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3april–maj Inledning

Marcello Mastroianni fick smek-
namnet Snàporaz av Federico 
Fellini under inspelningen av  

Det ljuva livet. Det är en napolitansk term för 
fattiga dagarbetare och var en öm beskriv-
ning av en filmarbetare som alltid dök upp på 
utsatt tid och gjorde det som han skulle utan 
divalater. Men med solglasögonen nedsänkta 
och det sneda leendet ständigt närvarande 
såg de flesta andra Mastroianni som sinne-

bilden av den latinske älskaren i modern tappning. Nu när vi, i 
sam arbete med Italienska kulturinstitutet, väljer att uppmärksamma 
Mastroianni vill vi lyfta fram honom som skådespelare snarare än 
som sexsymbol genom att visa honom i en lång rad roller som visar 
bredden i hans talang.

Under april och maj lyfter vi också fram den franska filmaren, 
manus författaren och skådespelerskan Axelle Ropert, den alternativa 
jugoslaviska filmen under senare delen av sextio- och sjuttiotalet 
under samlingsnamnet ”den svarta vågen” och Quentin Tarantino, 
vars nästa film har premiär under vårt sommaruppehåll.

Den 27 april är det återigen dags för Kulturnatt Stockholm. Vi 
passar som vanligt på att visa mångfalden i det svenska filmarvet, 
denna gång med visningar av Mauritz Stillers nyrestaurerade och 
hundra år gamla Sången om den eldröda blomman och Evil Ed, 
lågbudgetsplatterfilmen från 1995 som fortsätter att hitta nya publiker 
både i Sverige och utomlands. Vi öppnar också upp delar av Filmhu-
set som i vanliga fall är stängda och ni kan besöka arkiven för att se 
hur film bevaras för evigheten och digitaliseras för att kunna visas nu. 

Jag hoppas ni besöker oss.

Danial Brännström, Cinematekschef

Analoga och digitala kopior från Svenska 
Filminstitutet. Övrigt filmmaterial från följande 
arkiv: Det Danske Filminstitut (Köpenhamn), 
EYE Filmmuseum (Amsterdam), KAVI  
(Helsingfors), Jugoslovenska Kinoteka  
(Belgrad) och Cinecittà, Ciné-Tamaris, Elle 
Driver, Films Classico, Les Films du Losange, 
Anders Jacobsson, Light Cone, Park Circus, 
Pyramide Films, Shochiku.

Texter: Anders Annikas (AA), Tora Berg (TB), 
Danial Brännström (DB), Sebastian Lindvall 
(SL), Sanjin Pejkovic, Stefan Ramstedt (SR), 
Jon Wengström, Nina Widerberg (NW).

Tack till: Ante Holmström, Italienska kulturin-
stitutet i Stockholm, Anders Jacobsson, Pierre 
Léon, Mediaset, Eric M. Nilsson, Lily Radema-
kers, Axelle Ropert, Scanbox Entertainment, SF 
Studios, Claes Söderquist, Anna-Lena Wibom.

Cinematekets uppgift är att tillgängliggöra och levandegöra film historien, 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 Internationa-
le des Archives du Film (FIAF), en internationell sam manslutning av film arkiv och cinematek som 
tillsammans arbetar för att bevara och tillgängliggöra filmarvet.

Det här är Cinemateket
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Marcello Mastroianni
En alldeles vanlig man

Marcello Mastroianni4

Det ljuva livet La dolce vita  

Tis 2 apr 18.00 Bio Victor

Reportern Marcello och fotografen Paparazzo drar 
runt mellan Roms kändisorgier i Fellinis blasfemiska 
skildring av en dekadent kultur. Filmen fick en okänd 
man att spotta på regissören och en väsande tant att 
hänga sig fast i hans slips. Mastroianni fick rollen 
som den stilmedvetna skvallerjournalisten med 
livsleda och svarta solglasögon för att han inte såg ut 
som något särskilt. NW

Regi: Federico Fellini, skådespelare: Marcello Mastroianni, Anita 
Ekberg, Anouk Aimée, 1960, Italien, Frankrike, 35 mm, 
2 tim 53 min, italienska, svensk text, tillåten från 15 år

”Marceeeeello!” Anita Ekberg står i Fontana di Trevi och 
sträcker armarna mot Marcello Mastroianni. Den väldiga 
klänningen flyter runt henne, och hon blundar och böjer 
huvudet bakåt. Utan att ta ögonen från henne ställer han 
ner sin espresso och tar av sig skorna. Han ser ut som om 
han inte längre är herre över sig själv.

Det är premiärfest för Det ljuva livet. Män i smoking 
och kvinnor i guldlamé trängs runt en swimmingpool och 
försöker få upp spritflaskor med fiskespön. Så börjar de 
hoppa i med kläderna på, och en fotograf hoppar efter.  
I en berså blir Mastroianni intervjuad. Han ler ödmjukt, 
beundrar trädgården, tänder en cigarett och svarar avspänt 
på franska. Det är ett tv-reportage, men det kunde lika 
gärna ha varit en scen ur Fellinis film.

Mannen i fontänen blev sinnebilden av den ”the latin 
lover”. Mastroianni slapp honom aldrig, trots att han 
spelade nära 150 män. Själv tyckte han inte att han var  
så maskulin. Benen var som pinnar, han såg vek och 
obeslutsam ut, han led av svårmod och mental lättja och 
kvinnor gjorde honom förvirrad. Filmhistoriker som  
vänt ut och in på sig själva för att lyckas sätta ord på hans 
utstrålning har skrivit om melankolin i hans postcoitalt 
desillusionerade blick, och om den säregna blandningen 
av sex appeal och en till impotens gränsande apati. Fellini 
uttryckte det annorlunda. När han erbjöd Mastroianni 
rollen i Det ljuva livet sa han att han ville ha någon  
som inte såg ut som något särskilt.

I Fellinis 8½ är Mastroianni en stor regissör som plöts - 
ligt har glömt hur han tänkte. ”En intelligent och känslig 
man som väntar på något viktigt men blir en mästare på 
kompromisser – jag skulle i princip spela mig själv. […] 
Med Fellinis och Antonionis filmer föddes en hjälte som 
var motsatsen till Gary Cooper och Clark Gable. En man 
som var bekant med sina begränsningar, sin oförmåga  
och sina erotiska fantasier. En ömtåligare man. En annan 
sorts hjälte.”

Mastroianni, som spelat Tjechov och Tennessee 
Williams i Viscontis teaterkompani, är inte någon stereo - 
 typ man i sina komedier heller. Italiens Cary Grant, döptes 
han till. De stiliga skådespelarna spelade båda charmörer 
som hade romantiska förbindelser med vackra kvinnor, 
men det som gjorde dem så attraktiva var känslan av att 
det egentligen var mycket mer komplicerat än så.

När Marcello Mastroianni dog, den 19 december 1996, 
stängde man av vattnet i Fontana di Trevi och draperade 
den i svart.

Lästips: Jacqueline Reich, Beyond the Latin Lover: Marcello Mastroianni, 
Masculinity, and Italian Cinema (Indiana University Press, 2004).

Text: Nina Widerberg, filmhistorisk skribent, Filminstitutet

april–maj
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Lockbetet
Peccato che sia una canaglia  

Lör 27 apr 14.00 Bio Victor

Napolitansk komedi där tjugoårig 
Sophia Loren flörtar vilt med Mastro-
ianni för att hennes kumpaner ska kunna 
stjäla hans taxi. Han fick Italiens Oscar 
för sin första roll mot skådespelerskan, 
och hon fick New York Times att skriva 
att man kunde strunta i intrigen. Succén 
bygger på Alberto Moravias novell Il 
fanatico och Vittorio De Sica, som 
skulle regissera Loren i De två kvinnor - 
na, spelar hennes kriminella far. NW

Regi: Alessandro Blasetti, skådespelare: 
Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica,  
Sophia Loren, 1955, Italien, DCP (digitaliserad), 
1 tim 35 min, italienska, eng. text, barntillåten

Kvartetten som sprängde
I soliti ignoti  Sön 12 maj 14.00 Bio Victor

Patetiska brottslingar i Oscar nomine rad 
rififi-fars där Claudia Cardinale är inlåst 
för att inte förlora oskulden, Vittorio 
Gassman får bäras ur boxningsringen, 
kassaskåpskonsulten Totò har ett 
parmesanrivjärn i verktygslådan och 
Mastroianni, vars fru sitter inne för 
svartabörshandel, bär omkring på sitt 
tjutande barn. Jazz-score och 
neorealistiskt foto av Gianni Di 
Venanzo (Natten, Feber, 8½). NW

Regi: Mario Monicelli, skådespelare:  
Vittorio Gassman, Renato Salvatori, Memmo 
Carotenuto, Marcello Mastroianni, 1958, Italien, 
35 mm, 1 tim 44 min, italienska, svensk text, 
barntillåten

Den vackre Antonio
Il bell’Antonio  Tis 23 apr 18.00 Bio Victor

Claudia Cardinale och Mastroianni 
briljerar i berättelsen om den sicilian-
ske förföraren som blir hånad av 
Catanias samlade befolkning när det 
ryktas att han har problem med att 
tillfredsställa sin fru. Pier Paolo 
Pasolini var en av manusförfattarna  
till Bologninis film, som bygger på 
Vitaliano Brancatis kontroversiella 
roman. DB

Regi: Mauro Bolognini, skådespelare:  
Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale,  
Pierre Brasseur, 1960, Italien, Frankrike,  
35 mm, 1 tim 39 min, italienska, svensk text, 
tillåten från 15 år
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I compagni  
Tor 2 maj 18.00 Bio Victor

I Turin i slutet av 1800-talet organiserar
Mastroianni textilarbetare som har  
så långa arbetspass att de fastnar i 
maskinerna. I komediexperten Mario 
Monicellis (Kvartetten som sprängde) 
tragikomi ska drama drabbar de strej k- 
ande samman med svartfötter från det 
ännu fattigare Syditalien. Oscar-
nominerat manus och foto av Giuseppe 
Rotunno (Rocco och hans bröder, 
Leoparden, Fellini Amarcord). NW

Regi: Mario Monicelli, skådespelare: Marcello 
Mastroianni, Renato Salvatori, Gabriella 
Giorgelli, 1963, Italien, Frankrike, Jugoslavien, 
DCP (digitaliserad), 2 tim 10 min, italienska, 
engelsk text, tillåten från 15 år

8½ Otto e mezzo

Tis 9 apr 18.00 Bio Victor

I självporträttet som först hette Den 
stora förvirringen inser en regissör  
att han inte vet vad han håller på med. 
Fellini, som sa att han var en Bergman 
med humor, jämförde film med cirkus. 
New Yorkers Pauline Kael kallade  
hans föreställning ”lyxvarianten av  
en glorifiering av en kreativ kris” och 
Scorsese menar att 8½ och Michael 
Powells Peeping Tom – en smygtittare 
säger allt om filmskapande. NW

Regi: Federico Fellini, skådespelare: Marcello 
Mastroianni, Anouk Aimée, Claudia Cardinale, 
1963, Italien, Frankrike, 35 mm, 2 tim 20 min, 
italienska, svensk text, tillåten från 15 år

Skilsmässa på italienska
Divorzio all’italiana

Tis 16 apr 18.00 Bio Victor

Mastroianni, en gift baron med hårnät 
och fett i mustaschen, leds ihjäl i släk- 
tens villa. När den sextonåriga Stefania 
Sandrelli (Vi som älskade varann så 
mycket) dyker upp börjar han fantisera 
om ett svartsjukemord – ett brott 
myndigheterna på Sicilien tar lätt på. 
Regissören blev Oscarnominerad och 
Mastroianni var den första som nomine - 
rades för en roll i en utländsk film. NW

Regi: Pietro Germi, skådespelare: Marcello 
Mastroianni, Daniela Rocca, Stefania Sandrelli, 
Leopoldo Trieste, 1961, Italien, 35 mm,  
1 tim 44 min, italienska, svensk text,  
tillåten från 15 år
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Alla mår bra Stanno tutti bene 

Tor 16 maj 18.00 Bio Victor

Siciliansk operafanatiker med glasögon 
som flaskbottnar åker till Neapel, Rom, 
Florens, Milano och Turin för att över - 
raska sina fem barn, som alla är för 
upptagna av sina lysande karriärer för  
att hinna komma hem. Med inringda  
ex och smyglånade kontor försöker 
underklädesmodellen, telefonisten och 
deras syskon dölja hur misslyckade de 
är. Ennio Morricone skrev musiken och 
filmen nominerades till en Guldpalm. NW

Regi: Giuseppe Tornatore, skådespelare: 
Marcello Mastroianni, Michèle Morgan, Valéria 
Cavalli, Marino Cenna, 1990, Italien, Frankrike, 
35 mm, 2 tim 6 min, italienska, svensk text, 
tillåten från 11 år

En alldeles särskild dag
Una giornata particolare

Ons 8 maj 18.00 Bio Victor

Sophia Loren har sex barn, trasiga 
filttofflor och en man som torkar sig  
på hennes klänning. När burfågeln 
rymmer ringer hon på hos Mastroianni, 
en avskedad homosexuell radioman 
som överväger att skjuta sig. När alla 
andra är ute och firar att Hitler är i Rom 
tillbringar de dagen ihop. Filmen där 
Mastroianni ska lära Loren dansa rumba 
och man hör den nazistiska  ”Horst 
Wessel-sången” genom fönstret är en  
av deras största. NW

Regi: Ettore Scola, skådespelare: Sophia Loren, 
Marcello Mastroianni, John Vernon, 1977, Italien, 
Kanada, 35 mm, 1 tim 46 min, italienska,  
svensk text, tillåten från 11 år

La donna della domenica
Sön 5 maj 17.00 Bio Victor

Luigi Comencini, en av den italienska 
komedins mästare, gör ett mord myste-
rium där den elegante kommissarien 
Mastroianni rör sig i Turins societet för 
att hitta den som slagit ihjäl en antik - 
skojare med en falsk keramikfallos. 
Jean-Louis Trintignant, en ekonomiskt 
oberoende lätting med en fåfäng 
älsk are, och Jacqueline Bisset, en 
ut tråkad lyxhustru, fick liksom 
Mastroianni mycket beröm, och filmen 
blev en internationell framgång. NW

Regi: Luigi Comencini, skådespelare:  
Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset, 
Jean-Louis Trintignant, 1975, Italien, Frankrike,  
DCP (digitaliserad), 1 tim 45 min, italienska,  
engelsk text, tillåten från 15 år

Marcello Mastroianni

Fri entré!



Tri  Mån 15 apr 18.00 Bio Mauritz

”Du ska vara mot krig, men framför allt mot krigets alla aktörer. Och mot de som 
skapar anledningar att kriga.” Så motiverade Aleksandar Petrovic sitt episodiska 
antikrigsdrama som Oscar nominerades för bästa icke-engelsk språkiga film. I tre 
historier, förlagda i Jugoslavien under andra världskrigets början, mitt och slut, 
följs en ung mans resa från hoppfull partisan till döds bringande officer. SL

Regi: Aleksandar Petrovic, skådespelare: Velimir ’Bata’ Zivojinovic, Ali Raner, Slobodan ’Cica’ 
Perovic, 1965, Jugoslavien, 35 mm, 1 tim 20 min, serbokroatiska, tyska, engelsk och italiensk text, 
tillåten från 15 år

På 1940- och 1950-talen lade man grunden till det som på 
1960-talet skulle uppfattas som fenomenet den nya filmen 
och som i efterhand blev känt under samlingsbegreppet 
svarta vågen. Under de första efterkrigsåren gjordes mesta- 
 dels filmer som hyllade partisanernas uppoffring under 
andra världskriget. Jugoslavien, ett ungt land, be hövde 
bygga upp den nationella känslan, inte minst genom att  
göra filmer om diverse yttre hot.

Efter att filmer började avlägsna sig från de tidiga 
partisan filmernas enkla slagord blev de mer invecklade. 
Hjältarna var inte längre genomgoda, deras mål inte 
självklara och en vilsenhet uppstod. ”Filmuppvaknanden” 
inträffade samtidigt över hela landet. Två av de första filmer 
som markerade den nya filmens födelse var den slovenska 
Ples v dezju (Bostjan Hladnik, 1961) och serbiska Dvoje 
(Aleksandar Petrovic, 1961).

De unga regissörerna bröt mot regler och influerades av 
liknande rörelser i Frankrike, Tjeckoslovakien och övriga 
världen. Dessutom tillhörde de den första generationen av 
skolade regissörer, väl införstådda med de filmvetenskap-
liga teorier som under denna period fick fäste i Europa och 
USA. De flesta var cineaster som organiserade sig i film - 
klubbar där de gjorde amatörfilmer. En sådan klubb var 

Beograd Kino klub, som fostrade Zivojin Pavlovic, Dusan 
Makavejev, Mladomir Purisa Djordjevic med flera. På 
sextio- och sjuttiotalen blev jugoslavisk film en eftertraktad 
vara utomlands och filmerna vann många prestigefyllda 
priser – exempelvis vann Zelimir Zilniks Rani radovi 
(1969) Guldbjörnen, Petrovics Jag har även mött lyckliga 
zigenare (1967) juryns stora pris i Cannes och Pavlovics 
Råttorna vaknar (1967) Silverbjörnen.

Filmer om provokativa och kontroversiella ämnen 
utsattes ibland för kritik, men i de flesta fall visades de i  
och utanför landet. Regissörer var oftast idealister som  
ville förbättra samhället de levde i. Kritiska filmer var 
snarare ett uttryck för besvikelse över sakernas tillstånd. 
Politiska förändringar i landet, som kulminerade med 
student protester och diverse nationalistiska uttryck under 
sent sextiotal, ledde dock till skärpningar och censur.

Begreppet den nya filmen ändrades i den officiella 
diskursen till den mer pessimistiskt klingande svarta vågen. 
Flera filmer förbjöds eller censurerades. Vissa regissörer, 
som Makavejev och Zilnik, kände sig tvingade att lämna 
landet. Det som började som en fräsch våg av liberala 
krafter avslutades – på ett för denna tid ganska vanligt sätt 
– med våld och hot.

Rondo  Lör 4 maj 16.00 Bio Victor

Varje söndag besöker en framgångsrik ungkarl sin vän och dennes fru för att  
spela schack, men hela umgänget utvecklas till ett slugt spel när en kärleksaffär 
kommer i vägen för vänskapen. Musikalisk, minimalistisk och modernistisk 
första spelfilm av Zvonimir Berkovic som några år tidigare belönades med jury - 
priset i Cannes för sin dokumentär Moj stan. SL

Regi: Zvonimir Berkovic, skådespelare: Stevo Zigon, Milena Dravic, Relja Basic, 1966,  
Jugoslavien, 35 mm, 1 tim 34 min, kroatiska, svensk text, tillåten från 11 år

april–maj8 Jugoslaviska svarta vågen

Jugoslaviska svarta vågen

Text: Sanjin Pejkovic, doktor i filmvetenskap

Förfilm: Resan, originaltitel: Putovanje, 
regi: Bogdan Zizic, 1966, Jugoslavien, 
35 mm, 11 min, serbokroatiska, sv. text
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Lästips: Gal Kirn, Dubravka Sekulic, Ziga Testen (red.), Surfing the Black: Yugoslav 
Black Wave Cinema and Its Transgressive Moments (Jan Van Eyck Academie, 2011).
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W.R. – kroppens 
mysterier
W.R. – Misterije organizma  

Lör 11 maj 16.00 Bio Victor

Flower power-surrealistisk drama-
komedi, inledd som en karaktärsmörd-
ande dokumentär om den österrikiske 
psykoanalytikern Wilhelm Reich, där en 
jugoslavisk flickas kärleksaffär med en 
rysk skridskoåkare urartar i orgas mer 
och halshuggning. En gränslös, experi - 
mentell och skamlöst underhåll ande 
drift med sex och kommunism som fick 
New York Times kritiker att rasa och 
publiken att rusa till biografen. SL

Regi: Dusan Makavejev, skådespelare: Milena 
Dravic, Ivica Vidovic, Jagoda Kaloper, 1971, 
Jugoslavien, Västtyskland, 35 mm, 1 tim 23 min, 
serbokroatiska, svensk text, tillåten från 15 år

Rani radovi
Lör 20 apr 16.00 Bio Mauritz

Fyra unga och hoppfulla marxi ster  
ger sig ut på landsbygden för att lära 
bönder allt om socialism och frigörelse, 
men den svala responsen bäddar inte 
för den omstörtande revolution som 
studenterna tänkt sig. Zelimir Zilnik 
belönades med Guldbjörnen vid 
Berlins film festival för sin komiska, 
lekfulla och tydligt Godard-influerade 
roadmovie. SL

Regi: Zelimir Zilnik, skådespelare:  
Milja Vujanovic, Bogdan Tirnanic, Cedomir 
Radovic, 1969, Jugoslavien, 35 mm,  
1 tim 27 min, serbokroatiska, engelsk  
och fransk text, tillåten från 15 år

Förfilm: Bönen, originaltitel: Molitva, regi: Radivoj Gvozdenovic, 1972, Jugoslavien,  
35 mm, 1 min, utan dialog

Kärleksakten eller En 
växeltelefonists tragedi
Ljubavni slucaj ili Tragedija 
sluzbenice P.T.T.  

Lör 27 apr 16.00 Bio Victor

Noir, poesi och sexologi blandas i ett 
annorlunda svartsjukemysterium där 
en växeltelefonist förälskar sig i en 
skadedjursexpert. ”Du måste vara offer 
för en särskild sinnesförfattning för att 
uppskatta Makavejevs humor och 
sanning”, skrev Roger Ebert i en upp - 
skattande recension. Idag räknas verket 
som en av den jugoslaviska filmens 
självklara klassiker. SL

Regi: Dusan Makavejev, skådespelare: Eva Ras, 
Slobodan Aligrudic, Ruzica Sokic, 1967, 
Jugoslavien, 35 mm, 1 tim 8 min,  
serbo kroatiska, svensk text, tillåten från 15 år



Bajonett på! Fixed Bayonets!  Lör 11 maj 18.00 Bio Victor

”Jag vill spela in hela filmen på en förbannad kulle täckt i snö!” Fuller hade just 
gjort Stålhjälmen, den första amerikanska spelfilmen om det pågående Korea-
kriget, och ville inte göra en till. Med list och pengar lyckades storproducenten 
Darryl F. Zanuck övertyga den dekorerade veteranen som svarade med ett 
rafflande, rappt klippt krigsdrama där en 48-mannapluton måste avleda fienden 
från en divisions förflyttning genom fiendemark. Skottlossning i minusgrader  
och en skymt av James Dean i sin första filmroll. SL

Regi: Samuel Fuller, skådespelare: Richard Basehart, Gene Evans, Michael O’Shea, 1951, USA, 
DCP 4K (digitaliserad), 1 tim 32 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

The Baron of Arizona  Tor 18 apr 18.00 Bio Mauritz

Vincent Price gör sin första huvudroll i verklighetsbaserad västernfilm där en 
vältalig svindlare snackar strunt, förför kvinnor och klär ut sig till munk – allt  
för att lura omgivningen om att han äger hela Arizona. En på många sätt atypisk 
Fuller-film, men där hjärtat i vanlig ordning bultar hårdast för antihjälten.  
Stunts av bland andra B-filmsregissören Ed Wood. Vi visar en 16 mm-kopia. SL

Regi: Samuel Fuller, skådespelare: Vincent Price, Ellen Drew, Vladimir Sokoloff, 1950, USA,  
16 mm, 1 tim 37 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

april–maj10 Samuel Fuller

Samuel Fuller brukade signalera tagning med händerna formade som en pistol. 
I tidiga tonåren klättrade han i journalistbranschen, blev kriminalreporter som 
17-åring, skrev kioskdeckare och samlade på sig dekorationer under andra 
världskriget. 

Första långfilmserbjudandet kom när var 21. Efter en artikel om ett olöst 
mord fick han ett parfymerat brev från MGM:s ägare: ”Vi älskar din story. Om 
du ger oss ett slut får du 5 000 dollar.” Han tyckte att det verkade för kompli-
cerat och tackade nej.

På fyrtiotalet fick producenten Robert L. Lippert upp ögonen för Fullers 
roman The Dark Page och ville samarbeta. På bara tio dagar spelade Fuller in 
sin spelfilmsdebut Jag sköt Jesse James (1949), en västern som gjorde stora 
pengar på liten budget. Med fortsatt förtroende gjorde Fuller filmer som var 
lika rakt på sak som hans löpsedlar.

Cahiers du cinéma-kritikerna var lyriska och betraktade Fullers estetik som 
primitiv, ett ord som följde honom resten av karriären: ”Det gör mig inget alls. 
På sätt och vis fascinerar det mig. Jag får upp en bild av en hårig apa och någon 
som rycker kvinnor i håret.”

Pang-på-berättelserna om soldater, fifflare, revolvermän, kriminalare och 
reportrar erbjuder inte många lugna stunder. Konsten ligger i avsaknaden av 
konstpauser. Inga onödiga ord, omvägar eller krusiduller. ”Greppa publiken i 
ballarna!”, var ett av Fullers mest berömda motton.

Framtoningen var knappast reserverad för publiken – bakom filmernas våld, 
vulgariteter och vassa ord finns en brännande samhällskritik. Synliggörandena 
av USA:s rasism i The Crimson Kimono, Shock Corridor och Vit hund liknar 
inget annat som producerats i Hollywood.

Efter att ha gjort Vit hund för Paramount Pictures, som fick kalla fötter och 
försökte begrava filmen för dess kontroversiella innehåll, flyttade Fuller till 
Paris. Där fortsatte filmskapandet utan att nå upp till tidigare framgångar. Med 
flytten var det som att han lämnade slagfältet – det ord som han använder för  
att beskriva film när han dyker upp i Godards Tokstollen.

Vi visar ett dussin av Fullers mest stridslystna filmer.

Samuel Fuller

Ficktjuven
Pickup on South Street

Tor 4 apr 18.00 Bio Victor

Hämndlysten småskurk kommer 
över mikrofilm med topphemlig 
information i laddad spion-noir 
om kommun isthysteri i New 
Yorks undre värld. ”Jag är trött, 
jag är färdig. Det händer alla 
någon gång”, beklagar sig 
Thelma Ritters dödssjuka 
tjallare medan ”Mam’selle” 
roterar på grammofonspelaren i 
bak grund en. En nervig och djupt 
drabbande höjdpunkt i Fullers 
karriär. SL

Regi: Samuel Fuller, skådespelare: 
Richard Widmark, Jean Peters, Thelma 
Ritter, 1953, USA, 35 mm, 1 tim 20 min, 
engelska, svensk text, till. från 15 år

Text: Sebastian Lindvall

Lästips: Samuel Fuller, Christa Lang Fuller och Jerome Henry Rudes, A Third Face: My Tale of Writing, 
Fighting and Filmmaking (Applause Books, 2002).



11april–maj

40 pistoler Forty Guns

Sön 21 apr 16.00 Bio Victor

En laglydig revolverman kommer 
ikapp en rånare som visar sig vara blott 
en av fyrtio legoknektar som tjänar 
Barbara Stanwycks härsklystna land - 
ägarinna. Spänningarna bryter ut i en 
våldsam maktkamp, men rivaliteten 
kompliceras när kärlek uppstår mellan 
gott och ont. Trots musiknummer och 
en berättelse som ekar av Johnny 
Gitarr hittar Fuller egna ingångar  
med experimentella grepp som sätter 
rykande skotthål på melodramen. SL

Regi: Samuel Fuller, skådespelare: Barbara 
Stanwyck, Barry Sullivan, Dean Jagger, 1957, 
USA, DCP 4K (digitaliserad), 1 tim 20 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Terror i Tokyo
House of Bamboo

Sön 7 apr 18.15 Bio Victor

Färgstark film noir i CinemaScope där 
amerikansk militär och japansk polis 
går ihop för att infiltrera ett brotts syndi-
kat styrt av desillusionerade veteraner. 
När andra helst ville glömma den 
Douglas MacArthur-ledda ock upa- 
 tionen valde Fuller, på sedvanligt 
upp roriskt vis, att skildra sina lands - 
män som skurkar. Terror i Tokyo var 
den första amerikanska långfilm att 
spelas in i Japan efter krigets slut. SL

Regi: Samuel Fuller, skådespelare: Robert 
Ryan, Robert Stack, Sessue Hayakawa, 1955, 
USA, 35 mm, 1 tim 42 min, engelska,  
svensk text, tillåten från 15 år

Park Row  Sön 14 apr 16.00 Bio Victor

En bargäst hoppar från Brooklyn 
Bridge för att få till en förstasidesnyhet 
i hårdkokt drama där hat, kärlek och 
svartsjuka blossar upp under ett tid - 
ningskrig i sena 1800-talets New York. 
Med sitt journalistiska förflutna talade 
Fuller branschtugget flytande. Trots 
svagt publik- och kritikerintresse 
betraktade han filmen som en personlig 
favorit ur den egna produktionen. SL

Regi: Samuel Fuller, skådespelare: Gene Evans, 
Mary Welch, Bela Kovacs, 1952, USA, 35 mm,  
1 tim 23 min, engelska, utan text,  
tillåten från 15 år

Samuel Fuller



12 april–majSamuel Fuller

Shock Corridor
Lör 4 maj 18.15 Bio Victor

Svindlande åkningar och berömd färg - 
sekvens i svartvitt mardrömsdrama  
där reporter ute efter Pulitzerpriset 
simulerar paranoia för att kunna lösa 
mordgåta på mentalsjukhus. Ku Klux 
Klan-huvor gjorda av sänglakan, 
countryhattar, inomhusregn och en 
hemsökande pinuppa i delirisk 
bland ning som ger en känsla av hur 
Gökboet hade kunnat se ut i David 
Lynchs regi. SL

Regi: Samuel Fuller, skådespelare: Peter Breck, 
Constance Towers, Gene Evans, 1963, USA,  
35 mm, 1 tim 41 min, engelska, svensk och 
finsk text, tillåten från 15 år

Underworld U.S.A.
Sön 28 apr 16.00 Bio Victor

Fjortonåring ser sin far bli ihjälslagen 
och tar sig tjugo år senare fram genom 
ett krig mellan Syndikatet och FBI, 
styrt från två skyskrapor. Likheterna 
mellan tjuv och polis suddas ut i en 
spännande, Shakespeare-inspirerad 
utforskning av gråzoner och makt struk-
turer, liknande en själslig föregångare 
till The Wire och The Departed. Fullers 
osminkade och omskakande neo-noir 
totalförbjöds i Sverige. SL

Regi: Samuel Fuller, skådespelare: Cliff 
Robertson, Dolores Dorn, Beatrice Kay, 1961, 
USA, DCP (digitaliserad), 1 tim 38 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

The Crimson Kimono
Tor 25 apr 18.00 Bio Victor

En strippa hittas mördad i Los Angeles 
japanska kvarter och fallet till delas en 
vit kriminalare och dennes partner med 
japanskt påbrå. När kollegorna, som 
även är nära vänner, förälskar sig i 
samma kvinna uppstår en kärleks trian-
gel som får fördomar att bubbla upp till 
ytan. Progressiv film noir där James 
Shigeta, som senare gjorde huvudrollen 
i femfaldigt Oscar nominerade Karneval 
i San Francisco, briljerar med en öm 
insats som gav honom en Golden Globe 
för mest lovande nykomling. SL

Regi: Samuel Fuller, skådespelare: Victoria 
Shaw, Glenn Corbett, James Shigeta, 1959, 
USA, 35 mm, 1 tim 22 min, engelska, utan text, 
tillåten från 15 år



13april–maj Samuel Fuller

Vit hund White Dog

Lör 18 maj 16.30 Bio Victor

En svart Hollywoodtränare försöker  
att betinga om en herrelös mördarhund 
som tränats att bita ihjäl folk med hans 
egen hudfärg. Kontroversiellt drama 
efter Romain Garys roman, adapterad 
av Fuller och Curtis Hanson (senare 
Oscarbelönad för sin adaption av L.A. 
konfidentiellt). Paramount Pictures bad 
om en ”Jaws on paws” men fick istället 
en rasande, skräckmelodramatisk upp - 
görelse med vita amerikaners rasism. 
Bolaget lade locket på och några år 
senare lämnade Fuller landet. SL

Regi: Samuel Fuller, skådespelare: Kristy 
McNichol, Paul Winfield, Burl Ives, Samuel 
Fuller, 1982, USA, 35 mm, 1 tim 29 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Big Red One – Attack-
divisionen The Big Red One

Tis 7 maj 18.00 Bio Victor

”Jag vill inte låta oblyg, men andra 
världskriget vanns av första divisionen”, 
sa Fuller efter att ha bjudits in som 
huvudtalare på den årliga återföreningen 
för 1:a infanteridivisionen (kända som 
”The Big Red One”). I regissörens löst 
självbiografiska magnum opus måste 
Lee Marvins luttrade sergeant göra män 
av pojkar. Soldaternas uppdrag tar dem 
land och rike genom en korseld av galen - 
skap, brödraskap och skruvad humor. SL

Regi: Samuel Fuller, skådespelare: Lee Marvin, 
Mark Hamill, Robert Carradine, 1980, USA,  
35 mm, 1 tim 53 min, engelska, svensk text,  
tillåten från 15 år

The Naked Kiss
Ons 1 maj 18.00 Bio Victor

Stämningen sätts direkt när en stilett - 
klack drämmer rakt in i kameran. 
Kvinnan med damskon är en trauma-
tiserad prostituerad som börjar jobba 
deltid i en småstad där hon proppar 
dollar sedlar i munnen på en lokal 
bordell mamma. Vågad häxbrygd av 
melodram och grand guignol i Fullers 
dekadenta neo-noir med stilgrepp, 
ämnesval och en ton som full kom ligt 
osar av ett mer ocensurerat sextiotal. SL

Regi: Samuel Fuller, skådespelare: Constance 
Towers, Anthony Eisley, Karen Conrad, 1964, 
USA, 35 mm, 1 tim 33 min, engelska, dansk text, 
tillåten från 15 år



Axelle Ropert
Axelle Ropert april–maj14

Text: Stefan Ramstedt

1997 grundades den franska filmtidskriften La lettre du cinéma. Inom kort 
hade dess spalter börjat fyllas av en yngre generation kritiker som, den franska 
traditionen trogen, skulle komma att låta filmkameran komplettera pennan. 
Serge Bozon, Sandrine Rinaldi och Jean-Charles Fitoussi var några av de som 
jämte Axelle Ropert ingick i denna cirkel knuten till tidskriften. Både deras 
kritik och filmskapande framtvingar en alternativ historieskrivning av den 
franska filmen, där de stora nya vågen-filmskaparna är av mindre betydelse än 
vissa filmskapare som arbetat i den franska filmindustrins periferier utan att 
göra större väsen av sig internationellt. Paul Vecchiali, Jean-Claude Biette och 
Adolfo Arrieta är några av de förebilder med vilka Ropert och de övriga delar 
en känsla för stil och berättande.

Roperts filmskapande präglas av hennes lekfulla förhållande till filmens 
konventioner. Vid första anblick kan en film av Ropert framstå som vilken 
fransk dussinfilm som helst. Men vid en mer omsorgsfull granskning häpnas 
man snabbt av att hennes arbete med färg inte liknar något annat inom den 
samtida franska filmen, att hennes dialoger har en udda litterär kvalitet och  
att tragedin ständigt närvarar i hennes till synes sorglöst berättade historier.

Varje film av Ropert utgör ett eget universum. Däremot finns det inget 
världs frånvänt i hennes filmer. Hon bevarar något genuint från de verkliga 
miljöer hon arbetar i, samtidigt som filmerna karakteriseras av en känsla av  
att den faktiska miljö hon skildrar bara är en liten del av något större. Det finns 
något magiskt, eller kanske rättare sagt burleskt, över hennes realism, och det 
är en typ av realism som har varit väldigt sällsynt sedan fyrtiotalets 
Hollywoodfilm.

Lästips: Nicholas Elliott, ”Interview: Axelle Ropert” i Film Comment (7 mars, 2014).
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15april–maj Axelle Ropert

La famille Wolberg
Lör 6 apr 14.00 Bio Victor

Axelle Roperts långfilmsdebut är  
en melodram i scopeformat om en 
familjefader tillika borgmästare i en 
liten fransk stad. Han försöker få 
familjen att hålla samman trots livets 
alla besvär, samtidigt som han kämpar 
med sina egna demoner. La famille 
Wolberg är en småstadsfilm där det lilla 
återspeglas i det stora och vice versa, 
och där Ropert uppdagar det bisarra i 
det normala och det normala i det 
bisarra. SR

Regi: Axelle Ropert, skådespelare: François 
Damiens, Valérie Benguigui, Valentin Vigourt, 
2009, Frankrike, Belgien, 35 mm, 1 tim 35 min, 
franska, engelsk text, tillåten från 15 år

La prunelle de mes yeux
Lör 20 apr 18.00 Bio Mauritz

Mot bakgrund av den ekonomiska 
krisen i Grekland berättar Ropert om en 
talanglös grekisk musiker som låtsas 
vara blind för att hämnas på sin granne 
som de facto är blind. Med ett tempo 
och en ton inspirerad av den grekiska 
musikgenren rebetiko får denna provo - 
kativa och excentriska, men samtidigt 
också vördsamma, hommage till den 
romantiska komedin en minst sagt udda 
karaktär. Mélanie Bernier, som vanligt - 
vis spelar i större franska produktioner, 
är makalös i rollen som Elise. SR

Regi: Axelle Ropert, skådespelare: Mélanie 
Bernier, Bastien Bouillon, Antonin Fresson, 
2016, Frankrike, DCP, 1 tim 24 min, franska, 
engelsk text, tillåten från 15 år

Tirez la langue, 
mademoiselle
Lör 13 apr 14.00 Bio Victor

Två bröder arbetar som läkare i Paris 
kinesiska kvarter. De arbetar tillsam-
mans, de bor mittemot varandra och 
när de träffar en ung ensamstående 
moder, vars dotter de undersöker, blir 
de kära i samma kvinna. Med ful - 
snygga, neonbelysta kvarter och ett 
minutiöst arbete med färg (i synnerhet 
rött och blått) vitaliserar Ropert den 
klassiska kärlekstriangeln. SR

Regi: Axelle Ropert, skådespelare: Cédric Kahn, 
Laurent Stocker, Louise Bourgoin, 2013, 
Frankrike, DCP, 1 tim 42 min, franska,  
engelsk text, tillåten från 15 år



16 april–maj

Jonas Mekas
Jonas Mekas april–maj16

Jonas Mekas var, enligt egen utsago, ”ingen filmskapare, utan en filmare”. 
Ständigt utrustad med en Bolex-kamera filmade han ögonblick ur sitt liv. Titeln 
på filmen As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty 
utgör en fullgod beskrivning av hans filmverk. Han skildrade korta stunder, 
stora som små, lyckliga som olyckliga, viktiga som oviktiga, ibland genom att 
bara ta ett par stillbilder snarare än att låta kameran rulla. Dessa sjok av 
fragmentariska intryck och dess kombination med Mekas egna kommentarer 
(antingen skrivna eller talade) gav uttryck åt en romantisk och lyrisk hållning 
som är unik inom filmkonsten. Med sina dagboksfilmer utforskade han filmens 
poetiska möjligheter.

Redan innan Mekas gjort sig ett namn som filmare, så hade han varit med att 
grunda filmtidskriften Film Culture, distributionsorganisationen The Film-
Makers’ Cooperative samt Film-Makers’ Cinematheque, som senare utveck-
lades till Anthology Film Archives. Under dessa år var han även en tung film - 
kritisk röst genom sina texter i The Village Voice. Mekas var på så sätt en 
poetisk, kritisk och organisatorisk kraft inom New Yorks filmscen, och det  
var en scen som influerade avantgardefilmsrörelser världen över.

Jonas Mekas avled den 23 januari i år, vid 96 års ålder. Men hans ande lever 
vidare genom The Film-Makers’ Cooperatives och Anthology Film Archives 
arbete, och inte minst genom hans gedigna produktion.

Text: Stefan Ramstedt

Lästips: David E. James (red.), To Free the Cinema: Jonas Mekas and the New York Underground 
(Princeton University Press, 1992).
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17april–maj Jonas Mekas

Birth of a Nation
Lör 13 apr 18.15 Bio Mauritz

Genom 160 skissartade porträtt av 
filmskapare, kritiker och skådespelare, 
tagna 1955–1996, målar Jonas Mekas 
upp en bild av en filmens nation. ”Den 
fria filmen är en nation i sig själv. [...] 
Vi är den osynliga men den essentiella 
filmnationen. Vi är filmen”, sa Mekas. 
Och visst kan man säga att det är en 
nation som Mekas var med att grunda. 
Visningen inleds med ett samtal mellan 
Anna-Lena Wibom, Claes 
Söderquist och Stefan Ramstedt, 
cirka 20 minuter. SR

Regi: Jonas Mekas, medverkande: Chantal 
Akerman, Stan Brakhage, Andy Warhol, 
Anna-Lena Wibom, 1997, USA, 16 mm,  
1 tim 20 min, engelska, utan text, till. från 15 år

Buren The Brig  

Lör 4 maj 14.00 Bio Victor

Med svartvitt foto och stökig ljudbild 
skildras välkoreograferade förned-
ringsritualer inom ett militärfängelse. 
Mekas film är en filmatisering av 
Kenneth H. Browns och The Living 
Theatres pjäs, vilket inte hindrade den 
att vinna pris för bästa dokumentär på 
filmfestivalen i Venedig. Som förfilm 
visas Report from Millbrook, där 
Mekas dagboksestetik förenas med 
hans politiska engagemang. SR

Regi: Jonas Mekas, skådespelare: Warren 
Finnerty, Jim Anderson, Henry Howard, 1964, 
USA, 35 mm, 1 tim 5 min, engelska, utan text, 
tillåten från 15 år

Lost Lost Lost  
Mån 29 apr 18.00 Bio Mauritz

Utifrån bildmaterial inspelat under 
fjorton år, 1949–1963, berättar Mekas 
om sin första tid i New York efter att ha 
anlänt till USA som flykting. ”I dessa 
sex smärtsamma rullar försökte jag 
visa på hur det känns att vara i exil, hur 
jag själv kände under dessa år”, sa 
Mekas. Med ett drabbande vemod 
skildrar han sin tillvaro, men filmen 
utgör också ett rikt dokument över den 
underground kultur som växte fram 
under femtiotalet. SR

Regi: Jonas Mekas, medverkande: Ed 
Emshwiller, Ken Jacobs, Adolfas Mekas, 1976, 
USA, 16 mm, 2 tim 44 min, engelska, utan text, 
tillåten från 15 år

Förfilm: Report from Millbrook
Regi: Jonas Mekas, 1966, USA, 16 mm, 11 min, engelska, utan text



18 april–majapril–majQuentin Tarantino18

Quentin Tarantino

I november 2014 kastade Quentin Tarantino ur sig att 
hans tionde film blir hans sista som regissör. Och om 
digitaliseringen av filmindustrin tvingar honom att sluta 
filma på analoga format, funderar han på att dra sig 
tillbaka än tidigare. Senare i år kommer nian, Once Upon 
a Time in Hollywood (inspelad på 35 mm) om sjuttio-
talets Hollywood, och trots att flera av de verklighets-
baserade rollfigurerna skildrats på film förut kommer 
man med all säkerhet både se och höra vem som är 
avsändaren.

Den stilbildande Tarantino, som själv ser sig mer  
som en filmnörd än en filmregissör, började sin bana  
i en videobutik i Kalifornien där han slukade allt. Som 
regissör är han autodidakt, han har inte gått i filmskola 
utan istället lärt sig allt om yrket genom att se film – 
massor av film: ”Om du bara älskar film tillräckligt 
mycket, kommer du själv kunna göra en bra.”

Tarantino är B-filmsälskaren som inte bara inspireras 
av lågt ansedda genrer, utan även uppdaterar dem och 
gör dem såväl publika som kritikerrosade. Han rör sig 
fritt mellan blaxploitation (Jackie Brown), wuxia (Kill 
Bill), spagettivästern (Django Unchained), heist (De 
hänsynslösa) och grindhouse (Death Proof).

Avdankade skådisar från filmer han tycker om 
dammas av och deras karriär ges nytt blod, som John 
Travolta (som han älskade i Brian De Palmas Vittnet 
måste tystas) för Pulp Fiction och den före detta blax - 
ploitationstjärnan Pam Grier för titelrollen i Jackie 
Brown. Oftast gör han ensemblefilmer utan tydliga 
huvudroller.

Filmerna är till brädden fyllda av energi, lust och stark 
puls. De karakteriseras av icke-linjärt berättande, satir 
och grafiskt, estetiserat våld – ofta magstarkt och mycket 
frånstötande. Förutom filmreferenser kryddas de med 
populärkulturella fenomen, påhittade varumärken och 
skräpmat.

Men mer än någonting annat kan man höra att det är 
en Tarantinofilm. Han är den en enda som kan skriva 
hårdkokt dialog som samtidigt är så njutbar och märkligt 
trovärdig, hur absurd den än må vara. Rollfigurer med 
allt annat än vanliga jobb har alldagliga diskussioner, går 
på toa och reflekterar över vad hamburgare heter i Paris. 
Gangsters och hala typer låter som om de var med i ett 
Seinfeld-avsnitt, med enda skillnaden att burkskratten 
bytts ut mot pistolskott.

Som manusförfattare är Tarantino oerhört produktiv 
och har även skrivit för andra. Det finns delar av honom 
själv i varje film, kanske mest i Kill Bill och True 
Romance (regisserad av Tony Scott), som han kallar sina 
mest personliga filmer.

Simultant med manusskrivandet skapar han spellistor 
som växer fram i symbios med historierna. I filmerna är 
det inte bara skådespelare som återupplivas, utan även 
bortglömda örhängen från sextio- till åttiotalet som 
genom hans filmer blir igenkännbara för en ny generation.

I väntan på Once Upon a Time in Hollywood visar vi 
samtliga långfilmer som Tarantino regisserat, de flesta på 
35 mm. Precis som han själv hade velat.
                          Text: Tora Berg

Lästips: Gerald Peary (red.), Quentin Tarantino: Interviews (University 
Press of Mississippi, 2013).
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De hänsynslösa
Reservoir Dogs  Fre 5 apr 18.00 Bio Victor

Yrkeskriminella i matchande kostymer 
snackar Madonna, gör en misslyckad 
juvelkupp, anar förräderi och vänds 
mot varandra i en klassisk tortyrscen 
där ”Stuck in the Middle with You” 
spelas i bakgrunden. Med inspiration 
från Stanley Kubricks icke-linjära 
Spelet är förlorat kastade Tarantino om 
kronologin i hestfilmen som blev nittio - 
talets mest inflytelserika långfilms-
debut. SL

Regi: Quentin Tarantino, skådespelare:  
Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve 
Buscemi, Quentin Tarantino, 1992, USA, 35 mm, 
1 tim 39 min, engelska, svensk text,  
tillåten från 15 år

Jackie Brown
Fre 19 apr 18.00 Bio Victor

I Tarantinos enda film efter förlaga tog 
sig filmskaparen an favoritförfattaren 
Elmore Leonard, som ansåg Jackie 
Brown vara den bästa adaptionen som 
någonsin gjorts av hans böcker. Filmen, 
om en medelålders flygvärdinna som 
hamnar i kläm mellan vapensmugglare 
och polisen, är en hyllning till sjuttio - 
talets blax ploitationfilmer och har 
Coffy-stjärnan Pam Grier i huvud-
rollen. TB

Regi: Quentin Tarantino, skådespelare:  
Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, 
Robert De Niro, Bridget Fonda, Michael Keaton, 
1997, USA, 35 mm, 2 tim 34 min, engelska,  
svensk text, tillåten från 11 år

Pulp Fiction
Tor 11 apr 18.00 Bio Victor

Svart komedi om Los Angeles undre 
värld, döpt efter den lågt ansedda 
”kiosklitteratur” från mitten av 1900-
talet som oftast trycktes på sämre 
papperskvalitet och var känd för våld 
och erotik. Med sin uppbrutna drama - 
turgi, icke-krono logiska berättande  
och hårdkokta dialog blev filmen stil - 
bildande. Pulp Fiction blev Tarantinos 
stora genom brott och belönades med 
Guldpalmen i Cannes. TB

Regi: Quentin Tarantino, skådespelare:  
John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. 
Jackson, Bruce Willis, Tim Roth, 1994, USA,  
35 mm, 2 tim 34 min, engelska, svensk text, 
tillåten från 15 år 
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Kill Bill: Volume 1
Fre 26 apr 18.00 Bio Victor

Ett våldgästat bröllop slutar i massaker. 
Den gravida bruden, en före detta yrkes - 
 mördare kallad Black Mamba, hamnar  
i koma och vaknar upp fyra år senare  
med en och annan gås oplockad. I denna 
första del av Tarantinos hämnd odyssé 
drar Uma Thurman på sig Bruce Lee- 
inspi rerad träningsoverall, får svärd 
smitt av den japanske action stjärnan 
Sonny Chiba och går bärsärka gång 
under ett blodigt restaurangbesök. SL

Regi: Quentin Tarantino, skådespelare:  
Uma Thurman, Lucy Liu, David Carradine,  
Daryl Hannah, 2003, USA, 35 mm, 1 tim 51 min, 
engelska, japanska, franska, svensk text, 
tillåten från 15 år

Death Proof
Fre 10 maj 18.00 Bio Victor

Stuntstjärnan Zoë Bell är jämte  
Samuel L. Jackson den skådespelare 
som är med i flest av Tarantinos filmer. 
I Death Proof står hon i centrum och 
spelar sig själv på hämndtåg mot en 
brutal bilsadist. Filmen är det ena 
segmentet av Grindhouse (det andra 
är Planet Terror av Robert Rodriguez), 
en hyllning till den lågbudgetfilm som 
under sjuttiotalet brukade visas på 
drive-in-biografer. TB

Regi: Quentin Tarantino, skådespelare: Kurt 
Russell, Zoë Bell, Rosario Dawson, 2007, USA, 
35 mm, 1 tim 53 min, engelska, svensk text, 
tillåten från 15 år

Kill Bill: Volume 2
Fre 3 maj 18.00 Bio Victor

Bruden fortsätter att konfrontera det 
förflutna för att söka rätt på sin före 
detta chef tillika ex-pojkvän Bill. Om 
den första delen i Tarantinos hämndsaga 
präglades av östasiatisk kampsportsfilm 
bär denna mer lågmälda, dialogdrivna 
uppföljare tydligare drag av väster-
ländsk spagettivästern. En elegant 
avslutning som träffar rakt i hjärtat. SL 
Regi: Quentin Tarantino, skådespelare: Uma 
Thurman, David Carradine, Michael Madsen, 
Vivica A. Fox, 2004, USA, 35 mm, 2 tim 17 min, 
engelska, kantonesiska, mandarin, spanska, 
svensk text, tillåten från 15 år



21april–maj

Inglourious Basterds
Tis 14 maj 18.00 Bio Victor

Tarantino hade planerat att göra sin 
”hämndfantasi om andra världskriget” 
redan tio år tidigare, men fick aldrig till 
slutet och andra filmer kom emellan. När 
filmen, vars titel är lånad från Enzo G. 
Castellaris Inglorious Bastards från 
1978, väl hade premiär mottogs den med 
storm. Den nominerades till åtta stycken 
Oscars, inklusive för bästa film, bästa 
regi och bästa originalmanus. TB

Regi: Quentin Tarantino, skådespelare:  
Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth, Christoph 
Waltz, Mélanie Laurent, 2009, USA, Tyskland,
35 mm, 2 tim 33 min, engelska, tyska, franska, 
italienska, svensk text, tillåten från 15 år

The Hateful Eight
Fre 17 maj 18.00 Bio Victor

Kammarspel om ett gäng tveksamma 
typer som under en snöstorm hamnar  
på ett gästgiveri i Wyoming några år 
efter det amerikanska inbördes krig et.
The Hateful Eight spelades in på  
65 mm- film med Ultra Panavision 
70-optik och har både öppningsouvertyr 
och paus, enligt sextio- och sjuttiotalets 
storfilms modell. Legendariske Ennio 
Morricone belönades med en Oscar  
för film musiken. TB

Regi: Quentin Tarantino, skådespelare:  
Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason 
Leigh, Tim Roth, Zoë Bell, 2015, USA,  
DCP (digitaliserad), 3 tim 7 min, engelska, 
svensk text, tillåten från 15 år

Django Unchained
Sön 5 maj 14.00 Bio Victor

Friköpt slav slår följe med munvig 
prisjägare för att befria sin fru från  
en vidrig plantageägare som anordnar 
brutala ”mandingo-fighter”. Inspirerad 
av italienska Django från 1966 ville 
Tarantino göra en spagettivästern som 
utspelade sig i den amerikanska södern 
– en ”southern”. Django Unchained 
vann Oscars för bästa originalmanus 
och bästa manliga biroll, men fick 
också stark kritik för att förvandla 
viktiga frågor om slaveriets grymma 
historia till kiosklitteratur. TB

Regi: Quentin Tarantino, skådespelare: Jamie 
Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, 
Samuel L. Jackson, Kerry Washington, 2012, 
USA, DCP (digitaliserad), 2 tim 45 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Quentin Tarantino



Inför Cinematekets retro-
spektiv ringde vi upp Mike 
Leigh för att prata om riktiga 
människor, verkliga historier 
och favorit regissörer.
Allt började på en biograf i Manchester i slutet på femtio - 
talet. Det var där en 16-årig Mike Leigh såg Jack Claytons 
Plats på toppen, om en ambitiös klassresenärs försök att 
balansera kärlek och karriärmöjligheter. För första gången 
tyckte sig Leigh se ”riktiga människor” på vita duken.

– På den tiden kändes det som en revolution. Egent lig-
en är det den minst realistiska jämfört med de som följde, 
som Lördagskväll och söndagsmorgon. Men jag har alltid 
tyckt att det vore bra med filmer om riktiga människor, 
slår Leigh fast med tvärsäker röst.

Hur definierar du ”riktiga människor”?
– Jag återger bara min reaktion på den begränsade diet 

av filmer jag såg som barn. Det jag inte visste då var att 
man på en annan plats, som jag inte visste något om, gjort 
en film som heter Cykeltjuven.

Efter studier vid prestigefyllda Royal Academy of 
Dramatic Art började Leigh skriva och regissera pjäser för 
scen och tv. Han långfilmsdebuterade 1971 med Dystra 
stunder, men det var med diskbänksrealistiska relations-
komedin High Hopes som filmandet tog fart. Under 
nittio talet kom det stora genombrottet med Naken, följd 
av Hemligheter & lögner. Båda prisades i Cannes.

Hans filmer handlar ofta om klass, dysfunktioner, 
såriga familjerelationer, skildrat med svart humor och 
mänsklig värme. Även den dystraste situationen vibrerar 
när Leigh regisserar, vilket har att göra med hans metod. 
Improvisationsverkstäder används som underlag för 
manusomskrivningar – allt för att skräddarsy materialet 
efter skådespelarna.

Mike Leigh
april–majMike Leigh22

 Leighs tidiga filmer skiljer sig något från Peterloo 
(biopremiär senare i år), både vad gäller skala och det 
rakare sätt som han nu tacklar politiska frågor. Året är 
1819 och platsen St. Peter’s Field i Manchester. När 
fredliga demonstranter möter våldsamt motstånd från 
kavallerister skrivs ett mörkt kapitel i Englands historia.

– När jag läste en bok om massakern tänkte jag att 
någon borde göra en film om den, men tänkte inte då att 
denne ”någon” borde vara jag. För jag trodde aldrig då, 
på nittiotalet, att jag skulle göra en historisk film.

Men redan 1999 gjorde han musikaldramat Topsy-
Turvy, där underhållningsduon Gilbert och Sullivan 
tragglar med sviktande hälsa och dalande biljettför sälj-
ning i sena 1800-talets London. Sedan dess har det blivit 
fler turer till det förflutna: Vera Drake, Mr. Turner, och 
nu Peterloo.

Känner du dig någonsin kreativt begränsad av 
verklighets baserade historier?

– Nej, självklart inte! Varför skulle jag göra det? Man 
kan hitta på händelser! Man kan läsa hur många böcker 
man vill om något som hänt, men det måste ske framför 
en kamera. Du måste blåsa liv i rollfigurer, göra dem 
tredimensionella och organiska.

Leighs cinefili lyser igenom under samtalets gång.  
På frågan om vad han själv skulle välja att visa på 
Cinemateket nämner han franska nya vågen och retro - 
spektiver med Yasujiro Ozu, Ermanno Olmi och Milos 
Forman. För honom är det självklart att inspireras av 
andras filmer.

– I mina ögon är det en svårbegriplig anomali med 
författare som inte läser böcker, konstnärer som inte 
tittar på konst och musiker som inte lyssnar på musik. 
Det är inte hälsosamt.

Även om Leigh inte är någon visningsfönsterfascist 
vill han helst att publiken upplever hans filmer på 
biografer med stor duk. Så länge publiken sköter sig.

– Jag skulle vilja ha biografer där man inte tillåter 
popcorn. Och där man sätts i fängelse om man inte 
stänger av sin mobiltelefon.

Text: Sebastian Lindvall

Lästips: Sean O'Sullivan, Mike Leigh (University of Illinois Press, 2011).
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High Hopes  
Lör 13 apr 16.00 Bio Victor

Bitterljuv skildring av en grupp männi - 
skor i Thatchers England där yuppies 
flyttar in i gamla arbetarkvarter och 
driver ut de sämre bemedlade. I centrum 
står ett snällt men naivt par. Hon längtar 
efter barn, men han värjer sig med 
förevändningen att ”det sista den här 
världen behöver är ännu ett barn”. En 
politisk satir och dissekering av det 
brittiska klassystemet, gjord med 
Leighs karakteristiska värme. TB

Regi: Mike Leigh, skådespelare: Phil Davis, 
Ruth Sheen, Edna Doré, Lesley Manville, 
1988, Storbritannien, DCP (digitaliserad), 
1 tim 48 min, engelska, utan text, 
tillåten från 15 år

Livet leker! Life Is Sweet

Lör 6 apr 18.00 Bio Victor

I en förort till London bor fnissiga 
hemmafrun Wendy tillsammans med 
sin arbetströtte man Andy och deras två 
vuxna tvillingdöttrar, som till sättet är 
som natt och dag – den ena är en sköt - 
sam rörmokare, den andra en kedje rök-
ande rebell. Under ytan vilar hemlig-
heter som ingen väljer att prata om. 
Kärleksfullt, dystert och humoris tiskt 
om vartannat i rörande film om livet 
självt. TB

Regi: Mike Leigh, skådespelare: Alison 
Steadman, Jim Broadbent, Jane Horrocks, 
Stephen Rea, Timothy Spall, 1990,  
Storbritannien, 35 mm, 1 tim 43 min,  
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Naken Naked  

Ons 10 apr 18.00 Bio Victor

En sexfixerad, obehaglig livsfilosof 
driver runt på jakt efter mening i ett 
nittiotals-London som ännu inte hunnit 
bli ”Cool Britannia”. Samtidigt för - 
griper sig hans ex-flickväns sadistiska 
fastighetsägare brutalt på sina hyres - 
gäster. David Thewlis vann skåde-
spelar  priset och Leigh regipriset i 
Cannes för denna existentiella, 
kraft fulla film som blev regissörens 
internationella genombrott. TB

Regi: Mike Leigh, skådespelare: David Thewlis, 
Lesley Sharp, Katrin Cartlidge, Ewen Bremner, 
1993, Storbritannien, 35 mm, 2 tim 11 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Topsy-Turvy  
Tis 30 apr 18.00 Bio Victor

W. S. Gilbert och Arthur Sullivan  
var en brittisk duo som under slutet  
av 1800-talet skapade flera operetter.  
I filmen får vi följa dem under skapan - 
det av succén Mikadon. Trots att  
Leigh för ovanlighetens skull rör sig i 
viktorianska Londons överklass känns 
intimiteten typiskt leighsk – inte minst  
i skildringen av makarna Gilberts 
relation, briljant porträtterade av Jim 
Broadbent och Lesley Manville. TB

Regi: Mike Leigh, skådespelare: Jim Broadbent, 
Allan Corduner, Timothy Spall, Lesley Manville, 
1999, Storbritannien, 35 mm, 2 tim 34 min, 
engelska, finsk text, tillåten från 15 år

Flickor i karriären
Career Girls  Mån 22 april 18.00 Bio Mauritz

Stormiga minnen väcks till liv när de 
tidigare rumskamraterna Annie och 
Hannah återförenas över en helg. Nu  
är båda mitt i karriären, och mycket  
har hänt under åren som gått – men har 
tiden verkligen hunnit läka alla sår? 
Dåtidens stök och osäkerheter ställs 
mot vuxen livets krav och konformism  
i udda rela tionskomedi där Andy Serkis 
överraskar i en biroll som kokainstinn 
lägenhetssäljare. Som förfilm visar vi 
Leighs Bafta-nominerade kortfilm En 
man med anor. SL

Regi: Mike Leigh, skådespelare: Katrin 
Cartlidge, Lynda Steadman, Andy Serkis, 1997, 
Storbritannien, Frankrike, 35 mm, 1 tim 27 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Hemligheter & lögner
Secrets & Lies  Ons 24 apr 18.00 Bio Victor

En ung, svart och sorgtyngd Londonbo 
bestämmer sig för att söka upp sin 
biologiska mamma. När hon till slut 
lyckas stämma träff med kvinnan hon 
så länge drömt om möter hon till sin 
stora förvåning en vit neurotiker som 
redan brottas med ansträngda familje - 
relationer. Leighs Guldpalm vinnare är 
ett hjärtskärande ensem ble drama som 
bjuder på omvälvande katharsis och 
oförglömliga skåde spelarinsatser. SL

Regi: Mike Leigh, skådespelare: Timothy Spall, 
Brenda Blethyn, Phyllis Logan, Claire 
Rushbrook, Marianne Jean-Baptiste, 1996, 
Storbritannien, Frankrike, 35 mm, 2 tim 22 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 7 år

Förfilm: En man med anor, originaltitel: A Sense of History, regi: Mike Leigh,  
skådespelare: Jim Broadbent, Stephen Bill, Belinda Bradley, 1992, Storbritannien,  
35 mm, 27 min, engelska, utan text
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Vera Drake  
Lör 18 maj 14.00 Bio Victor

Vera Drake, en omtyckt kvinna i 
efterkrigstidens London, lever för att 
hjälpa andra och vet att hon gör olyck - 
ligt drabbade unga kvinnor en tjänst 
genom att utföra olagliga aborter. Men 
en kväll går allt fel. Filmen som ratades 
av filmfestivalen i Cannes mottog 
Guldlejonet i Venedig för bästa film 
och fortsatte sitt segertåg över hela 
världen. Framförallt hyllades Imelda 
Staunton, som är makalös i huvud-
rollen. TB

Regi: Mike Leigh, skådespelare: Imelda 
Staunton, Phil Davis, Alex Kelly, Daniel Mays, 
Eddie Marsan, Sally Hawkins, Jim Broadbent, 
2004, Storbritannien, Frankrike, 35 mm, 2 tim  
5 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Happy-Go-Lucky  Mån 13 maj 18.00 Bio Mauritz

Sally Hawkins belönades med en Golden Globe och Silverbjörn i Berlin  
för sin roll som obotligt optimistisk skolfröken som korsar vägar med Eddie 
Marsans svartsynt rasistiske dystergök till körskollärare. Värme, humor och 
explosiva personlighets krockar i humörsvängande feelgood-drama som 
demonstrerar Leighs ryktbart goda hand med skådespelare. SL

Regi: Mike Leigh, skådespelare: Sally Hawkins, Eddie Marsan, Alexis Zegerman, Samuel 
Roukin, 2008, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 58 min, engelska, svensk text, tillåten från 7 år
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En vårberättelse Conte de printemps  Sön 7 apr 16.00 Bio Victor

En filosofilärarinna som inte vill åka hem träffar en musikstudent på en fest. 
Lärarinnan blir inbjuden för att tillbringa natten i studentens lägenhet där pappans 
rum står tomt. En vänskap växer fram, men friktion uppstår när studenten försöker 
para ihop sin fader med lärarinnan. Prunkande trädgårdar, filosofiska utläggningar 
och sprudlande vårkänslor i den första delen av Rohmers tetralogi. SR

Regi: Éric Rohmer, skådespelare: Anne Teyssèdre, Hugues Quester, Florence Darel, 1990,  
Frankrike, DCP (digitaliserad), 1 tim 48 min, franska, engelsk text, barntillåten

Efter sviterna ”Moraliska berättelser” och ”Komedier och ordspråk” inledde 
Éric Rohmer under tidigt nittiotal ”Berättelser – de fyra årstiderna”, en 
tetralogi där varje årstids atmosfär och traditioner återspeglas i filmernas 
berättelser och visuella karaktär.

Som så ofta hos Rohmer står kärleksintrigerna i centrum. I samtliga filmer 
ser vi hur amorösa band slits isär eller cementeras, hur planer och idéer 
korsas, möts, krockar och förenas. Människor finner sig själva indragna i 
andras komplotter. Likt hos Jean Renoir, en av Rohmers stora inspira tions-
källor, framträder livet lika nyckfullt som det i själva verket är.

”Berättelser – de fyra årstiderna” är på sätt och vis en syntes av de  
före gående sviterna. Här kombinerar Rohmer den filosofiska tyngden i 
”Moraliska berättelser” med det sparsmakade formspråket och den psyko - 
logiska rikedomen i ”Komedier och ordspråk”. Och det var kanske just 
denna kombination som gjorde Rohmers årstider till hans mest populära svit.
                     Text: Stefan Ramstedt

Lästips: Antoine de Baecque och Noël Herpe, Éric Rohmer: A Biography  
(Columbia University Press, 2016).

Rohmers årstider
Året runt med Éric Rohmer
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En höstsaga Conte d’automne

Sön 28 apr 18.00 Bio Victor

En vinodlare får, utan att veta om det, 
hjälp av både sin sons flickvän och sin 
bästa väninna att hitta en man. Sonens 
flickvän försöker para ihop henne med 
sin gamla filosofilärare tillika älskare, 
medan väninnan lägger ut en kontakt-
annons som hon sedan själv följer upp. 
Kärlek och komplotter i lekfull film 
som utspelar sig i sydöstra Frankrike 
mitt under hektisk skördesäsong. SR

Regi: Éric Rohmer, skådespelare: Marie Rivière, 
Béatrice Romand, Didier Sandre, 1998, 
Frankrike, 35 mm, 1 tim 51 min, franska,  
svensk text, barntillåten

En sommarsaga Conte d’été

Sön 21 apr 18.00 Bio Victor

En blyg och självömkande ung gitarr - 
spelande man anländer till Bretagne för 
att möta upp sin flickvän. Under tiden 
som han väntar på henne lär han känna 
två andra kvinnor, med vilka han till - 
bringar sin semester. När flickvännen 
väl dyker upp ställs han inför svåra val. 
Under långa strandpromenader fort - 
skrider intriger som tar sig uttryck i 
både dialog och koreografi. SR

Regi: Éric Rohmer, skådespelare: Melvil 
Poupaud, Amanda Langlet, Aurélia Nolin,  
1996, Frankrike, 35 mm, 1 tim 54 min, franska, 
svensk text, barntillåten

Tre män och en kärlek 
Conte d’hiver  Sön 14 apr 18.00 Bio Victor

En ensamstående moder velar mellan 
två män. Samtidigt drömmer hon om 
att återfinna sitt barns fader, som hon 
tappade kontakten med efter en kort - 
varig romans i Bretagne som avslutades 
när hon råkade ge honom fel adress. 
Det vintergråa Paris utgör en effektiv 
bakgrund till protagonistens leda och 
längtan i Rohmers realistiska film  
med lätt magisk ton. SR

Regi: Éric Rohmer, skådespelare: Charlotte 
Véry, Frédéric Van Den Driessche, Michel 
Voletti, 1992, Frankrike, 35 mm, 1 tim 54 min, 
franska, svensk text, barntillåten

Rohmers årstider
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Lördag 27 april öppnar Filmhuset portarna för Stockholms kulturintresserade kvälls-
människor, då vi visar Sången om den eldröda blomman och Evil Ed. Under kvällen 
bjuds det även på maskinrumsbesök, guidade turer till filmarkivet och ett paket med 
svenska kortfilmer valda av filmarkivet.se. Läs mer om alla programpunkter på 
cinemateket.se.

Kostnadsfria biljetter hämtas i Cinematekets biljettkassa i Filmhuset från klockan  
18.00 samma kväll.

Kulturnatt Stockholm

Sången om den eldröda blomman
Lör 27 apr 19.00 Bio Victor

Lyriska stämningar och gripande scener i Mauritz 
Stillers hundraårsfirande Sången om den eldröda 
blomman, den bästa av de fyra filmatiseringar som 
gjorts av Johannes Linnankoskis roman där en 
förvisad bondson tar jobb som flottare men inte  
kan glömma kärleken från granngården. Filmens 
originalnegativ gick förlorat på fyrtiotalet, men flera 
kopior har funnits bevarade som visade att filmen inte 
var svartvit utan vackert tintad och tonad. Färgerna 
har återskapats, och Armas Järnefelts musik – den 
enda originalmusik från en svensk stumfilm som 
bevarats – har synklagts med en inspelning av Gävle 
symfoniorkester under ledning av Jaakko Kuusisto. 
Digitalt restaurerad av Filminstitutet. JW

Regi: Mauritz Stiller, skådespelare: Lars Hanson, Greta Almroth, 
Lillebil Christensen, 1919, Sverige, DCP (digitaliserad),  
1 tim 41 min, svenska mellantexter, tillåten från 15 år

Evil Ed  Lör 27 apr 21.00 Bio Victor

När en skräckfilmsklippare spränger sig själv i luften 
måste jobbet slutföras av den pryde Edward. I en iso - 
lerad villa höjer han saxen för att rädda Loose Limbs-
serien från totalförbud i England, men snart sätter 
videovåldet groteska griller i huvudet på honom. Anders 
Jacobssons kärleksfulla kultfavorit är en svengelsk 
splatterfilmssatir med imponerande special effekter, 
övervakade av producenten tillika manusets medför-
fattare Göran Lundström (vars arbete med Gräns gav en 
Oscarnominering för bästa smink). Expressens kritiker 
Jonas Carmby beskrev Evil Ed som ”en tre-ackordsfilm  
i vansinnestempo”. Anders Jacobsson med flera 
inleder. SL

Regi: Anders Jacobsson, skådespelare: Johan Rudebeck, Per 
Löfberg, Olof Rhodin, 1995, Sverige, 35 mm, 1 tim 33 min, engelska,  
svensk text, tillåten från 15 år

Fri entré!

Fri entré!

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

Tokyo Godfathers
Tokyo Goddofazazu

Fre 12 apr 18.00 Bio Victor

Hjärtevärmande animedrama där tre 
hemlösa – tonåringen Miyuki, trans - 
kvinnan Hana och fårade alkoholisten 
Gin – hittar en övergiven bebis på 
julafton. Deras försök att spåra för - 
äldrarna i Tokyos livade stor stads-
myller resulterar i vilda upptåg och 
sammandrabbningar med färg starka 
figurer från båda sidor av lagen. 
Inspirerad av Peter B. Kynes kort - 
roman The Three Godfathers, som  
även låg till grund för John Fords 
västernfilm Flykt genom öknen. SL

Regi: Satoshi Kon, röstskådespelare: Toru 
Emori, Yoshiaki Umegaki, 2003, Japan,  
DCP (digitaliserad), 1 tim 32 min, japanska, 
engelsk text, tillåten från 7 år

En perfekt gentleman  Tor 9 maj 18.00 Bio Victor

Storstjärnan Gösta Ekman i dubbelroll som livskraftig bonde och degenererad 
adelsman i kvick och elegant förväxlingskomedi där nyrik änka köper palats 
och titel genom att gifta bort barnbarn med markis. Hjalmar Bergman skrev 
manus direkt för Ekman som regidebuterade med komedi inspelad i Paris. 
Filmdebut även för Lary Jana, den ungerska dansösen som nyligen hade gjort 
succé på Berlins kabaréer. Iiris Viljanen ackompanjerar på piano. DB

Regi: Vilhelm Bryde, Gösta Ekman, skådespelare: Gösta Ekman, Lary Jana, Karin Swanström, 
1927, Sverige, 35 mm, 1 tim 12 min, svenska mellantexter och engelsk text, tillåten från 15 år

Girlfight  Mån 1 apr 18.00 Bio Mauritz

Michelle Rodriguez fick sitt stora 
genombrott som 18-årig Brooklynbo 
med vass högerkrok. I boxningsringen 
finner hon såväl en fristad som ett 
kärleksintresse, men för att fortsätta 
träna måste hon gå bakom ryggen på 
sin oresonligt stränge far. Energisk och 
hungrig debutfilm av Karyn Kusama, 
bioaktuell med thrillern Destroyer, som 
tilldelades regi- och stora jurypriset vid 
Sundance filmfestival. SL

Regi: Karyn Kusama, skådespelare: Michelle 
Rodriguez, Santiago Douglas, Jaime Tirelli, 
2000, USA, 35 mm, 1 tim 51 min, engelska, 
spanska, svensk text, tillåten från 7 år

På begäran



Nyrestaurerat
Runt om i världen arbetar filmarkiv med att bevara och 
restaurera film. På så sätt återfår filmer sina färger, 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. Här lyfter vi fram 
filmer som nyligen har restaurerats, så att ni kan 
uppleva dem som de såg ut vid premiären.

Tidig vår Soshun   

Ons 17 apr 18.00 Bio Victor

Kontorsslaveriets underliggande sorg 
bubblar upp till ytan när en ung, gift 
och nyexaminerad man försöker liva 
upp vardagen med en otrohetsaffär. 
Yasujiro Ozu tog en kortare paus efter 
Föräldrarna för att sedan återvända 
med detta mer ungdomliga och sens - 
uella verk. ”Ozu ville fånga stads livets 
eviga enformighet och lyckades 
beundransvärt”, menade film  histori-
kern Donald Richie. SL

Regi: Yasujiro Ozu, skådepelare: Chikage 
Awashima, Ryo Ikebe, Teiji Takahashi, 1956, 
Japan, DCP 4K (digitaliserad), 2 tim 24 min, 
japanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Repmånad eller Hur man gör pojkar av män 
Mån 6 maj 18.00 Bio Victor

Den tafatte televerksarbetaren Jonsson har blivit inkallad till repövning och träffar på 
regementet många av sina gamla lumparkompisar. Förutom gruppchefen tar truppen inte 
övningen på särskilt stort allvar, utan ser den mest som ett tillfälle för avkoppling. Tycke 
uppstår mellan Jonsson och den grävande journalisten Bea som följt med förbandet för  
att under täckmantel skriva ett reportage till en veckotidning.

Åbergs timide Jonsson, som Expressens Lasse Bergström såg som en hyllning till Tati, 
är på många vis en förstudie till den ikoniska Stig-Helmer Olsson i den mer kända 
Sällskapsresan som kom året därpå. Trots ljummet kritikermottagande sågs Repmånad  
av ungefär 1,5 miljoner biobesökare i Sverige och blev även en succé i övriga Norden.

Filmen är digitalt restaurerad av Svenska Filminstitutet med originalnegativet på  
16 mm som grund. TB

Regi: Lasse Åberg, skådespelare: Lasse Åberg, Janne Carlsson, Weiron Holmberg, Ted Åström, 1979, 
Sverige, DCP (digitaliserad), 1 tim 25 min, svenska, tillåten från 7 år

april–majNyrestaurerat30
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Montage

Sheriffen High Noon

Sön 12 maj 16.00 Bio Victor

Gary Coopers väderbitne sheriff 
ska just lägga tjänsterevolvern på 
hyllan och gifta sig med Grace 
Kellys kväkerska när han får veta 
att en hämndlysten skurk, som 
han satte i fängelse, är på väg till 
stan med 12-tåget. Bättre fly än 
illa fäkta? Ankomsten tickar ner i 
närbilder på klockor i en närmast 
realtidsberättad västern som 
belönades med fyra Oscars. 
Visningen inleds av Sebastian 
Lindvall, programredaktör på 
Cinemateket. SL

Regi: Fred Zinnemann, skådespelare: 
Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas 
Mitchell, Lee Van Cleef, 1952, USA,  
DCP 4K (från 35 mm), 1 tim 25 min, 
engelska, utan text, tillåten från 11 år

Montage 31april–maj

La casa muda  Sön 12 maj 18.00 Bio Victor

Laura och hennes pappa anländer till ett fallfärdigt hus på vischan för att 
hjälpa till med renoveringen. Fönstren är igenspikade, golven knarrar och 
från ovanvåningen hörs otäcka radioljud. När Laura hittar sin pappa mördad 
försöker hon fly, men med lykta som enda ljuskälla börjar det kolsvarta huset 
likna en mardrömslik labyrint utan utväg. Tekniskt raffinerad realtidsrysare 
som är inspelad i en långa tagning. SL

Regi: Gustavo Hernández, skådespelare: Florencia Colucci, Abel Tripaldi, Gustavo Alonso, 
María Salazar, 2010, Uruguay, 35 mm, 1 tim 26 min, spanska, engelsk text, tillåten från 15 år

I led är tiden
Oftast råder tidsskillnad mellan berättelse (story) och intrig (plot). Där det förra 
avser berättelsens kronologiska händelseförlopp, syftar det senare på själva 
sekvenseringen av scener. Så kan ett helt liv på film skildras på två timmar.

Mer sammanflätat blir det i filmer som utspelas i realtid.
Varken manusförfattaren Carl Foreman eller regissören Fred Zinnemann hade 
gjort västernfilm innan Sheriffen. Istället för att reproducera myto logisk 
tidlöshet ville de skapa en mer realistisk, förtätad här-och-nu-känsla när Gary 
Coopers sheriff förbereder sig inför en bandits ankomst med 12-tåget.

Långt senare kom Gustavo Hernández La casa muda, som inspirerade 
amerikanska Silent House. I en enda lång tagning för vandlas en kvinnas 
övernattning i ett ödsligt hus till en mardröm. ”Utan and rummet som ges av 
scenbyten och klipp […] blir atmosfären intensifierad och upp lagrad på ett 
kusligt, förtryckande sätt, som en seans”, skrev Peter Bradshaw i The 
Guardian. ”Paradoxalt gör realtiden och real rummet oss mer medvetna om 
overkligheten och förkonstlingen av vad som skapas.”

Denna paradox förenar filmerna. Hör klockan slå 12 i vilda västern, känn 
dödsklockan klämta i det mörka huset – se förkonstlingen äga rum i realtid.
           Text: Sebastian Lindvall

Genom montage uppstår  
en tredje betydelse när två bilder  
ställs mot varandra. Under denna  
rubrik visar vi två eller flera filmer  
som tillsam mans ger upphov till  
nya förståelser och läsningar av  
de enskilda verken.

Paketpris Obs! Endast på plats i Filmhuset. 
Pris: 90 kr med Cinemateketkortet, 120 kr ordinarie (kostnadsfritt för dig med Stora Cinemateketkortet). 



32 april–maj

Als twee druppels water
Mån 8 apr 18.00 Bio Mauritz

Försagd butiksägare, som vill vara 
osynlig under den tyska ockupa tionen, 
får oväntat besök av sin dubbel gångare i 
form av en fallskärmsjägare som landar 
på hans bakgård. Fons Rademakers 
spionthriller, fotograferad av franska 
nya vågen-legenden Raoul Coutard, 
drogs ur distribution när producenten 
och ölmagnaten Alfred ”Freddy” 
Heineken gjorde slut med den kvinnliga 
huvud rollsinnehavaren. Först efter 
Heinekens död 2002 kunde filmen visas 
igen. Vi visar en restaurerad kopia från 
EYE Filmmuseum. DB

Regi: Fons Rademakers, skådespelare:  
Lex Schoorel, Nan Los, Van Doude, 1963, 
Nederländerna, 35 mm, 1 tim 59 min, 
nederländska, engelsk text, tillåten från 15 år

I revolutionens skugga
Le dialogue des Carmélites 

Lör 18 maj 18.30 Bio Victor

Dotter till markis ansluter sig till kloster 
medan revolutionen rasar utanför dess 
väggar. Gertrud von Le Forts roman om 
religionens roll under skräckväldet blev 
till ett ofärdigt filmmanus av Georges 
Bernanos (Prästmans dagbok) som 
skrev om det till en pjäs, vilken låg till 
grund för Francis Poulencs opera som 
till sist blev en stjärnspäckad film. Visas 
i samarbete med Klarabiografen som  
11 maj livesänder operan Karmelit-
systrarna, från The Met, i Filmhuset. DB

Regi: Philippe Agostini, Raymond Léopold 
Bruckberger, skådespelare: Jeanne Moreau, 
Alida Valli, 1960, Frankrike, Italien, 35 mm, 1 tim 
52 min, franska, svensk text, 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

Paris 1900  Lör 11 maj 14.00 Bio Victor

Med fragment ur dokumentär- och spelfilmer skildras la belle époque, en 
period karakteriserad av livslust och tekniska underverk som nådde sitt  
dystra slut när första världskriget bröt ut. Nicole Védrès var en pionjär inom 
montagefilmen och en föregångare till den essäfilm som populariserades 
under femtiotalet. ”Jag har Védrès att tacka för allt”, sa Chris Marker.  
Paris 1900 är hennes mest betydande verk. SR

Regi: Nicole Védrès, medverkande: Gustav Eiffel, Armand Fallières, Louis Lépine, 1947, 
Frankrike, DCP (digitaliserad), 1 tim 22 min, franska, engelsk text, tillåten från 15 år

32 april–majNärbilder

Bild från EYE Fi lmmuseum.
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Kung-fu Master!  
Lör 6 apr 16.00 Bio Victor

Jane Birkin spelar frånskild tvåbarns-
mamma som inleder ett förhållande 
med sin äldsta dotters klasskamrat. 
Utifrån ett manus skrivet ihop med 
Birkin skildrar Agnès Varda en 
för  bjuden kärlek med följsam och 
icke-dömande blick, medan den 
intima inspelningen (medlemmar från 
både Vardas och Birkins familjer före  - 
kommer i rollistan) skänker filmen en 
naturlig värme. SR

Regi: Agnès Varda, skådespelare: Charlotte 
Gainsbourg, Mathieu Demy, Jane Birkin, 1988, 
Frankrike, DCP (digitaliserad), 1 tim 20 min, 
franska, engelska, engelsk text, 
tillåten från 15 år

Sopproten Hardly Working  Lör 20 apr 14.00 Bio Mauritz

Efter det mytomspunna och enligt Jerry Lewis misslyckade projektet The Day  
the Clown Cried återvände han till registolen för denna komedi, där han mot 
bakgrund av Floridas mindre glamorösa förorter berättar historien om en clown 
som förlorar sitt jobb när cirkusen lägger ner. Patos och mäster liga gags när 
clownen testar andra yrken i en film där Lewis axlar en rollfigur inte helt olik 
honom själv. SR

Regi: Jerry Lewis, skådespelare: Jerry Lewis, Susan Oliver, Roger C. Carmel, 1980, USA,  
35 mm, 1 tim 45 min, engelska, svensk text, barntillåten

Soylent Green – USA år 2022 Soylent Green

Ons 3 apr 18.00 Bio Victor

I ett dystopiskt New York får Charlton Hestons kriminalare i uppdrag att utreda  
ett mord, vars spår leder mot ett en konspiration med obehaglig eftersmak. Mång - 
sidige Richard Fleischer gjorde Hollywoodcomeback med en science fiction-
thriller som avslutas med en av genrens mest citerade repliker. SL

Regi: Richard Fleischer, skådespelare: Charlton Heston, Edward G. Robinson, Leigh Taylor-Young, 
1973, USA, 35 mm, 1 tim 37 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Tre filmer av  
Eric M. Nilsson
ES 2 – Elektrostålugn 2 / Brutal / 
Närmare tingen  

Ons 15 maj 18.00 Bio Mauritz

Som landets kanske främsta essäfilmare 
har Eric M. Nilsson sedan tidigt sextio - 
tal utforskat det moderna samhället. 
Med ironi och lekfull själv reflexivitet 
har Nilsson kultiverat kritisk skärpa 
genom konstruktiv förvirring. Vi visar 
den nyproducerade Närmare tingen 
tillsammans med filmerna ES 2 – 
Elektrostålugn 2 och Brutal. SR

Regi: Eric M. Nilsson, medverkande: Eric M. 
Nilsson, Jörn Donner, Ernst-Hugo Järegård, 
Stig Larsson, 1976/1980/2018, Sverige,  
16 mm/35 mm/digital fil, 1 tim 50 min,  
svenska, tillåtna från 15 år
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Nybyggarna
Sön 19 maj 18.00 Bio Victor

Andra delen av Troells storverk by g - 
 ger på Vilhelm Mobergs Nybyggarna 
och Sista brevet till Sverige. På plats i 
Amerika gläds Karl-Oskar åt den goda 
skörden, men Kristina längtar hem. 
Robert beger sig på en ödesdiger resa 
västerut för att leta guld och nybygg-
arna hamnar i konflikt med ursprungs-
befolkningen. De svenska kritikerna 
tyckte att uppföljaren rentav var ännu 
bättre än Utvandrarna. AA

Regi: Jan Troell, skådespelare: Max von 
Sydow, Liv Ullmann, Eddie Axberg, Pierre 
Lindstedt, Allan Edwall, Monica Zetterlund, 
1972, Sverige, 35 mm, 3 tim 11 min,  
svenska, tillåten från 11 år

Utvandrarfilmerna
Jan Troells filmer efter  
Vilhelm Mobergs romansvit

Utvandrarna  Sön 19 maj 14.00 Bio Victor

Bonden Karl-Oskar, hustrun Kristina och brodern Robert lämnar tillsammans
med sina grannar missväxten i Småland för Amerika, i film efter Vilhelm
Mobergs Utvandrarna och Invandrarna. Troells tudelade epos tillhör de mest 
berömda svenska filmerna, och förlagorna de mest älskade böckerna. AA

Regi: Jan Troell, skådespelare: Max von Sydow, Liv Ullmann, Eddie Axberg, Pierre Lindstedt, 
Allan Edwall, Monica Zetterlund, 1971, Sverige, 35 mm, 3 tim 1 min, svenska, tillåten från 11 år

Lästips: Gösta Carlson och Rune Karlsson, Utvandrarna (Folkuniversitetets filmbyrå, 1972).

34 april–majUtvandrarfilmerna
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Lyllo och Zorba La gabbianella e il gatto  Sön 14 apr 14.00 Bio Victor

En måsmamma som blivit sjuk av oljeföroreningar överlåter sitt ägg åt katten 
Zorba, som lovar att inte äta upp det och i sinom tid uppfostra fågelungen som 
vore det hans egen. Men hur ska en katt lära en fågel att flyga? Och hur ska den 
oväntade duon undvika de elaka kloakråttorna? Ljuvliga sångnummer och fin 
sensmoral i härlig film om oväntad vänskap. TB

Regi: Enzo D’Alò, röstskådespelare: Pontus Gustafsson, Krister Henriksson, Emilia Brown,  
1998, Italien, 35 mm, 1 tim 19 min, svenska, tillåten från 7 år

Tjorven, Båtsman och Moses  Sön 28 apr 14.00 Bio Victor

I första filmen om invånarna på skärgårdsön Saltkråkan förtrollar Tjorven och 
Stina en groda till en prins, och Vesterman råkar fånga en sälunge som barnen  
tar hand om och döper till Moses. Regissören Olle Hellbom och Astrid Lindgren, 
som skrev manuset, tilldelades förtjänstdiplom och plaketter av Sveriges djur - 
skyddsföreningar för ”den djurskyddstanke som kommit fram i filmen  
i kontakten mellan barn och djur”. TB

Regi: Olle Hellbom, skådespelare: Maria Johansson, Louise Edlind, Torsten Lilliecrona,  
1964, Sverige, 35 mm, 1 tim 32 min, svenska, barntillåten

Kastrullresan  Sön 21 apr 14.00 Bio Victor

Trångbodda mångbarnsfamiljen ”Pip-Larssons” får ärva en häst, flyttar ut från  
sin minimala lya och beger sig ut på vägarna i husvagn för att sälja snillrika 
kastruller som piper när maten är färdig. Det visar sig bli en äventyrlig resa där  
de bland annat överrumplas av skurkar på rymmen. Stjärnspäckad familje films-
klassiker i regi av Arne Mattsson. TB

Regi: Arne Mattsson, skådespelare: Eva Dahlbeck, Lasse Sarri, Sigge Fürst, Sture Lagerwall,  
Julia Cæsar, 1950, USA, 35 mm, 1 tim 21 min, svenska, barntillåten

Unga Cinemateket

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. Söndagar klockan 14.00 i Filmhuset. 

Kostnadsfria biljetter för alla under 15 år.

Unga
Cinemateket

Fri entré för alla under 15!

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!

35

Vi rackarungar De pokkers unger  Sön 7 apr 14.00 Bio Victor

På en bakgård i Köpenhamn lever kvarterets barn rövare tills det en dag kommer en ny fastighetsskötare som ser barnens 
behov. När han plötsligt anhålls för stöld slår sig rackarungarna, som är förvissade om hans oskuld, samman för att själva 
lösa brottet. Spännande och kärleksfull barnfilm där Preben Neergaard är så övertygande i skurkrollen att han skälldes ut  
av folk på stan i flera års tid. TB

Regi: Astrid Henning-Jensen, Bjarne Henning-Jensen, skådespelare: Henry Nielsen, Tove Maës, Preben Neergaard, Sigrid Horne-Rasmussen,  
1947, Danmark, 35 mm, 1 tim 33 min, danska, svensk text, barntillåten

april–maj
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*  Enstaka avvikelser kan förekomma. **  Max fem bi l jetter åt gången vid kö.

Biljetter
Ordinarie biljettpris: 80 kr. Cinemateketkortet: 250 kr. Med det betalar du 60 kr 
per biljett.* Kortet kostar 100 kr för studenter och seniorer mot uppvisande av 
Student- eller Mecenatkort respektive pensionärsintyg/id-kort.  
Stora Cinemateketkortet: 1 200 kr. Med det går du kostnadsfritt på visningarna.* 

Köper du något av våra förmånskort får du utöver rabatterat biljettpris även 
programtidningen hemskickad och andra specialerbjudanden. Korten gäller i ett år.

Biljetter köper du på våra biografer eller på cinemateket.se. Förmånskorten går 
endast att köpa på våra biografer. Ta alltid med ditt förmånskort för att visa upp vid 
insläppet. Antalet platser i biograferna är begränsat, så skaffa gärna biljett i god tid.**

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

Våra förmånskort

Vi tillåter endast återköp vid tekniska fel,  
inställda visningar eller programändringar. 
Kontakt: cinemateket@filminstitutet.se.

Filmhuset 
Vi visar film i Filmhusets biografer 
Bio Victor (364 platser) och Bio 
Mauritz (130 platser). Du tar dig 
hit med buss 72 och 76 till Film- 
huset, buss 1 och 4 till Värta vägen 
eller buss 67 och t-bana till Karla- 
plan. 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. Mat och dryck kan 
köpas på caféet i Filmhusets foajé. 
Öppet vardagar klockan 08–18  
och helger klockan 12–18.
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