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3Inledning

Ä lskade Bibi. Bibi som fick spela flicka 
tills hon var 30 och sedan spelade 

komplexa kvinnor och gjorde båda precis 
lika underbart. Bibi som just har lämnat  
oss. En av höjdpunkterna för mig under 
Bergmanåret 2018 var att få se henne på  
stora duken igen: den levnadsglada Sara i 
Smultron stället, den pilska pigan i Ansiktet 
och så förstås syster Alma i Persona. Bibi 
Anderssons karriär började med Ingmar 

Bergman, men var så mycket mer. Hon samarbetade med flera stora 
svenska regissörer och en hel del utländska. När vi nu väljer att 
upp märksamma hennes gärning gör vi det genom att visa bredden  
i hennes arbete, både i Sverige och utomlands.

En annan skådespelerska vi uppmärksammar är Maggie Smith – 
den ständiga birollsinnehaverskan som har hyllats och prisats för  
sina roller under årtionden, men som fick sitt breda genombrott vid  
74 års ålder genom tv-serien Downton Abbey.

John Ford var aktiv ännu längre, han debuterade som skådespelare 
redan 1913 och avslutade karriären som regissör 1966. Däremellan 
hann han göra flera av den amerikanska filmens mest betydande verk. 

Lukas Moodysson är i allra högsta grad aktiv och i sommar hade 
hans nya tv-serie Gösta premiär. Ta tillfället i akt att se och se om 
filmer av mannen som gav svensk film nytt hopp med sin numera 
klassiska debut.

Danial Brännström, Cinematekschef

Analoga och digitala kopior från Svenska 
Filminstitutet. Övrigt filmmaterial från 
arkiven vid Cinémathèque française (Paris), 
DEFA-Stiftung/Deutsche Kinemathek (Berlin), 
Eye Filmmuseum (Amsterdam), Filmmuseum 
München och från Electronic Arts Intermix, 
Philippe Garrel, Hong Kong International 
Film Festival, Janus Films, Light Cone, LUX, 
Milestone Films, MK2, Njutafilms, NonStop 
Entertainment, Park Circus, Tamasa  
Distribution, TriArt Film.

Texter: Dina Afkhampour, Anders Annikas 
(AA), Tora Berg (TB), Stig Björkman, Danial 
Brännström (DB), Lova Hagerfors (LH), 
Sebastian Lindvall (SL), Stefan Ramstedt (SR), 
Nina Widerberg (NW).

Tack till: Dina Afkhampour, Helen Ahlsson,  
Armémuseum, Best of Norden, Bo Bjelfvenstam, 
CinemAfrica, Cinema Queer, Arram Eckerbom, 
Film Stockholm, Föreningen Sveriges Filmfoto-
grafer, Tommy Gustafsson, Jan Göransson,
Lotta Hasselquist Nilsson, Olof Johnson,  
Ragna Jorming, Lars Jönsson, Andra Lasmanis, 
Lars Pettersson, POV, SAQMI/Anna Linder,  
SF Studios, Stockholms dramatiska högskola, 
Sveriges Förenade Film studios, Edward von Past, 
Anders Wesslén, Sophie Winquist  Loggins.

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 
musikackompanjemang 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. Läs mer på fiafnet.org.

Det här är Cinemateket

augusti–oktober



4 augusti–oktoberFrançois Truffaut4

”Jag är helt inriktad på det som varit. Jag arbetar med mitt 
förflutna, mitt och andras. Jag är emot glömskan.”

Av de 400 biografer som fanns i Paris efter kriget låg 
hälften inom räckhåll för François Truffaut, och vissa 
visade film redan klockan elva. Hemma ville man bli av 
med honom och i skolan blev han straffad, så han skolkade 
och smet in på allt han kunde. När han var 14 blev han 
relegerad. Han beslöt att se tre filmer om dagen och läsa  
tre romaner i veckan, startade en filmklubb, stal en skriv  
maskin, förfalskade checkar, togs till polisen av sin far 
(som inte var hans far) och sattes på ungdomsanstalt. 

Filmen räddade mig, sa Truffaut. Den och André Bazin. 
Bazin var redaktör för Cahiers du cinéma, tidskriften som 
var så viktig för nya vågen, och lärde känna ynglingen som 
gick på allt på hans filmklubb. Han fick ut honom från 
anstalten, och ur armén när han rymt.

Den filmbesatte skolkaren som inte ville gå hem blev 

kritiker i Cahiers i stället för kriminell, och skrev om hur 
livlös den samtida franska filmen var. På Cinemateket 
studerade han sina idoler. Störst av alla var Jean Renoir, 
”den enda som inte gjort ett enda fel i någon av sina 
filmer”. Filmkritikern Jan Aghed har skrivit vackert om 
själsfränderna: ”Truffauts kärleksfulla och överseende 
humor visavi människorna, deras förvillelser, narraktighet 
och upptåg är typiska beståndsdelar i den store Renoirs 
regissörstemperament.”

Lättare kameror, känsligare film, idéer om kameran  
som penna och regissören som auteur, mer statligt stöd, 
retrospektiverna på Cinemateket – nära 100 regissörer 
långfilmsdebuterade i Frankrike 1958–1962. 

Truffaut och Jean-Luc Godard, vapenbröderna från 
Cahiers, blev nya vågens stora stjärnor. Men de skulle 
snart dra åt var sitt håll. Truffaut ville svepa med sig sin 
publik, få den att följa med i berättelsen. Godard ville göra 

François Truffaut

Skjut på pianisten! 
Tirez sur le pianiste  Tor 22 aug 18.00 Bio Victor

”När jag läste David Goodis roman Down There slogs jag av 
hur omedvetet poetisk den amerikanska kriminallitteraturen 
är.” Truffaut, som ville göra en kärleksfull pastisch på en 
Bgangsterfilm, hoppar mellan komik och tragik, och 
sångaren Charles Aznavour är konsertpianisten som blev 
barpianist och aldrig kommer till skott. ”En nyckel till 
Truffauts oeuvre.” – Kent Jones, Criterion. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Charles Aznavour, Marie Dubois, 
Nicole Berger, 1960, Frankrike, 35 mm, 1 tim 20 min, franska, svensk text, 
tillåten från 11 år

Förfilm: Smygtittarna Les mistons
Svartsjuka småpojkar förföljer kärlekspar och  
dyrkar den tillbeddas cykelsadel.
Regi: François Truffaut, 1957, Frankrike, 35 mm, 18 min,  
franska, svensk text, barntillåten
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åskådarna medvetna om att det var filmer de såg. Det slutade 
med att han gick från visningen när Dag som natt hade 
världspremiär i Cannes. I ett brev till Truffaut kallade han 
honom en lögnare som gått tillbaka till en narrativ tradition 
där man vill få publiken att tro att film är verklighet. 

En narrativ tradition som vilade mer på observation och 
syntes än på subjektivitet och självutforskning, sa Truffaut 
långt senare. 

”Jag vet inte om det fanns någon riktig plan bakom nya 
vågen, men själv hade jag aldrig någon idé om att jag skulle 
revolutionera filmen eller uttrycka mig annorlunda än 
tidigare filmare. Jag hade aldrig tyckt att det var något fel på 
filmen, förutom att den inte var uppriktig. Jag skulle göra 
likadant men bättre. Idén var inte att skapa någon ny och 
annorlunda sorts film, utan att göra den som existerade mer 
sann.” 

                 
Text: Nina Widerberg, filmhistorisk skribent på Filminstitutet

De 400 slagen Les 400 coups

Tor 15 aug 18.00 Bio Victor

Skolkande pojke ljuger vilt, plankar in på alla filmer 
han kan, sätter eld på ett altare till Balzac och stjäl en 
skrivmaskin i långfilmsdebuten som inledde nya 
vågen, ett mästerverk om en barndom ”då varje 
misstag var ett brott”. Första filmen om Truffauts 
alter ego Antoine Doinel, filmad med handkamera i 
naturligt ljus. Den frysta slutbilden där Jean-Pierre 
Léaud ser rakt in i kameran glömmer man inte. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Jean-Pierre Léaud,  
Albert Rémy, Claire Maurier, 1959, Frankrike, 35 mm,  
1 tim 39 min, franska, svensk text, tillåten från 11 år

Lätting i lumpen  
Tire-au-flanc 62  Sön 18 aug 16.00 Bio Victor

Blinkningar till Jean Vigo och Jean Renoir i militär fars 
där hopplös aristokrat och hans kapabla betjänt byter 
roller i regementets uppsättning av pjäsen Tire-au-flanc 
(1904) som blivit film fem gånger, 1928 i regi av Renoir. 
Produ centen Truffaut var med och skrev manus och 
backade upp den unge regissören Claude de Givray. 
Pierre Étaix och Truffaut staterar, och tire-au-flanc 
betyder slacker. NW

Regi: Claude de Givray, François Truffaut, medverkande: Christian  
de Tillière, Ricet Barrier, Jacques Balutin, 1960, Frankrike, 35 mm,  
1 tim 27 min, franska, svensk text, barntillåten

5augusti–oktober François Truffaut 

Lästips: François Truffaut, Anne Gillain (red.), Truffaut on Cinema  
(Indiana University Press, 2017)

Förfilm: Une histoire d’eau
Par möts under översvämning i skiss Godard tog över.
Regi: Jean-Luc Godard, François Truffaut, 1961, Frankrike,  
35 mm, 12 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år
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Jules och Jim Jules et Jim

Sön 25 aug 18.00 Bio Victor

”Gripande! Passionerad! Vågad! Ren 
kärlek mellan tre!” lovade trailern till 
succén där Jeanne Moreau sjunger  
”Le tourbillon”, hoppar i Seine och har 
rutig keps och mustasch. Efter den 
73-åriga Henri-Pierre Rochés själv bio- 
 grafiska debutroman, där två vänner 
som slagits på varsin sida i första världs- 
kriget lever med och utan sin älskade. 
Truffaut lovade Roché att filma boken 
om han någonsin blev regissör. NW

Regi: François Truffaut, medverkande:  
Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre, 
1962, Frankrike, 35 mm, 1 tim 46 min, franska, 
svensk text, tillåten från 7 år

Den lena huden La peau douce  Sön 1 sep 18.00 Bio Victor

Truffaut byter riktning och gör en rak melodram där en känd men ängslig redaktör 
desperat försöker hantera en otrohetsaffär med en ung kvinna spelad av Catherine 
Deneuves syster Françoise Dorléac (Cul-de-sac–Djävulskgisslan), en flyg värd
inna han träffat på väg till ett föredrag om Truffauts favoritförfattare Balzac. 
Regissören använde sin egen lägenhet som huvudpersonens. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Jean Desailly, Françoise Dorléac, Nelly Benedetti,  
1964, Frankrike, 35 mm, 1 tim 57 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Kärlek vid 20 år L’amour à vingt ans  Tor 29 aug 18.00 Bio Victor

Fatal fixering, oäkta spädbarn, utbytt älskarinna och dejt efter insats i isbjörnsgrop. 
Fem regissörers episoder binds ihop av Georges Delerues musik och Henri Cartier- 
Bressons foton. I AntoineochColette blir ynglingen från De 400 slagen besatt av 
Colettes nacke på en Berlioz-konsert och samlar mod för att våga tilltala henne. NW

Regi: Shintaro Ishihara, Marcel Ophüls, Renzo Rossellini, François Truffaut, Andrzej Wajda, 
medverkande: Jean-Pierre Léaud, Marie-France Pisier, Patrick Auffay, 1962, Frankrike, Italien, 
Västtyskland, Polen, Japan, 35 mm, 1 tim 58 min, franska, polska, japanska, italienska och tyska, 
svensk text, tillåten från 15 år

François Truffaut

Fahrenheit 451  
Tor 5 sep 18.00 Bio Victor

Truffaut, som skrivit artikeln ”Ner 
med science fiction!”, tänkte om och 
gjorde film av Ray Bradburys roman, 
där brandmännen bränner böcker i 
stället för att släcka eldsvådor och 
läsarna i motståndsrörelsen kommer 
på en genial fint. ”Jag ville inte ha 
med en enda mening om hur bra det 
är med böcker. […] 60 procent kom - 
mer från Bradbury och 40 procent är 
påhittat.” NW

Regi: François Truffaut, medverkande:  
Oskar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack, 
1966, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 52 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Sirenen från Mississippi  
La sirène du Mississipi  Lör 14 sep 18.00 Bio Victor

Jean-Paul Belmondos postorderbrud Catherine Deneuve stiger iland på Réunion, 
men ser inte ut som han väntat sig. Truffauts hyllning till amerikansk film, ett 
seriöst verk tänkt att likna en fotonovell, bygger på en roman av Cornell Woolrich.
 ”När man är febrig, i medicinsk mening, är man mycket mer levande. Jag vill att 
mina filmer ska se ut som om de var gjorda med 40 graders feber.” NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, Nelly Borgeaud, 
1969, Frankrike, Italien, 35 mm, 2 tim 3 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Bruden bar svart
La mariée était en noir

Sön 8 sep 18.00 Bio Victor

Jeanne Moreau, som knappt hinner 
svara ja innan hennes brudgum blir 
ihjälskjuten på kyrktrappan, beslutar 
sig för att själv hitta mördarna och 
döda dem. Truffaut, som 1962 inter vju- 
 ade Hitchcock i 26 timmar som under- 
lag för en bok, ville göra en thriller 
inspirerad av honom och Renoir. Film - 
atiseringen av den amerikanska noir- 
mästaren Cornell Woolrichs roman är 
full av referenser. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Jeanne 
Moreau, Jean-Claude Brialy, Michel Bouquet, 
1968, Frankrike, Italien, DCP (digitaliserad), 
1 tim 47 min, franska, engelsk text, till. fr.15 år

Stulna kyssar Baisers volés  Tor 12 sep 18.00 Bio Victor

Antoine Doinel från De 400 slagen har sparkats ur armén för att han försökt 
desertera. I Paris blir han detektiv, staplar skokartonger undercover och blir 
förförd av Delphine Seyrig (IfjoliMarienbad). Gjord 1968 och tillägnad 
Cinematekets chef Henri Langlois, som när president Charles de Gaulle för - 
sökte sparka honom räddades av manifestationer ledda av Truffaut och andra  
nya vågen-regissörer. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Jean-Pierre Léaud, Claude Jade, Delphine Seyrig,  
1968, Frankrike, DCP (digitaliserad), 1 tim 30 min, franska, svensk text, tillåten från 11 år

François Truffaut 

Vilden L’enfant sauvage  

Tis 17 sep 18.00 Bio Victor

Truffaut spelar beteendeforskaren 
som tar sig an en pojke uppvuxen i 
vild marken och försöker lära honom 
att gå upprätt, bära kläder, tala, läsa, 
skriva och skilja på rätt och fel. 
Filmen bygger på en fallstudie från 
1798 och är tillägnad Jean-Pierre 
Léaud, som var 14 när han fick rollen 
som regissörens alter ego i De 400 
slagen, och enligt Truffaut var ”en 
asocial, upprorisk ensamvarg”. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: 
François Truffaut, Jean-Pierre Cargol, 
Françoise Seigner, 1970, Frankrike,  
35 mm, 1 tim 24 min, franska, svensk text,  
tillåten från 11 år
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Två systrar och Claude  
Les deux Anglaises et le continent  Tor 26 sep 18.00 Bio Victor

Henri-Pierre Roché var 73 år när han romandebuterade med JulesochJim.  
I Truffauts filmatisering av Den långa kyssen, Rochés andra och sista bok, inleder 
en fransk författare i början av förra seklet ett lika komplicerat ménage à trois 
med två brittiska systrar han träffar vid den walesiska kusten. Foto av Nestor 
Almendros (Himmelska dagar). NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Jean-Pierre Léaud, Kika Markham, Stacey Tendeter,  
1971, Frankrike, 35 mm, 1 tim 55 min, franska och engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Älskar – älskar inte
Domicile conjugal  

Sön 22 sep 18.00 Bio Victor

Antoine Doinel blir till sist gift med 
den tillbedda Christine från Stulna 
kyssar. Han försörjer dem genom att 
färga blommor, men efter en incident  
i blomsteraffären blir hans nya jobb att 
köra runt radiostyrda modellbåtar. När 
Christine blir gravid blir han besatt av 
en ung japanska, och bilden där det 
gifta paret läser ”Nurejev” respektive 
”Japanska kvinnor” på varsin sida av 
dubbelsängen är berömd. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Claude 
Jade, Jean-Pierre Léaud, Hiroko Berghauer, 
1970, Frankrike, Italien, DCP (digitaliserad),  
1 tim 35 min, franska, engelsk text, barntillåten

Dag som natt 
La nuit américaine  

Tor 3 okt 18.00 Bio Victor

Kaos på studioinspelning där regissör - 
en Truffaut måste få den åldrade divan 
Valentina Cortese att minnas mer än  
var spriten står, stjärnan Jaqueline 
Bisset att inte få psykbryt, jättebebisen 
Jean-Pierre Léaud att sluta larva sig för 
att flickvännen drog med stuntmannen, 
och en katt att lapa mjölk i bild. Titeln 
betyder att ta nattscener på dagen, med 
rödfilter. Musik av George Delerue. 
Oscarbelönad för bästa icke-engelsk-
språkiga film. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: François 
Truffaut, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Léaud, 
1973, Frankrike, Italien, 35 mm, 1 tim 55 min, 
franska och engelska, svensk text, barntillåten

En skön tjej som mej 
Une belle fille comme moi  Sön 29 sep 18.00 Bio Victor

Farsartat om väluppfostrad sociolog som forskar om kvinnliga brottslingar och 
intervjuar den expansiva Camille Bliss, som började sin kriminella karriär med 
att ha ihjäl sin far när hon var nio och glatt berättar om en svärmor som gått åt  
och en råttsanerande älskare som råkat falla från ett kyrktorn. Kritikerna var  
inte glada, och Truffaut fortsatte inte på den här vägen. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Bernadette Lafont, Claude Brasseur, Charles Denner,  
1972, Frankrike, 35 mm, 1 tim 38 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

François Truffaut
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Fickpengar L’argent de poche  Sön 13 okt 18.00 Bio Victor

Truffaut använder anekdoter han samlat sedan De 400 slagen, tidningsnotiser och 
minnen från ett sommarläger i en episodisk film om barnen i staden Thiers, där en 
av dem leker med en katt i ett öppet fönster på tionde våningen, en gömmer sina 
blåmärken och en får sin första kyss. New Yorkers stränga Pauline Kael skrev att 
filmen var ”något så sällsynt som en poetisk komedi som faktiskt är rolig”. En av 
de filmer som influerat Wes Anderson mest. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Georges Desmouceaux, Philippe Goldmann, Nicole Félix, 
1976, Frankrike, 35 mm, 1 tim 44 min, franska, svensk text, barntillåten 

Berättelsen om Adèle H.
L’histoire d’Adèle H.  

Tor 10 okt 18.00 Bio Victor

Truffaut bygger en av sina mörkaste 
filmer på dagböckerna där Victor 
Hugos yngsta dotter i kod beskriver sin 
besinningslösa kärlek till den brittiska 
löjtnant som förfört och sedan struntat  
i henne. En höjdpunkt i regis s örens 
karriär, och ännu en historia om en 
människa besatt av en fix idé. Isabelle 
Adjani vann rader av priser och nomi - 
nerades till en Oscar. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Isabelle 
Adjani, Bruce Robinson, Sylvia Marriott, 1975, 
Frankrike, 35 mm, 1 tim 37 min, franska och 
engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Det gröna rummet 
La chambre verte  

Fre 18 okt 18.00 Bio Victor

Truffaut flyttade Henry James 1800 
talshistoria till 1928 för att få med 
följderna av första världskriget i filmen 
många anser är hans bästa. En sörjande 
journalist spelad av regissören själv är 
efter ett årtionde fortfarande besatt av 
minnet av sin döda hustru, och när 
rummet med hennes saker brinner  
upp gör han ett tempel till hustrun och 
sina andra döda, upplyst av hundratals 
levande ljus. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: François 
Truffaut, Nathalie Baye, Jean Dasté, 1978, 
Frankrike, DCP (digitaliserad), 1 tim 34 min, 
franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Mannen som älskade kvinnor
L’homme qui aimait les femmes  Ons 16 okt 18.00 Bio Victor

En rad kvinnor defilerar förbi en nygrävd grav, och det enda man ser är deras ben, 
i nylonstrumpor. På ljudspåret säger en av dem att ”nu ser han oss ur det perfekta 
perspektivet”. Den döde, som själv berättar sin historia, var besatt av rytmen av 
kvinnoben i rörelse, och regissören såg honom som en utveckling av den målande 
kvinnojägaren i Brudenbarsvart. ”Jag är för en påklädd erotik”, sa Truffaut. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Charles Denner, Brigitte Fossey, Nelly Borgeaud,  
1977, Frankrike, 35 mm, 1 tim 58 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

François Truffaut 
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Kvinnan i huset bredvid La femme d’à côté  Lör 26 okt 18.00 Bio Victor

Fanny Ardant flyttar oväntat in i huset bredvid Gérard Depardieu, och de måste 
dölja för sina respektive makar att de har haft ett passionerat förhållande – så 
passionerat att de börjar tillbringa eftermiddagarna i ett hotellrum. Som i idolen 
Hitchcocks filmer får ett litet misstag fruktansvärda konsekvenser. Fanny Ardant 
och Truffaut levde tillsammans när filmen gjordes. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Henri Garcin,  
1981, Frankrike, 35 mm, 1 tim 46 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Kärlek på flykt 
L’amour en fuite  

Ons 23 okt 18.00 Bio Victor

I den sista filmen om Antoine Doinel  
är JeanPierre Léauds rollfigur, som  
var ett barn i De 400 slagen, nyskild 
från Christine och ihop med Sabine, 
när han träffar sin gamla kärlek, 
violini sten han förföljt i Antoineoch
Colette. Antoine ljuger i sin själv bio-
grafi, Christine och Colette har egna 
minnen och Truffaut klipper in scener 
ur Dag som natt och långa avsnitt ur  
de tidigare filmerna. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: 
Jean-Pierre Léaud, Claude Jade, Marie-France 
Pisier, 1979, Frankrike, 35 mm, 1 tim 35 min, 
franska, svensk text, tillåten från 11 år

Sista tåget Le dernier métro  Fre 25 okt 18.00 Bio Mauritz

Judisk teaterchef gömmer sig i källaren och lyssnar på repliker genom venti-
lationssystemet när tyskarna marscherat in i Paris och hustrun Catherine 
Deneuve tagit över på scenen ovanför honom. I Truffauts backstage-drama,  
där Gérard Depardieu måste bli så bra i den nya pjäsen att teatern inte går i 
konkurs, är teaterkritikern en satanisk nazistsympatisör. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Jean Poiret,  
1980, Frankrike, 35 mm, 2 tim 11 min, franska, svensk text, tillåten från 11 år

Äntligen söndag!
Vivement dimanche  

Ons 31 okt 18.00 Bio Victor

Mord läggs till mord i den Hitchcock-
inspirerade film som blev Truffauts sista, 
en svartvit noir-hyllning där en hän given 
mäklarsekreterare (Fanny Ardant i 
deckar  trench coat) jagar den riktiga 
gärnings mannen medan hennes arbets  - 
givare Jean-Louis Trintignant gömmer 
sig för polisen, anklagad för att ha  
dödat sin hustrus älskare. Efter Charles 
Williams deckare Tystatvittne. NW

Regi: François Truffaut, medverkande: Fanny 
Ardant, Jean-Louis Trintignant, Jean-Pierre 
Kalfon, 1983, Frankrike, 35 mm, 1 tim 51 min, 
franska, svensk text, tillåten från 15 år

François Truffaut



Vi har vår egen sång – musikfilmen  Fre 16 aug 18.00 Bio Victor

Året efter ABBA:s seger i Eurovision Song Contest 1974 stod Sverige värd för 
festivalen, till den antikommersiella musikrörelsens stora förtret. Som en mot - 
handling anordnades bland annat en alternativfestival, där Ulf Dageby framförde 
”Doin’ the omoralisk schlagerfestival” jämte artister som Hoola Bandoola Band, 
Turid och Nationalteatern. Digitalt restaurerad av Filminstitutet. AA

Regi: Dick Idestam-Almquist, Jan Lindqvist, Lennart Malmer, Stefan Jarl, Tommy Goldman,  
Axel Lohmann, medverkande: Nationalteatern, Kebnekajse, Björn Ståbi, Risken finns,  
1976, Sverige, DCP (digitaliserad), 1 tim 40 min, svenska, barntillåten

Pop-festivalen vid Big Sur  
Celebration at Big Sur  Sön 18 aug 18.00 Bio Victor

Några veckor efter Woodstock arrangerades den årliga Big Sur Folk Festival på 
Esalen Institute i Kalifornien, spektakulärt beläget på en klippa vid havet. Den 
intima tillställningen präglades detta år av vad som hänt på Woodstock – flera 
artister (och besökare) var med på båda ställena och hänförelsen hänger fortfarande 
i luften. Fina framträdanden av bland andra Joan Baez och Joni Mitchell. AA

Regi: Baird Bryant, Johanna Demetrakas, medverkande: Joan Baez, Joni Mitchell, Mimi Fariña, 
Crosby, Stills, Nash & Young, 1971, USA, 35 mm, 1 tim 22 min, engelska, svensk text, barntillåten
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Woodstock Woodstock – 3 Days of Peace and Music

Tis 13 aug 18.00 Bio Victor

Under tre dagar och nätter i augusti 1969 uppträdde ett fantastiskt artist upp-
båd med bland andra Jimi Hendrix, The Who, Jefferson Airplane och Janis 
Joplin på en farm utanför New York för 400 000 festivalbesökare som satt, 
låg, sov och dansade i gräset (eller leran) framför scenen. Filmen om 
Woodstock var vid tidpunkten den mest framgångsrika dokumentären 
någonsin och innehåller förutom en rad legendariska konsertscener (med 
berömda närbilder och splitscreens) också bilder från resten av festival-
området och intervjuer med allt från poliser och hippies till en bajamaja-
rengörare som har ”en son på festivalen och en i Vietnam”. Vi visar  
director’s cut-versionen som togs fram till 25-årsjubileet 1994. AA

Regi: Michael Wadleigh, medverkande: Richie Havens, Joan Baez, The Who, Arlo Guthrie, 
Santana, Sly & the Family Stone, Jimi Hendrix, 1970, USA, DCP (digitaliserad),  
3 tim 36 min + 15 min paus, engelska, utan text, barntillåten

Musik och motkultur
50 år efter Woodstockfestivalen 1969 visar vi den berömda dokumentären Woodstock  
och två andra filmer om motkulturfestivaler från samma tidsperiod.

Lästips: Dale Bell (red.), Woodstock:  
An Inside Look At the Movie That Shook  
Up the World and Defined a Generation 
(Michael Wiese, 1999)



Bibi Andersson var en av den svenska filmens ljusaste uppenbarelser, och hon fick 
ofta vara en garanti för liv i de många filmer hon spelade i. I Ingmar Bergmans 
Näralivet är hon den lyckligaste och mest glädjefulla barnaföderskan. I Det 
sjundeinseglet skonas hennes lilla familj från digerdöden, som skördar de flesta 
av filmens övriga gestalters liv. I Persona är hon den envisa försvararen av  
livets alla möjligheter för den skådespelerska som hon har satts att vårda  
och som för en tid har valt att stänga ute en del av livet.

Bibi växte upp i ett politiskt radikalt hem med kulturella intressen  
och hennes starka politiska engagemang varade livet ut. I den  
självbiografiska boken Ettögonblick beskriver Bibi hur valet av  
hennes framtida yrke mycket sakligt gjordes hemma vid köks- 
bordet hos familjen Andersson. Skolflickan Bibi hade gjort ett  
anlagstest som visade att ”ett konstnärligt yrke inte är otänkbart,  
då uttrycksförmågan är över normalbegåvning”. Gemensamt  
kom man fram till att skådespelare kunde det i så fall bli. Så  
Bibi började på teaterskola för att strax därpå bli antagen till  
Dramatens elevskola.

Hon hade haft ett par statistroller på film när Ingmar Bergman  
1952 anlitade henne till en av de reklamfilmer han spelade in under  
ett produktionsstopp för svensk spelfilm. Hon följde sedan med till  
Malmö stadsteater, där hon i långsam takt fick allt större teaterroller  
och senare medverkade i Bergmanfilmer som Sommarnattens leende,  
Detsjundeinseglet, Smultronstället, Persona, En passion och Beröringen.  
De dubbla porträtten i Smultronstället är kanske de vackraste. Och de mest 
typiska. Först den unga lifterskan med äventyret och nyfikenheten på livet  
som ressällskap, sedan den gamle professorns aldrig tillvunna ungdoms- 
kärlek. I nuet är hon robust och praktisk, i minnesbilderna ljuv och åtråvärd. 
Någonstans däremellan – eller samtidigt – anar man också det mångfacetterade 
jag som är skådespelerskan.

Ett par av Bibis mest intressanta roller fick hon hos ”Bergmanlärjungen”  
Vilgot Sjöman. I hans debutfilm Älskarinnan spelar hon en ung kvinna som  
slits mellan två män. Bibi Anderssons porträtt, som rymmer både stor emotionell  
styrka och psykologisk skarpsynthet, tycks förankrad i en förvärvad livserfaren-
het. Rollerna hos Bergman förde ut henne i världen, till samarbeten med regissörer 
som John Huston och Robert Altman. Däremot verkar de flesta svenska regissörer 
ur det som skulle kunna kallats den svenska nya vågen ha varit rädda för att arbeta 
med någon av ”Bergmans flickor”. MarieLouise De GeerBergenstråhle – senare 
Ekman – bjöd dock in Bibi till sin debutfilm Barnförbjudet, där hon fann sig väl 
tillrätta i den färgrika dekoren och de än mer blomstrande absurda samman hang en. 
Minnesvärd är också rollen som skådespelare med världsförbättrande ambitioner  
i Mai Zetterlings Flickorna, en film med Aristofanes Lysistrate som grund och 
inspiration.

För alla oss som mött Bibi i verkligheten eller bara på film finns inget slut. Vi 
kan när som helst fortsätta vår bekantskap genom någon av de många filmer som 
hon berikade med sin självlysande närvaro. Hon är en skådespelare att minnas 
både för sin konst och för sitt engagemang utanför teaterns och filmens värld.
         Text: Stig Björkman, filmare och författare
 
Texten är en redigerad version av artikeln ”Bibi Andersson – garanti för liv”,  
publicerad i filmtidskriften POV april 2019. 
 
Lästips: Bibi Andersson, Ett ögonblick (Norstedts, 1996) 
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Älskarinnan  
Ons 28 aug 18.00 Bio Victor

Triangeldrama där sekreterare  
blir älskarinna till mellanchef på 
kontoret där hon jobbar. Vilgot 
Sjömans debut i AgaScope mottogs 
med jubel och förebådade en ny 
storhetstid för svensk film, och Bibi 
Andersson tilldelades en Silverbjörn 
för bästa kvinnliga skådespelare på 
Berlins filmfestival. DB

Regi: Vilgot Sjöman, medverkande: 
Bibi Andersson, Max von Sydow,  
Per Myrberg, 1962, Sverige, 35 mm, 
1 tim 17 min, svenska, tillåten från 15 år

Sommarnöje sökes  Ons 14 aug 18.00 Bio Victor

Flyhänt om medelålders par som till bringar sommar på skärgårdsö tillsammans 
med 17-årig dotter och läxas upp av ungdomar om vad kärlek egentligen är. Hasse 
Ekmans färg granna sommarkomedi berömdes för skådespelar insatserna och 
Dagens Nyheter kallade Bibi Andersson ”en förtjusande liten förtrollerska”. DB

Regi: Hasse Ekman, medverkande: Gunnar Björnstrand, Eva Dahlbeck, Bibi Andersson,  
Alf Kjellin, Sigge Fürst, 1957, Sverige, 35 mm, 1 tim 38 min, svenska, tillåten från 15 år

Bröllopsdagen  Ons 21 aug 18.00 Bio Victor

Ett brudpar har svårt att komma till skott med giftermålet när synder från det 
förflutna, i form av Christina Schollin, ständigt dyker upp. Kenne Fant hyllades 
för sitt nytänkande kring den svenska komedin och Bibi Andersson belönades 
med Chaplin-priset för sin roll som bruden. Baserad på en idé av Ingmar 
Bergman. DB 
Regi: Kenne Fant, medverkande: Max von Sydow, Bibi Andersson, Edvin Adolphson,  
Elsa Carlsson, Jullan Kindahl, 1960, Sverige, 35 mm, 1 tim 29 min, svenska, tillåten från 15 år

Bibi Andersson

Persona  Ons 4 sep 18.00 Bio Victor

En skådespelerska slutar plötsligt  
att tala efter en föreställning och bo - 
sätter sig på en isolerad ö, tillsam-
mans med en sköterska som tvärtom 
aldrig tycks sluta prata. Persona är 
filmhistoriens kanske mest kända 
modernistiska självreflexiva verk, 
med långa, intensiva när bilder, och 
den film som Bibi Andersson är  
mest känd för. DB

Regi: Ingmar Bergman, medverkande:  
Liv Ullmann, Bibi Andersson, Gunnar 
Björnstrand, 1966, Sverige, 35 mm,  
1 tim 23 min, svenska, tillåten från 15 år
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Brevet till Kreml
The Kremlin Letter

Ons 18 sep 18.00 Bio Victor

Örlogsofficer beger sig till Moskva  
för att komma över ett brev, där CIA 
antyder att USA skulle göra gemensam 
sak med Sovjet i ett anfall på Kina. Bibi 
Andersson och Max von Sydow spelar 
ryskt par i John Hustons filmatisering 
av Noel Behns spionthriller, löst 
baserad på hans egna upplevelser  
inom underrättelsetjänsten. DB

Regi: John Huston, medverkande: Patrick 
O’Neal, Bibi Andersson, Max von Sydow,  
Orson Welles, 1970, USA, 35 mm, 2 tim 1 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Bibi Andersson

Flickorna  
Ons 11 sep 18.00 Bio Victor

Bibi Andersson, Harriet Andersson  
och Gunnel Lindblom turnerar runt 
i Sverige med Aristofanes komedi 
Lysistrate. Den kvinnliga kärleks - 
revolt som föreställningen kretsar 
kring flätas samman med skåde  
spelarnas egna kärleks- och familje- 
liv. Flickorna buades ut när den 
kom men var långt före sin tid i sin 
lekfullt ironiska behandling av 
”kvinnosaken”. LH

Regi: Mai Zetterling, medverkande:  
Bibi Andersson, Harriet Andersson, 
Gunnel Lindblom, Gunnar Björnstrand, 
Erland Josephson, 1968, Sverige, 35 mm,  
1 tim 40 min, svenska, tillåten från 11 år
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Berget på månens 
baksida  Ons 9 okt 18.00 Bio Victor

Sonja Kovalevskij, världens första 
kvinnliga professor i matematik, 
kommer till Sverige 1883 – sedlighets-
fejdernas och kvinnokampens tid – och 
slår följe med den radikala feministen 
AnnCharlotte Leffler, spelad av Bibi 
Andersson, som gjort skandal genom att 
skilja sig. Manus av Agneta Pleijel. DB

Regi: Lennart Hjulström, medverkande:  
Gunilla Nyroos, Thommy Berggren, Bibi 
Andersson, Ingvar Hirdwall, 1983, Sverige,  
35 mm, 1 tim 41 min, svenska, tillåten från 7 år

Barnförbjudet  
Ons 25 sep 18.00 Bio Victor

Bibi Andersson hämtar på dagis och 
fyllegråter i Marie-Louise Ekmans 
första egna film, där Kal P Dal och  
Fred Åkerström sjunger om drömd 
lycka, Sune Mangs är världens 
argaste busshäcklare och Grynet 
Molvig reciterar ”Ångest är min 
arvedel”. Jättelik dekor av Carl 
Johan De Geer, med drag av 
regissörens målningar. NW 
Regi: Marie-Louise Ekman, medverkande: 
Ann Smith, Bibi Andersson, Rolf Skoglund, 
Annalisa Ericson, 1979, Sverige, 35 mm,  
1 tim 21 min, svenska, barntillåten

Quintet – det dödliga 
spelet Quintet  

Ons 2 okt 18.00 Bio Victor

Bibi Andersson deltar i ”Quintet” ett 
brädspel populärt under en framtida 
istid, där man spelar med livet som 
insats. Robert Altman experimenterade 
med fotot i sin mest våldsamma film, 
klart inspirerad av Elio Petris Det 10:e 
offret. Efter att filmen floppat sparkade 
20th Century Fox sin produktionschef 
och tvingade Altman att regissera 
Karl-Alfred. DB

Regi: Robert Altman, medverkande: Paul 
Newman, Bibi Andersson, Vittorio Gassman, 
Fernando Rey, Nina Van Pallandt, 1979, USA,  
35 mm, 1 tim 59 min, engelska, svensk text, 
tillåten från 15 år



Straight Shooting  Lör 17 aug 16.00 Bio Victor 
Skådespelaren Harry Carey kan sägas beteckna John Fords tidigaste produktion. 
Tillsammans gjorde de nästan 30 filmer, och liksom i flera andra filmer spelar 
Carey i Straight Shooting den godhjärtade förbrytaren Cheyenne Harry, som här 
tvingas välja sida mellan en fattig bondefamilj och hänsynslösa ranchägare. 
Filmen är den äldsta av Fords bevarade långa stumfilmer. Edward von Past 
ackompanjerar på piano. SR

Regi: John Ford, medverkande: Harry Carey, Duke Lee, Molly Malone, 1917, USA,  
DCP 4K (digitaliserad), 1 tim 11 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

3 dåliga män 3 Bad Men  Lör 24 aug 16.15 Bio Victor

Under guldrushen i Black Hills blir Lee Carltons far mördad av ett gäng banditer. 
Själv räddas hon i sista stund av filmens eponymiska trio, som bestämmer sig för 
att ta henne under sina vingar. Romantik blandas med äventyr i en av de stilistiskt 
mest sofistikerade av Fords sena stumfilmer. Motivet med de tre dåliga männen 
skulle regissören återkomma till senare, bland annat i Flykt genom öknen.  
Lotta Hasselquist Nilsson ackompanjerar på piano. SR

Regi: John Ford, medverkande: Olive Borden, J. Farrell MacDonald, Tom Santschi,  
1926, USA, 35 mm, 1 tim 32 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år
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”Westernskildraren framför andra och den som mer än någon annan satt sin 
person liga prägel på genren är John Ford.” Så skrev Leif Furhammar 1965, då 
Cinemateket, eller Filminstitutets filmklubb som det då hette, för första gången 
visade en film av Ford. Furhammar hade förvisso helt rätt, men Ford var större 
än så.

Ford var en skildrare, kanske en skapare, av världar. Så många av hans filmer 
inleds med att en person anländer till en plats: Dan O’Malley anländer till 
Amerika från Irland i 3 dåliga män, Henry Fonda återvänder till Oklahoma i 
Vredensdruvor och anländer till Tombstone i MyDarlingClementine, John 
Wayne återvänder till Irland i Hansvildafru, Anne Bancroft anländer till 
missionslägret i Kina i Sjukvinnor. Dessa rollfigurer anländer inte bara till en 
geografisk plats utan även till en värld, en gemenskap, ett samhälle med seder, 
lagar, regler, konventioner. ”Militärliknande samhällen valdes eftersom de 
tillhandahöll en tydlig uppsättning traditioner, ideologier och strukturer som 
var relevanta för Amerika”, skriver filmhistorikern Tag Gallagher. Det som 
främst utmärker Fords filmkonst är den noggrannhet med vilken han skildrar 
de samhällen där hans berättelser utspelar sig.

Människor anländer till en plats. De försöker förstå hur människor lever där.  
I många fall söker de ett hem. Ibland finner de ett, ibland gör de det inte. Oavsett 
utgång skildras platsen med samma öga för detaljer. Hos Ford framträder bi roll - 
erna som dramatiskt bärande, rekvisitan och miljöer är laddade med sociologisk 
och historisk betydelse.

För John Ford var suputen lika viktig som den fagra hjälten, och kanske  
var det just denna moraliska och politiska hållning, tillsammans med hans 
högst sofistikerade men ändå okonstlade bildspråk, som gjorde Ford till en av 
Hollywoods största filmskapare. Som ingen annan växlade han mellan enkla 
bondsanningar och djuplodade filosofiska betraktelser. Och kanske än värre: 
han upplöste gränsen mellan dem.

John Ford gjorde nästan 150 filmer. Att sätta ihop en retrospektiv på tolv 
titlar innebär ofrånkomligen att vissa nyckelfilmer utelämnas. Fordkännaren 
kommer omedelbart se att exempelvis Diligensen och Förföljaren saknas,  
men de är också filmer som vi har visat under de senaste åren.
                     Text: Stefan Ramstedt

Lästips: Tag Gallagher, John Ford: The Man and His Films (University of California Press, 1986)B
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Vredens druvor
The Grapes of Wrath   

Sön 15 sep 16.45 Bio Victor

Fords filmatisering av John Steinbecks 
roman är en rå skildring av en fattig 
familj som efter att ha blivit bestulen  
på sin mark tvingas flytta västerut. 
Henry Fonda spelar den nyligen fri - 
givna Tom Joad, som ställs inför valet 
att bittert acceptera sakernas tillstånd 
eller att revoltera mot dem. Greg 
Tolands bilder påminner om Dorothea 
Langes, Walker Evans och Russell 
Lees fotografier från Den stora 
depressionens USA. SR

Regi: John Ford, medverkande: Henry Fonda, 
Jane Darwell, John Carradine, 1940, USA,  
35 mm, 2 tim 9 min, engelska, utan text,  
tillåten från 15 år

Steamboat Round the Bend  Lör 7 sep 16.30 Bio Victor

Ford köpte rättigheterna till Ben Lucien Burmans roman då han såg filmatiseringen 
som ett tillfälle att arbeta med Will Rogers igen. Här spelar han en handelsresande 
som köper en ångbåt med vilken han ställer upp i en tävling, samtidigt som den 
kommer till nytta i jakten på ett vittne som kan rädda hans brorson från galgen. 
Steamboat Round the Bend blev Rogers sista film, då han avled i en flygolycka 
strax före premiären. SR

Regi: John Ford, medverkande: Will Rogers, Anne Shirley, Irvin S. Cobb,  
1935, USA, 35 mm, 1 tim 22 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Småstadsdomaren Judge Priest  Sön 1 sep 16.00 Bio Victor 
För 20th Century Fox gjorde Ford och Will Rogers ett antal okonstlade och folk - 
liga komedier. Rogers spelar här en domare i 1890-talets Kentucky som hellre ser 
till att stadens invånare mår bra än utför noggranna tolkningar av lagtexter, och 
som med samma goda humör reder ut kycklingstölder som mord. Hattie McDaniel 
och Stepin Fetchit gör, trots stereotypa rollfigurer, skickliga tolkningar. SR

Regi: John Ford, medverkande: Will Rogers, Stepin Fetchit, Hattie McDaniel,  
1934, USA, 35 mm, 1 tim 21 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Jag minns min gröna dal How Green Was My Valley  Tor 19 sep 18.00 Bio Mauritz

Med denna episka berättelse om en walesisk gruvarbetarfamiljs liv knep Ford Oscarstatyetterna för bästa film  
och bästa regi från Orson Welles och En sensation (Citizen Kane). Producenten Daryl F. Zanuck var rädd att Ford 
skulle göra en alltför fackförbundsvänlig film och strök mycket av det direkt sociolo giska och politiska i Richard 
Llewellyns roman, men Fords regi och karaktärs teckning framhäver och förstärker just de aspekterna och gjorde 
filmen till en av historiens främsta arbetarklass melodramer. SR

Regi: John Ford, medverkande: Walter Pidgeon, Maureen O’Hara, Sara Allgood, Donald Crisp, Roddy McDowall,  
1941, USA, DCP (digitaliserad), 2 tim 2 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år



18 augusti–oktober

Sju kvinnor 7 Women  Lör 26 okt 16.00 Bio Victor 
I Fords sista långfilm spelar Anne Bancroft en ohämmad läkare vars drickande, 
rökande, svärande och allmänna våghalsighet chockerar invånarna i det missions - 
läger i Kina hon motvilligt blivit skickad till. Samtidigt hotar både en kolera-
epidemi och den mongoliska krigsherren Tunga Kahns soldater. Lesbiska 
antydningar, expressivt Metrocolorfoto i Panavision och en av filmhistoriens 
tyngsta slutrepliker. SR
 
Regi: John Ford, medverkande: Anne Bancroft, Sue Lyon, Margaret Leighton,  
1966, USA, 35 mm, 1 tim 26 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Kapten Buffalo Sergeant Rutledge  Tor 17 okt 18.00 Bio Mauritz

Rättegångsdrama inspirerat av medborgarrättsrörelsen där den afroamerikanska 
kavallerisoldaten Braxton Rutledge oskyldigt anklagas för att ha våldtagit och 
mördat en ung kvinna. Genom vittnesmål gestaltade i återblickar nås till slut 
sanningen, men det är i rättegångssekvenserna som filmen finner sina spänningar, 
och det är även där som Fords karakteristiska samhällsporträtt tar sig uttryck. SR

Regi: John Ford, medverkande: Woody Strode, Jeffrey Hunter, Constance Towers,  
1960, USA, 35 mm, 1 tim 50 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

My Darling Clementine  Tis 24 sep 18.00 Bio Victor

Henry Fonda väger självsäkert på stolen men börjar darra på rösten när Cathy 
Downs Clementine anländer till Tombstone. Fondas och Fords Wyatt Earp skiljer 
sig markant från mytens ensidiga bild av hjälten känd från eldstriden vid O.K. 
Corral. Fords första efterkrigsfilm har beskrivits som en film noir förklädd till 
en västern och präglas starkt av det humanitära nederlag kriget utgjorde. SR

Regi: John Ford, medverkande: Henry Fonda, Linda Darnell, Victor Mature, Cathy Downs, 
1946, USA, 35 mm, 1 tim 36 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Sista hurraropet The Last Hurrah  Lör 12 okt 16.00 Bio Mauritz 
En småstadsborgmästare ser sin samtid springa ifrån honom när han återigen 
kandiderar. Spencer Tracy är magnifik i rollen som den smått livströtta men ändå 
eldiga politikern som, ställd mot ett främmande medialt landskap, tvingas ta till 
nya metoder för att locka väljare. Fords film är en knivskarp analys av de för  
ändringar som skedde inom politiken i och med massmedias tekniska utveck ling, 
och är inte mindre relevant i dag än vad den var vid premiären. SR

Regi: John Ford, medverkande: Spencer Tracy, Jeffrey Hunter, Dianne Foster,  
1958, USA, 35 mm, 2 tim 1 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Rio Grande  Lör 28 sep 17.00 Bio Victor

I den avslutande delen av Fords kavalleritrilogi axlar John Wayne rollen som 
överstelöjtnant Kirby Yorke, vars son anländer som rekryt till lägret, tätt följd av 
sin mor, alltmedan spänningarna mellan kavalleriet och ursprungsbefolkningen 
ökar. Rio Grande är den första filmen där Wayne och Maureen O’Hara spelar
mot varandra, och deras närvaro och kemi skänker denna enkla berättelse ett 
vemod och en ömhet. SR

Regi: John Ford, medverkande: John Wayne, Maureen O’Hara, Claude Jarman Jr., 
1950, USA, DCP (digitaliserad), 1 tim 45 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Hans vilda fru The Quiet Man  Lör 5 okt 16.00 Bio Mauritz 
En före detta boxare återvänder till Irland för att köpa tillbaka familjens gård och 
slå sig ned. På vägen möter han den eldiga Mary Kate, och tycke uppstår. Kemin 
mellan John Wayne och Maureen O’Hara är magisk, och komik blandas med 
vemod i en film där kärlek hamnar i konflikt med seder och samhälle. Scenen  
där Wayne kysser O’Hara under en storm tillhör en av filmhistoriens vackraste 
och mest emotionellt laddade. SR

Regi: John Ford, medverkande: John Wayne, Maureen O’Hara, Victor McLaglen,  
1952, USA, DCP (digitaliserad), 2 tim 9 min, engelska, utan text, tillåten från 11 år

John Ford



Mot bakgrund av 1980-talets xenofobiska och nyliberala thatcherism, och 
de upplopp som skakade Storbritannien under april och juli 1981 – till stor 
del orsakade av arbetslöshet och social marginalisering – grundades 1982 
Black Audio Film Collective. Med uttryck i en rad olika konstformer och 
medier bemötte och undersökte kollektivets medlemmar – sju svarta, dia - 
sporiska konstnärer och filmskapare – tidens sociala orättvisor. Influerade  
av den brittiska kulturteoretikern Stuart Hall gjorde kollektivet utmanande 
och poetiska filmer som behandlade teman som identitet, etnicitet, minne 
och nationella narrativ.

Genom sammanföringar och motställningar av filmsekvenser, ljudfrag
ment, musik, fotografier, dokument och grafik återberättas, kommenteras 
och analyseras skeenden och tillsammans med en berättarröst som speku le - 
rar snarare än förklarar, skänker de en analytisk skärpa och poetisk kraft till 
kollektivets essäistiska undersökningar av Storbritanniens, och i synnerhet 
diasporabefolkningens, sociala verklighet.

Kollektivet upplöstes 1998, efter att ha gjort några av de mest nyskapande 
essäfilmerna från 1900talets sista årtionden.
       Text: Dina Afkhampour, festivalchef för CinemAfrica, och Stefan Ramstedt

Who Needs a Heart  Sön 6 okt 18.00 Bio Mauritz

Genom en blandning av fiktiva sekvenser och arkivmaterial där Michael X, en 
ledande gestalt inom den brittiska black power-rörelsen, står i centrum, berättar 
John Akomfrah om 1960- och 1970-talets politiska kamp i ett Storbritannien 
anfrätt av rasistiskt förtryck. Who Needs a Heart, vars ljudspår innefattar verk av 
Ornette Coleman, Albert Ayler och John Coltrane, har kallats kollektivets mest 
kontroversiella film. SR 
Regi: John Akomfrah, medverkande: Caroline Burghard, Treva Etienne, Ruth Gemmell, 1991, 
Storbritannien, digital fil (digitaliserad), 1 tim 18 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Twilight City / Seven Songs for Malcolm X  
Lör 5 okt 18.30 Bio Mauritz

Utifrån ett fiktivt brev från en mor till en dotter, undersöker Twilight City de sam - 
hälleliga förändringar som formade London under 1980-talet. I SevenSongsfor
MalcolmX gestaltas revolutionärens liv och gärning genom arkivmaterial, inter-
vjuer och iscensättningar, vilka suddar ut gränsen mellan myt och verklighet. SR

Regi: Reece Auguiste/John Akomfrah, 1989/1993, Storbritannien, digitala filer (digitaliserade),  
52 min + 52 min, engelska, utan text, tillåtna från 15 år

19augusti–oktober

Black Audio  
Film Collective

Black Audio Film Collective

Handsworth Songs  Fre 4 okt 18.00 Bio Mauritz

1985 inträffade en våldsam revolt i Handsworth, Birmingham, ett arbetarklassområde som under 1980-talet beboddes 
av människor med rötter i Storbritanniens forna kolonier. I Handsworth Songs blandas arkivmaterial och vittnesmål  
i en lika vasst kritisk som poetisk undersökning om orsakerna till upploppet. Visningen inleds av CinemAfricas 
festivalchef  Dina Afkhampour och Cinematekets programredaktör Stefan Ramstedt. SR

Regi: John Akomfrah, medverkande: Pervaiz Khan, Meera Syal, Yvonne Weekes, 1986, Storbritannien, digital fil (digitaliserad),  
58 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Twil ight City .

Lästips: Kodwo Eshun, Anjalika Sagar (red.), The Ghosts of Songs: The Film Art of the Black 
Audio Film Collective (Liverpool University Press, 2007)

Visningarna sker i samarbete med film festivalen CinemAfrica, 
som äger rum 3–6 oktober. Läs mer på cinemafrica.se.



När Barbra Streisand 1984 vann en Golden Globe för bästa regi för debut- 
filmen Yentl var det första (och fortfarande enda) gången det tilldelades  
en kvinna. Vid den följande Oscarsgalan saknades hon dock bland de nomi- 
nerade regissörerna. Historien upprepade sig med nästa film, Tidvattnets 
furste, för vilken Streisand nominerades till en Golden Globe men ingen Oscar.

Dessa omständigheter sammanfattar ganska väl Streisands ställning som 
regissör i Hollywood. Hon var en pionjär som öppnade dörrar, den första  
kvinnan att skriva, regissera, producera och agera i en studiofilm med  
storbudget och en av de första kvinnliga filmstjärnorna att göra övergången  
till att bli regissör – men hon var också impopulär, inte minst bland män, 
omgärdad av rykten om hur svår hon var att jobba med.

Streisand hade hela livet haft siktet inställt på filmens värld, men det  
var som sångerska hon först slog igenom. När hon kom på att hon kunde 
kombinera sång och agerande började det hända saker. Efter några år på 
musikalscener filmdebu te rade hon 1968 med huvudrollen i Funny Girl,  
vann en Oscar och var på allas läppar. Hon radade upp framgångar och  
var under 1970- och 1980-talet den stora kvinnliga stjärnan.

Men ända sedan början av 1968, innan Funny Girl ens haft premiär,  
hade hennes själ och hjärta legat i projektet Yentl. Det var då hon läste  
Isaac Bashevis Singers novell om en ung judisk kvinna som när hennes  
far dör klär sig som man för att kunna studera. Streisand hade judisk  
bakgrund, hennes far gick bort när hon var liten och novellen drabbade  
henne. Hon säkrade filmrättigheterna och försökte få till stånd en film  
där hon skulle spela huvudrollen. Ingen av de stora studiorna nappade,  
temat ansågs för smalt och ”etniskt”.

I mitten av 1970-talet lade Streisand i stället all kraft på en nyinspelning  
av Enstjärnaföds. Streisand hade den ena huvudrollen, men var involverad  
i alla delar av produktionen. Det knakade ordentligt mellan Streisand och 
regissören Frank Pierson och medierna började skriva att en fåfäng Streisand  
tagit sig vatten över huvudet. Filmen blev emellertid en publiksuccé, och vad 
viktigare är: Streisand insåg att för att hennes vision om Yentl skulle kunna bli 
verklighet behövde hon regissera själv. Studiorna var fortfarande tveksamma, 
men när Yentl efter många turer fick grönt ljus och blev en framgång fick 
Streisand ett kvitto på att hon hamnat rätt. Hädanefter var hon först och  
främst regissör.

De tre filmer hon har regisserat är inga typiska Barbra Streisandfilmer sett till 
hennes filmografi som skådespelare. Vad som för dem samman är hennes omsorg 
om detaljer – vilket gjorde somliga medarbetare galna – som att Amy Irvings 
läppstift i varje enskild scen i Yentl matchar blommorna i bakgrunden. Men 
kanske framför allt att Streisand är en briljant personregissör (bland annat 
inspirerad av ett besök på inspelningen av Beröringen, där Ingmar Bergman 
regisserade hennes dåvarande make Elliott Gould). Även om Oscarakademien 
inte har erkänt hennes regigärning är det talande att Streisand på tre filmer har 
regisserat fyra skådespelare till Oscarnomineringar. Och fler lär det bli. Efter ett 
långt uppehåll har Streisand nu ett antal regiprojekt på gång, bland annat en film 
med Keira Knightley som Katarina den stora.

2010 blev Kathryn Bigelow historisk som första kvinna att vinna en Oscar  
för bästa regi. Viss poetisk rättvisa skipades när statyetten delades ut av Barbra 
Streisand.
                        Text: Anders Annikas

Lästips: Randall Riese, Her Name is Barbra: An Intimite Portrait of the Real Barbra (Birch Lane Press, 
1993), Neil Gabler, Barbra Streisand: Redefining Beauty, Femininity, and Power (Jewish Lives, 2016) B
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Barbra Streisand



21augusti–oktober Barbra Streisand

Kärlekens båda ansikten
The Mirror Has Two Faces

Mån 28 okt 18.00 Bio Mauritz

Jeff Bridges är universitetsläraren  
i matematik som tröttnat på dumma, 
sexuella relationer, och inleder ett 
förhållande utan kärlek eller sex med 
Barbra Streisands universitetslärare  
i engelska. En Lauren Bacall i högform 
fick sin första och enda Oscarnominering 
för rollen som Streisands bitska mamma. 
Löst baserad på den franska filmen  
Enkvinnasansikte från 1958. AA

Regi: Barbra Streisand, medverkande: Barbra 
Streisand, Jeff Bridges, Lauren Bacall, George 
Segal, Pierce Brosnan, 1996, USA, 35 mm,  
2 tim 6 min, engelska, svensk text, barntillåten

Tidvattnets furste
The Prince of Tides

Lör 7 sep 14.00 Bio Victor

Trebarnsfar från South Carolina 
tvingas konfrontera sitt förflutna när 
hans tvillingsyster försöker ta livet av 
sig och hennes psykiater kontaktar 
honom för att få veta mer om deras 
uppväxt. Nick Nolte briljerar i huvud - 
rollen, Streisand spelar psykiatern.  
Pat Conroy skrev manus efter sin  
egen bestseller, i nära samarbete med 
Streisand. Sjufaldigt Oscarnominerad, 
bland annat för bästa film. AA 
Regi: Barbra Streisand, medverkande:  
Nick Nolte, Barbra Streisand, Blythe Danner, 
Kate Nelligan, Jeroen Krabbé, Jason Gould, 
1991, USA, 35 mm, 2 tim 11 min, engelska,  
svensk text, tillåten från 15 år

Yentl  Sön 25 aug 14.00 Bio Victor

Streisand spelar Yentl, en ung judisk 
kvinna i sekelskiftets Östeuropa, som 
när hennes progressiva far dör klipper  
av sig håret och klär ut sig till man för  
att kunna studera Talmud – vilket är för - 
bjudet för kvinnor. Romantiska förveck - 
lingar, feministisk udd och uppriktig 
respekt inför ämnet gestaltas i vackra 
tjeckoslovakiska miljöer och med ett 
originellt musikal grepp där det enda som 
sjungs är Yentls inre tankar. Baserad på 
en novell av Nobelpristagaren Isaac 
Bashevis Singer. AA

Regi: Barbra Streisand, medverkande:  
Barbra Streisand, Mandy Patinkin, Amy Irving, 
Nehemiah Persoff, 1983, Storbritannien, USA, 
35 mm, 2 tim 13 min, engelska, svensk text, 
barntillåten



Berlin – en storstadssymfoni  
Berlin: die Sinfonie der Grosstadt  Lör 19 okt 19.00 Bio Victor

En lugn morgon i staden förvandlas till en hetsig arbetsdag och en kväll full av nöjen, 
innan natten kryper inpå och staden sjunker ner i sömn igen. Under 1920-talet gjordes 
ett antal poetiska och kritiska skildringar av storstäder och deras invånare. I efterhand 
kategoriserades de som stadssymfonier, efter titeln på Walter Rutt manns porträtt av 
Berlin. Lotta Hasselquist Nilsson ackompanjerar på piano. DB

Regi: Walter Ruttmann, 1927, Tyskland, DCP (digitaliserad), 1 tim 8 min, eng. mellantexter, till. fr. 15 år

... det hände i Berlin A Foreign Affair  Lör 19 okt 15.30 Bio Victor

Mörk romantisk komedi, inspelad på plats i ett sönderbombat Berlin, där en 
präktig kongressledamot nås av rykten om att en nattklubbssångerska med 
nazistiskt förflutet skyddas av en amerikansk officer och gör allt för att sätta dit 
henne. Marlene Dietrich, som tillbringade krigsåren med att höja moralen hos 
amerikanska soldater, övertalades av Billy Wilder att spela nazist och stal showen 
från Jean Arthur. DB

Regi: Billy Wilder, medverkande: Jean Arthur, John Lund, Marlene Dietrich,  
1948, USA, 35 mm, 1 tim 54 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

augusti–oktoberBerlin22

Mördarna finns mitt ibland oss Die Mörder sind unter uns  Lör 19 okt 13.00 Bio Victor

Berlin, 1945. En ung kvinna återvänder från koncentrationsläger till spillrorna av sin forna lägenhet. Hon upptäcker att 
den är uthyrd till en traumatiserad läkare, plågad av minnen och samvetskval från kriget. Pacifistiska Mördarnafinns 
mitt ibland oss utspelar sig i ruinerna av vad som en gång var en stad, och är den första tyska filmen efter krigsslutet.  
Före visningen föreläser Bo Bjelfvenstam, som själv skildrat Berlin i flera tvfilmer, om filmstaden Berlin. TB

Regi: Wolfgang Staudte, medverkande: Hildegard Knef, Wilhelm Borchert, Arno Paulsen, Elly Burgmer, 1946, Tyskland,  
35 mm, 1 tim 24 min, tyska, svensk text, tillåten från 15 år

Berlin
Berlin har under hela filmhistorien haft en viktig roll, dels som bas för en stor 
del av den tyska filmproduktionen, men kanske framför allt i och med dess 
centrala plats i 1900-talets historia – en metropol, förstörd av ett världskrig, 
delad av en mur – ständigt och samtidigt skildrad på film. I samarbete med 
Sveriges Förenade Filmstudios ägnar vi en helg åt Berlin på film – från 
1920-talet fram till i dag.

SVERIGES FÖRENADE FILMSTUDIOS

Lästips: Susan Ingram (red.), World Film Locations: Berlin (Intellect, 
2012), Brigitta B. Wagner, Berlin Replayed: Cinema and Urban 
Nostalgia in the Postwall Era (University of Minnesota Press, 2015)



23augusti–oktober Berlin

Himmel över Berlin 
Der Himmel über Berlin

Sön 20 okt 18.30 Bio Victor

Två änglar vandrar omkring på jorden 
och lyssnar till människors tankar. 
Trots att de bara ska vara betraktare  
och inte lägga sig i den jordiska till- 
varon förälskar sig den ena ängeln  
i en cirkusartist. Gripande bildpoesi  
i Wim Wenders främsta film, med 
nyligen bortgångna Bruno Ganz i  
sin mest kända roll. NW

Regi: Wim Wenders, medverkande: Bruno Ganz, 
Otto Sander, Peter Falk, Solveig Dommartin, 
Nick Cave, 1987, Västtyskland, Frankrike,  
35 mm, 2 tim 7 min, tyska och engelska,  
svensk text, tillåten från 11 år

De feta åren är förbi  
Die fetten Jahre sind vorbei  Sön 20 okt 16.00 Bio Victor

Tre unga antikapitalister bryter sig in i förmögna hem, arrangerar om möbler och 
lämnar kryptiska meddelanden. Kritikerhyllad skildring av det nya Berlin efter 
murens fall, där avståndet mellan rika och fattiga är lika stort som det var mellan 
öst och väst. DB

Regi: Hans Weingartner, medverkande: Daniel Brühl, Julia Jentsch, Stipe Erceg, Burghart Klaußner, 
2004, Tyskland, Österrike, 35 mm, 2 tim 10 min, tyska, svensk text, tillåten från 7 år

Emil och detektiverna  
Emil und die Detektive  Sön 20 okt 14.00 Bio Victor

Emil ska tillbringa sommaren hos sin mormor i Berlin, men på tågresan dit blir 
han bestulen på alla sina pengar. Väl framme bestämmer han sig för att leta rätt på 
den skyldige och får med sig ett helt gäng pojkar på tjuvjakt. Billy Wilder skrev 
manus till den första (och mest kända) av hittills sex filmer baserade på Erich 
Kästners bästsäljande barnbok. Visningen är en del av Unga Cinemateket. LH/AA 
Regi: Gerhard Lamprecht, medverkande: Rolf Wenkhaus, Fritz Rasp, Inge Landgut,  
1931, Tyskland, 35 mm, 1 tim 13 min, tyska, svensk text, barntillåten

Berlin – Ecke 
Schönhauser  
Lör 19 okt 21.00 Bio Victor

Ungdomsgäng med fäbless för Marlon 
Brando hänger under järnvägsbro vid 
Schönhauser Allee och lyssnar på 
västerländsk musik. Tysklands främste 
Berlinskildrare Gerhard Klein byggde 
upp det östtyska DEFA:s barn- och 
ungdomsavdelning och när han själv 
började regissera fick ungdomarna  
huvudrollen. Berlin–EckeSchönhauser
kritiserades för att visa upp DDR:s 
sämre sidor men gjorde succé och  
sågs av 1,5 miljoner östtyskar. DB

Regi: Gerhard Klein, medverkande: Harry Engel, 
Siegfried Weiß, 1957, Östtyskland, 35 mm, 
1 tim 21 min, tyska, engelsk text, till. från 15 år



24 augusti–oktoberHachimiri Madness24

Under slutet av 1970talet uppstod en ny våg av filmare i Japan. De var oberoende 
autodidakter som själva finan sie  rade sina verk. Deras filmer genomsyrades av en 
ilska, galen skap och anarkism som gjöt nytt blod i en för tillfället insomnad 
japansk filmindustri. Genremässigt rörde sig den nya vågen fritt mellan cyberpunk, 
dokumentär, skräck, science fiction och romantik. Regissörerna suddade ut gräns  
e rna mellan verklighet och film, och spelade in utan hänsyn till konventioner, på 
billig, kornig 8 mmfilm (hachimiri) med handhållen kamera.

Dessa experiment var startpunkten för några av dagens etablerade regissörer, 
däribland cyberpunkikonerna Sogo Ishii (Burst City, ElectricDragon80.000V) 
och Shinya Tsukamoto (Tetsuo-trilogin) samt den superproduktiva festival-
favoriten Sion Sono (SuicideClub).

Filmerna var länge svåra att få tag på, men för några år sedan plockades de mest 
tongivande upp av Hong Kong International Film Festival, Pia Film Festival och 
Berlins filmfestival, restaurerades digitalt och försågs med engel ska under texter.

Vi visar elva lustfyllt knasiga och bisarra filmer som få har sett, men som  
ger en njutbar inblick i en viktig del av den japanska filmens historia.

Text: Tora Berg

UNK / High-School-
Terror / The Rain Women
Sön 15 sep 19.15 Bio Victor

Makoto Tezuka, son till den legenda-
riska mangatecknaren och animatören 
Osamu Tezuka (Astro Boy), hyllar 
Närkontaktavtredjegraden med sin 
utomjordingsfilm UNK. Med visuellt 
starka High-School-Terror visar han 
sig även vara en pionjär i hemsökt 
skola-genren (gakko no kaidan). I 
Shinobu Yaguchis långfilmsdebut The 
Rain Women, ett japanskt svar på Vera 
Chytilovás Tusenskönorna, går två 
fattiga kvinnor loss i regnet. TB

Regi: Makoto Tezuka/Shinobu Yaguchi, 
1979/1990, Japan, DCP (digitaliserade),  
15 min + 6 min + 1 tim 12 min, japanska, 
engelsk text, tillåtna från 15 år

Hachimiri Madness
Japansk underground från punkåren

En 880000-del av ensamhet 1/880000 no kodoku

Elstolpspojkens äventyr Denchu kozo no boken  

Lör 24 aug 18.15 Bio Victor

I Sogo Ishiis (numera känd som Gakuryu Ishii) film försöker en haltande 
porrentusiast gå ut universitetet, men är på tok för lättdistraherad för att plugga. 
I Shinya Tsukamotos cyberpunkklassiker Elstolpspojkensäventyr visar sig en 
säregen student, mobbad för att det växer ut en elstolpe ur hans rygg, vara den 
enda som kan rädda världen från ondskefulla vampyrer. TB

Regi: Sogo Ishii/Shinya Tsukamoto, medverkande: Kei Fujiwara, Nobu Kanaoka, N. Senba,  
1977/1988, Japan, DCP (digitaliserade), 43 min + 47 min, japanska, engelsk text, till. från 15 år

augusti–oktober

Lästips: Marc Girardot, ”Berlinale // Hachimiri Madness: Japanese Indies  
from the Punk Years”, Berlin Art Link (25 februari 2016)
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The Rain Women.
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Blomsterväg för män Otoko no hanamichi  Mån 21 okt 18.00 Bio Mauritz

Ett semidokumentärt porträtt av Sion Sono och hans familj, uppdelad i två  
delar: I den ena befinner sig regissören på oförklarlig flykt i Tokyo, i den andra 
i total galenskap hos sin familj i provinsen. Sono ser i dag tillbaka på långfilms
debuten med ömsom genans, ömsom nostalgi. TB

Regi: Sion Sono, medverkande: Sion Sono, Otomi Sono, Izumi Sono, Michika Sono, 1986,  
Japan, DCP (digitaliserad), 1 tim 50 min, japanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Sankt Terrorism Hijiri terorizumu  Lör 12 okt 18.30 Bio Mauritz

Ett lik i en vattentank som pratar med sig själv, en cyanidmördande tjuv och en 
överklasstjej i gula tröjor som skjuter folk på måfå. Två år före kultförklarade 
CarnivalintheNight kom Masashi Yamamotos radikala och bisarra Sankt Terror - 
ism, om mördare och andra galna typer i ett lägenhetskomplex i Shinjuku. TB

Regi: Masashi Yamamoto, medverkande: Rubi, Shigenari Sugawara, Mikiko Tsunoda,  
1980, Japan, DCP (digitaliserad), 2 tim 7 min, japanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Hanasareru Gang  Fre 6 sep 18.00 Bio Victor

Inspirerad av franska nya vågen i allmänhet och Jean-Luc Godard i synnerhet  
har Nobuhiro Suwa, numera även verksam i Frankrike, skapat en Bonnieoch
Clyde-historia om hipstergangsters som är på rymmen efter att ha dödat fel 
person. Skrivet med japanska tecken har ordet hanasareru tre olika betydelser: 
”på allas läppar”, ”blomster”, och ”separerade”. Filmen, som saknar strikt 
kronologi, leker med ordets olika innebörder. TB

Regi: Nobuhiro Suwa, medverkande: Takayuki Kamura, Rie Ito, 1984, Japan,  
DCP (digitaliserad), 1 tim 25 min, japanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Happiness Avenue  Fre 20 sep 18.00 Bio Victor

När paret Masahiro och Yoko gör slut försöker de hitta sig själva med hjälp  
av extrema och provokativa metoder. Filmen påstås vara en filmatisering av 
Katsuhiro Otomos (Akira) manga Good Weather, men har inte mycket gemen-
samt med förlagan. Anarkistisk och skruvad film som hyllats av regissören 
Nagisa Oshima (Sinnenas rike). TB

Regi: Katsuyuki Hirano, medverkande: Yoko Harada, Sion Sono, Masahiro Sugiyama, Yutaka 
Suzuki, 1986, Japan, DCP (digitaliserad), 1 tim 33 min, japanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Jag är Sion Sono!
Ore wa Sono Sion da!

K-ålhuvudet i Tokyo
Tokyo hakusai kan-K-sha

Mån 19 aug 18.00 Bio Mauritz

22-årige Sion Sono, som skriker med 
konstgjord röst och rakar sitt huvud, 
gör med Jag är Sion Sono! ett själv - 
porträtt av en störig regissör. I Kafka - 
inspirerade K-ålhuvudetiTokyo upp - 
täcker den unge K att hans huvud 
ersatts med ett kålhuvud, vilket gör 
honom till en eftertraktad kändis. TB

Regi: Sion Sono/Akira Ogata, medverkande: 
Sion Sono, Katsuro Onoue, Kazushi Hosaka, 
Shigeru Muroi, 1984/1980, Japan, DCP 
(digitaliserade), 37 min + 59 min, japanska, 
engelsk text, tillåten från 15 år
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”Det är nästan löjligt, fram till Downton Abbey levde jag 
ett helt normalt liv. Jag gick på teater, på utställningar och 
sånt helt fritt. Och nu kan jag inte det längre. Det är 
fruktansvärt.”

Adlade skådespelerskan Maggie Smith ogillar skarpt 
sin relativt nyför vär vade roll i rampljuset. Efter en livs - 
lång karriär inom teater och film var det först med rollen 
som professor Minerva McGonagall i Harry Potter och 
senare med populära tv-serien Downton Abbey som den  
nu 84-åriga Smith började bli igenkänd på gatan.

Det är ytterst ovanligt att skådespelare får sina stora 
genombrott så sent i livet. För de allra flesta är det i stället 
då karriären börjar dala. Men Maggie Smith har inte bara 
haft tur, det är framför allt på grund av professionell 
skicklighet som hon ror hem åtråvärda roller. Få skåde - 
spelare kan som hon leverera vassa repliker med lika 
delar torr sarkasm och värme. Hon är kvick, underfundig 
och spirituell, och rymmer såväl grace som neurotiska 
utsväv ningar. Smith utstrålar något tidlöst och högdraget, 
snudd på aristokratiskt, och hör definitivt mer hemma i 
Merchant-Ivorys behagfulla kostymdramer än i Andrea 

Arnolds och Mike Leighs skitiga arbetarklasskildringar.
Kanske beror det på att hon är uppvuxen i Oxford och 

började sin bana på teatern, där hon fortfarande känner 
sig mest hemma, med pjäser av Shakespeare och andra 
tunga dramatiker. Bland annat spelade hon titelrollen i 
Ingmar Bergmans internationella uppsättning av Hedda 
Gabler 1970. 

Men parallellt med teatern har filmen alltid funnits där. 
Från det prisade genom  brottet 1958 i Brott lönar sig inte 
har Smith mängder av filmer i bagaget, och har spelat allt 
från lättfotad smugglare till hamn  skiftande lärarinna. Hon 
har nominerats till och vunnit otaliga priser, bland annat två 
Oscars – bästa kvinnliga huvudroll för MissBrodiesbästa
år och bästa kvinnliga biroll för California Suite.

Så det där med att hon var i stort sett okänd innan 
Downton Abbey är kanske ändå inte helt sant. I september 
är hon tillbaka i sin paradroll som Violet Crawley, 
grev inna på Grantham, i långfilmen baserad på serien.

I samband med det visar vi nio av Maggie Smiths mest 
minnesvärda filmer.                     

Maggie Smith

Text: Tora Berg
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Lästips: Michael Coveney, Maggie Smith: A Biography (Weidenfeld & Nicolson, 2015)



27augusti–oktober Maggie Smith

Hotel International 
The V.I.P.s  Fre 30 aug 18.00 Bio Mauritz

En filmstjärna på flykt med sin älskare, 
hennes man som försöker vinna henne 
åter, en utblottad hertiginna, en affärs - 
man som försöker rädda sitt företag och 
hans sekreterare (Maggie Smith) som i 
hemlighet älskar honom ... Alla dessa 
människor blir strandsatta på London- 
flygplatsen Heathrow på grund av 
dimma. Storslaget drama med ”all-star 
cast” i MGM:s egen Metrocolor och med 
musik av legendariske Miklós Rózsa. DB

Regi: Anthony Asquith, medverkande: Richard 
Burton, Elizabeth Taylor, Louis Jourdan, Maggie 
Smith, Orson Welles, Margaret Rutherford, 
1963, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 58 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Min lättfotade ”moster”
Travels with My Aunt  

Sön 22 sep 16.00 Bio Mauritz

På sin mammas begravning träffar en 
bankdirektör en excentrisk äldre kvinna 
som påstår sig vara hans moster och de 
slår följe genom Europa. Katherine 
Hepburn skrev om manuset till filma tise 
 ringen av Graham Greenes roman, men 
fick inte spela mostern då bolaget tyckte 
att hon var för gammal. Rollen gick i 
stället till Maggie Smith som var hälften 
så gammal. Nominerad till fyra Oscars,
däribland bästa kvinnliga huvudroll. DB

Regi: George Cukor, medverkande:  
Maggie Smith, Alec McCowen, Louis Gossett Jr.,  
1972, USA, 16 mm, 1 tim 49 min, engelska, 
svensk text, barntillåten

Miss Brodies bästa år
The Prime of Miss Jean Brodie

Tis 20 aug 18.00 Bio Victor

Okonventionell lärare på skotsk  
flick skola under 1930talet vurmar för 
Benito Mussolini och Francisco Franco 
och retar upp kollegor och föräldrar 
genom att erbjuda eleverna konstut-
ställ  ningar, teater och konserter i stället 
för att följa läroplanen. Maggie Smith 
Oscarbelönades för rollen som Miss 
Brodie – en roll som spelades av 
Vanessa Redgrave på teatern – och  
fick sitt stora genombrott. DB

Regi: Ronald Neame, medverkande: Maggie 
Smith, Robert Stephens, Pamela Franklin, 1969, 
Storbritannien, USA, 35 mm, 1 tim 55 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Kvartett Quartet  

Tis 27 aug 18.00 Bio Victor

När en framgångsrik konsthandlare, 
döms till fängelse tvingas hustrun 
Marya flytta in hos hans affärs
bekanta – ett excentriskt, brittiskt 
gift par. Radarparet Merchant-Ivorys 
första samarbete med Maggie Smith 
är en lågmäld skildring av 1920- 
talets dekadenta Paris, med långa 
alkohol stinna nätter och ännu längre 
dagar i väntan på skymning. DB

Regi: James Ivory, medverkande:  
Maggie Smith, Alan Bates, Isabelle Adjani, 
Anthony Higgins, 1981, USA, Frankrike,  
35 mm, 1 tim 41 min, engelska, svensk text,  
tillåten från 11 år

California Suite
Lör 12 okt 14.00 Bio Mauritz

Komedi baserad på Neil Simons Broad-  
waypjäs där gäster från New York, 
London, Philadelphia och Chicago bor 
på The Beverly Hills Hotel. Maggie 
Smith spelar brittisk skådespelerska, 
Oscarnominerad för första gången och 
utan chans att vinna, som kommer till 
Los Angeles med sin smyghomosexu-
ella man som för var dag tycks närmare 
att ta steget ur garderoben. Till skillnad 
från sin rollfigur fick Smith en Oscar 
för sin roll. DB

Regi: Herbert Ross, medverkande: Maggie 
Smith, Jane Fonda, Michael Caine, Walter 
Matthau, Elaine May, Richard Pryor, Bill Cosby, 
1978, USA, 35 mm, 1 tim 42 min, engelska, 
svensk text, barntillåten

Döden på Nilen
Death on the Nile  

Lör 14 sep 14.00 Bio Victor

Skamlöst rik arvtagerska gifter sig  
med väninnas fästman och tillbringar 
smekmånaden ombord på en lyxfärja  
på Nilen. När hon blir skjuten visar det 
sig att många hade anledning att önska 
livet ur henne. Tur att Hercule Poirot 
råkar semestra i Egypten. Peter Ustinov 
debuterar som Agatha Christies detektiv 
och Maggie Smith hyllades för sin roll 
som sköterskan Miss Bowers. DB

Regi: John Guillermin, medverkande: Peter 
Ustinov, Jane Birkin, Bette Davis, Mia Farrow, 
Angela Lansbury, David Niven, Maggie Smith, 
1978, Storbritannien, 35 mm, 2 tim 19 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Maggie Smith
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Gosford Park
Lör 28 sep 14.00 Bio Victor

”Tea At Four. Dinner At Eight. Murder 
At Midnight.” Blåblodig familje pat ri-
ark mördas efter middagen i samband 
med en jakthelg och ur gästernas och 
tjänstefolkets perspektiv blottläggs 
motiv. Agatha Christie-inspirerat 
ensemblemordmysterium på typiskt 
Robert Altman-manér där Maggie 
Smith delar scenen med några av 
Storbritanniens största stjärnor. DB

Regi: Robert Altman, medverkande: Maggie 
Smith, Michael Gambon, Kristin Scott Thomas, 
Richard E. Grant, Helen Mirren, Stephen Fry, 
Emily Watson, 2001, Storbritannien, USA, 
Italien, 35 mm, 2 tim 17 min, engelska,  
svensk text, tillåten från 7 år

Ett rum med utsikt
A Room with a View

Lör 7 sep 18.30 Bio Victor

Helena Bonham Carters unga över-
klasskvinna reser till Florens med en 
mycket nervös Maggie Smith som 
förkläde. Till tonerna av Puccini upp - 
 täcker hon livet och kärleken i denna 
roliga, ljuva E. M. Forsterfilmatisering 
som vann tre Oscars och bjuder på 
gräddan av brittisk skådespelartalang. 
Den bästa av radarparet Merchant-
Ivorys kostymfilmer. TB

Regi: James Ivory, medverkande: Helena 
Bonham Carter, Maggie Smith, Judi Dench, 
Daniel Day-Lewis, Julian Sands, 1985, Stor - 
britannien, DCP (digitaliserad), 1 tim 57 min, 
engelska, utan text, tillåten från 11 år

Maggie Smith

Tea with Mussolini  Ons 30 okt 18.00 Bio Victor

En grupp brittiska och amerikanska kvinnor, bosatta i och besatta av Italien, 
dricker te tillsammans varje dag i 1930-talets Florens, samtidigt som de ser 
landet förändras runtomkring dem. Franco Zeffirellis självbiografiska film 
är en hyllning till Italiens kultur, arkitektur, natur och de kvinnor som tog 
sig an regissören under hans uppväxt. DB

Regi: Franco Zeffirelli, medverkande: Judi Dench, Joan Plowright, Maggie Smith, Lily Tomlin, 
Cher, 1999, Italien, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 56 min, engelska, svensk text, till. från 7 år



En poets blod 
Le sang d’un poète  

C i uppförande
Zéro de conduite: Jeunes diables au collège  

Tis 1 okt 18.00 Bio Victor

Konst tar mänsklig form i avantgarde-
milstolpen En poets blod, den första delen i 
Jean Cocteaus så kallade orfiska trilogi, 
med banbrytande surrealistisk trick -
 filmning av Georges Périnal (Oscar 
belönad för TjuveniBagdad). Jean 
Vigos självbiografiska C i uppförande, 
där unga rebeller på pojkinternat gör 
uppror, ansågs så anarkistisk att publiken 
tappade hakan. Drömlikt foto av Boris Kaufman 
(Oscarbelönad för Storstadshamn) bidrar till  
att göra marschen genom ett regn av dunfjädrar 
till en av filmhistoriens mest berömda sekvenser. 
Valda av filmfotografen Andra Lasmanis 
(Aligermaasäventyr–ivildhästarnasdal, 
Kaninmannen), som även inleder visningen. SL

Regi: Jean Cocteau/Jean Vigo, medverkande: Enrique Rivero, 
Elizabeth Lee Miller/Jean Dasté, Robert le Flon, 1932/1933, 
Frankrike, 35 mm, 52 min + 43 min, franska, engelsk/svensk
text, tillåtna från 15 år

Chinatown  
Tis 29 okt 18.00 Bio Victor

”Vad är det här för slags manus? Jag 
skulle ha stannat i Polen.” Roman 
Polanski tvingade Robert Towne att 
skriva om sitt manus och gjorde slutet 
nattsvart i fulländad thriller där Jack 
Nicholson luskar i korruptionshärva  
i 1930-talets Los Angeles. Oscar nomi-
ne rat foto av John A. Alonzo som blåste 
Technicolorliv i film noir. Vald av 
filmfotografen Lars Pettersson, 
verksam sedan 1980-talet, som även 
inleder visningen. NW/SL

Regi: Roman Polanski, medverkande: Jack 
Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, 1974, 
USA, DCP 4K (digitaliserad), 2 tim 10 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Filmfotografer väljer film
I samarbete med Föreningen Sveriges Filmfotografer har vi bjudit in  
fem svenska filmfotografer att välja sina favoriter.

augusti–oktoberFilmfotografer väljer film30
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I skuggan av ett brott
Someone to Watch Over Me

Tis 15 okt 18.00 Bio Victor

En gift kriminalares liv raseras när  
han förälskar sig i mordvittnet han fått  
i uppdrag att skydda. Klasskrockar, 
nervkittlande spänning, hypnotiska 
neonfärger och ominöst foto av Steven 
Poster (Donnie Darko) i underskattad 
erotisk thrillerpärla av storfilmsregis
sören Ridley Scott. Vald av filmfoto
grafen Olof Johnson, ordförande i 
Föreningen Sveriges Filmfotografer, 
som även inleder visningen. SL

Regi: Ridley Scott, medverkande: Tom 
Berenger, Mimi Rogers, Lorraine Bracco, 1987, 
USA, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 46 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Eternal Sunshine of  
the Spotless Mind
Tis 22 okt 18.00 Bio Victor

Regissören Michel Gondrys och manus - 
författaren Charlie Kaufmans fantasi-
världar kolliderar i skruvad och udda 
romans som som blivit en modern 
klassiker. Forna älskarna Jim Carrey och 
Kate Winslet möts på isen, i sängen, på 
stranden – oförglömliga ögonblick som 
inte vore desamma utan Ellen Kuras 
foto. Vald av filmfotografen Ragna 
Jorming (Kyss mig, Återträffen),  
som även inleder visningen. SL

Regi: Michel Gondry, medverkande: Jim Carrey, 
Kate Winslet, Tom Wilkinson, 2004, USA,  
35 mm, 1 tim 47 min, engelska, svensk text, 
tillåten från 11 år

In the Mood for Love
Faa yeung nin wa

Tis 8 okt 18.00 Bio Victor

I Hongkong 1962 finner Chow och  
Su tröst hos varandra efter att ha 
upptäckt att deras makar har en affär. 
Inspelningsförseningar tvingade 
Christopher Doyle att lämna över fotot 
till Mark Lee Ping-bin, resulterande i 
ett hisnande vackert möte mellan den 
förras kinetiska temperament och  
den senares dröjande blick. Vald av 
filmfotografen Sophie Winqvist 
Loggins (Aniara), som även inleder 
visningen. TB/SL

Regi: Wong Kar-wai, medverkande: Maggie 
Cheung, Tony Leung Chiu-wai, Rebecca Pan, 
Siu Ping Lam, 2000, Kina, 35 mm, 1 tim 38 min, 
kantonesiska, svensk text, barntillåten
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Julie Delpy är regissör, manusförfattare, skådespelare, kompositör och 
sångerska. Hon föddes i Frankrike av skådespelande föräldrar, flyttade till  
USA i tonåren, utbildade sig på filmskola i New York och drog vidare till 
Hollywood. Delpys dubbla nationaliteter speglas inte minst i filmerna 2 dagar  
i Paris och 2 dagar i New York, där hennes rollfigur Marion medlar mellan 
kulturkrockande fransmän och amerikaner.

Hon fick sin första riktiga filmroll i JeanLuc Godards Detektiv vid 14 års 
ålder och slog igenom i Krzysztof Kieślowskis Denvitafilmen. Många känner 
igen henne från Bara en natt, Bara en dag och BeforeMidnight, där Delpy och 
Ethan Hawke möts och återses med sju års mellanrum.

2002 regisserade hon sin första långfilm, Looking for Jimmy, 2005 Oscar - 
nominerades hon (tillsammans med Hawke, Richard Linklater och Kim Krizan) 
för manuset till Bara en dag och 2007 fick hon sitt genombrott som regissör 
med 2 dagar i Paris. I själva verket hade hon skrivit manus hela livet, bland 
annat påhejad av Godard och Kieślowski. Hon spelar själv i alla sina filmer, 
men inte av fåfänga utan för att hon annars inte får dem finansierade. Skåde
spelaren Julie Delpy är än så länge en större stjärna än regissören Julie Delpy.

Delpy har inget djupseende. Hennes synfält är tvådimensionellt, som 
filmduken. Däremot finns det alltid någonting under den oftast dialogtäta, 
komiska ytan. Vi visar fem av hennes långfilmer. 
                     Text: Anders Annikas

Julie Delpy

2 dagar i Paris 2 Days in Paris  Mån 16 sep 18.00 Bio Mauritz

Delpy och Adam Goldberg är ett fransk-amerikanskt par som under en hektisk 
helg i Paris möter hennes familj, vänner och expojkvänner. 2 dagar i Paris är en 
drift med amerikanska fördomar om fransmän, men handlar också om svårig - 
heterna i att veta när man ska satsa på en vuxen relation – inte olikt Before 
Midnight som kom fyra år senare. Delpys verkliga föräldrar excellerar som 
föräldrar till hennes rollfigur. AA

Regi: Julie Delpy, medverkande: Julie Delpy, Adam Goldberg, Marie Pillet, Albert Delpy,  
2007, Frankrike, Tyskland, 35 mm, 1 tim 40 min, engelska och franska, svensk text, barntillåten

2 dagar i New York
2 Days in New York  

Sön 29 sep 16.00 Bio Victor

Delpys mest renodlade komedi, där 
Marion från 2 dagar i Paris har gjort 
slut men har barn med sin pojkvän  
från förra filmen. I stället är det nya 
sambon, spelad av Chris Rock, som 
himlar med ögonen när hennes far, 
syster och systerns pojkvän hälsar  
på i New York. Vincent Gallo gör  
en av få filmroller på senare år i en 
underhållande cameo som sig själv. AA

Regi: Julie Delpy, medverkande: Julie Delpy, 
Chris Rock, Albert Delpy, Alexia Landeau, 
Alexandre Nahon. 2012, Frankrike, Tyskland, 
Belgien, DCP, 1 tim 36 min, engelska och 
franska, svensk text, tillåten från 15 år

augusti–oktober

Lästips: Cath Clarke, ”Julie Delpy: ’Women were bred to be directors’”, The Guardian (12 januari 2018)

Julie Delpy
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Lolo  Lör 26 okt 14.00 Bio Victor

När en datanörd från vischan oväntat 
blir ihop med Lolos flashiga mamma 
gör sonen – lite för gammal för att bo 
kvar hemma – i smyg allt för att sätta 
käppar i hjulet. Bland annat gömmer 
han radioaktivt polonium i pojk vän-
nens kläder och super honom full 
framför ögonen på Karl Lagerfeld 
(som spelar sig själv). En oidipal 
komedi med tvetydigt slut. AA

Regi: Julie Delpy, medverkande: Dany Boon, 
Julie Delpy, Vincent Lacoste, Karin Viard, 
2015, Frankrike, DCP, 1 tim 39 min,  
franska, svensk text, tillåten från 15 år

Jag minns en sommar
Le Skylab  Tor 24 okt 18.00 Bio Mauritz

Sommaren 1979 samlas tjocka släkten  
i ett hus i Bretagne för att fira farmors 
67-årsdag, alltmedan rymdstationen 
Skylab (därav filmens originaltitel) 
hotar att falla ned på jorden. Delpy 
spelar mot bland andra nya vågen-
legenderna Bernadette Lafont och 
Emmanuelle Riva i denna rörande, 
röriga och roliga ensemblefilm. AA

Regi: Julie Delpy, medverkande: Bernadette 
Lafont, Emmanuelle Riva, Eric Elmosnino,  
Julie Delpy, 2011, Frankrike, DCP, 1 tim 53 min, 
franska, svensk text, tillåten från 15 år

The Countess  Sön 13 okt 16.00 Bio Victor

Delpy är den ungerska grevinnan Elisabet  
Bathóry, som 1611 dömdes för att ha torterat  
och mördat hundratals unga kvinnor – enligt  
legenden för att med deras blod stoppa sitt  
eget åldran de. Delpys mest otypiska film  
blandar romantik och psykologisk skräck  
med feministisk udd, där patriar katets rädsla  
för kvinnor med makt är en lika stark kraft som  
Bathórys blodtörst. Som om David Cronenberg  
regisserat ett Game of Thrones-avsnitt med en  
Jane Austenroman i bakfickan. AA

Regi: Julie Delpy, medverkande: Julie Delpy, Daniel Brühl, 
William Hurt, 2009, Frankrike, Tyskland, USA, DCP (digi-  
taliserad), 1 tim 34 min, engelska, utan text, till. fr. 15 år
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Lukas Moodysson
När Lukas Moodyssons FuckingÅmålkom skrev för - 
fattaren Anders Ehnmark i Expressen: ”Den är rolig på 
samma sätt som vissa gamla neorealistiska filmer eller 
de franska filmerna i det som kallades lanouvelle
vague, den nya vågen.”

François Truffaut, vars filmer också ingår i det här 
programmet, skulle ha uppskattat Moodyssons humor. 
Den klassiska scenen i FuckingÅmål där Elin (som har 
så tråkigt att hon vill knarka med Alvedon) ringer den 
hjärtskärande hjälplösa moppekillen Johan från rummet 
intill och gör slut. ”Du kan gå hem.” Eller den där sex- 
 åriga Tet i kollektivet Tillsammans kallar den nyinflytt
ade Stefan för jävla fascist för att han säger att kinesiska 
tygskor är tjejskor.

Med FuckingÅmålblev Moodysson den svenska 
filmens nya hopp, och Tillsammans befäste hans ställ - 
ning. Filmerna mellan den och den senaste, Vi är bäst!, 
är mörka: traffickingtragedin Lilja4-ever fick ett 
sensationellt genomslag, medan porrfilms inspelningen 
i Etthålimitthjärta och experiment filmen Container 
krävde starka nerver och intresse för visuell poesi. 
Stefan Jarl är medregissör till Terrorister–Enfilmom
dom dömda, om polisvåldet under Göteborgs kravall-
erna. Den engelskspråkiga Mammut, där en filippinsk 
barnflicka tvingas lämna sina egna barn, motsvarade 
inte kritik ernas förväntningar. 

Det är inga roliga ämnen, där i mitten. Men Lukas 
Moodysson är rolig, också när han är allvarlig. Humorn 
och ömheten i porträtten av de övergivna barnen för - 
enar honom och Truffaut. När nya vågen-pionjärens 
alter ego i De 400 slagen blir haffad för att han skolkat, 
ljuger han blixtsnabbt ihop att hans mor har dött. När 
Lilja haft sin första sexkund kräks hon. Sedan köper 
hon en basketboll till sin vän Volodja, och när hans 
pappa har satt saxen i presenten sitter tolvåringen i 
Liljas soffa med den punkterade bollen som mössa.

Om han inte hade trott på Gud hade han inte kunnat 
göra Lilja4-ever, säger han i en intervju. ”Då hade jag 
förmodligen tagit livet av mig. Jag tror på Gud, men 
ibland blir jag arg på honom för att han är så dålig.  
Han har i alla fall ingen koll på läget.”

Moodysson skrev innan han blev regissör. Han var 17 
när hans första diktsamling gavs ut, och den har följts av 
både lyrik och prosa. När han beskriver den eufori han 
kände när han började skriva, och sedan filma, säger han 
att eufori också handlar om förstör else lust, om ”att spränga 
i luften och bygga något annat, mycket finare, bredvid”. 

Det finns hopp ändå, för människorna i Moodyssons 
filmer. ”Det är det alla mina filmer handlar om, kampen 
för hoppet.”

I somras hade hans första tv-serie Gösta premiär på 
HBO. Cinemateket passar på att visa alla Moodyssons 
långfilmer.

augusti–oktober

Text: Nina Widerberg, filmhistorisk skribent på Filminstitutet
Lästips: Lukas Moodysson, Fucking Åmål: Manuskript (Bokförlaget DN, 1998) 

Tillsammans  Mån 2 sep 18.00 Bio Mauritz

Pojken Tet (som i den nordvietname siska offensiven) 
vägrar gå med på att han har tjejskor och köper upp 
halva korvkiosken i 1970-talsorgie där blå slagen 
tvåbarnsmor flyttar till kollektiv där man kallar Pippi 
materialist och argumenterar för rätten att diska utan 
trosor. Scenografi av Carl Johan De Geer, musik av 
bland andra Bo Hansson, Turid och Ted Gärdestad. NW

Regi: Lukas Moodysson, medverkande: Lisa Lindgren, Michael 
Nyqvist, Emma Samuelsson, Gustaf Hammarsten, Cecilia Frode, 
Shanti Roney, Ola Rapace, Sten Ljunggren, 2000, Sverige, 
Danmark, Italien, 35 mm, 1 tim 46 min, svenska, tillåten från 11 år

Förfilm: Bara prata lite 
Hare Krishna-missionären Cecilia Frode ringer på  
hos pensionären Sten Ljunggren, som inte haft besök 
på åtta år. Ljunggren kommer tillbaka som ensam 
gamling i Tillsammans.
Regi: Lukas Moodysson, medverkande: Sten Ljunggren, Cecilia 
Frode, 1997, Sverige, 35 mm, 15 min, svenska, tillåten från 11 år
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Ett hål i mitt hjärta  Mån 30 sep 18.00 Bio Mauritz

”Blunda och säg vad du ser.” Spyor och sperma, analsex och barndomsfoton, 
blygdläppsoperationer och råångest under grotesk amatörporrfilmsinspel ning 
med Thorsten Flinck bakom kameran. Moodysson inspirerades av nakenråttor i 
genomskinliga rör på Skansen: ”En sådan som filmens Tess ... i stället för att kasta 
sten på poliser är det plexiglasröret raka spåret in i Big Brother.” NW

Regi: Lukas Moodysson, medverkande: Thorsten Flinck, Björn Almroth, Sanna Bråding,  
Goran Marjanovic, 2004, Sverige, Danmark, 35 mm, 1 tim 38 min, svenska, tillåten från 15 år

Terrorister – En film om dom dömda  Mån 23 sep 18.00 Bio Mauritz

Två år efter Göteborgskravallerna, där polisen red in i folkmassan och slog ned 
civila, reste Stefan Jarl och Lukas Moodysson runt och sökte upp aktiv iste rna. 60 
blev dömda till sammanlagt 45 års fängelse. Moodysson bevittnade polisinsatsen: 
”Jag tror inte att jag någonsin har upplevt en sådan total brist på empati och en 
sådan total brist på medlidande och en sådan total brist på kommunikation.” NW

Regi: Stefan Jarl, Lukas Moodysson, 2003, Sverige, 35 mm, 1 tim 29 min, svenska, tillåten från 11 år

Lilja 4-ever  
Mån 9 sep 18.00 Bio Mauritz

Femfaldigt Guldbaggebelönad helvetes - 
skildring där tonårstjej dumpad i post - 
sovjetisk alkislägenhet säljer sig för att 
kunna betala elräk ningen och slutar  
som sexslav i Arlöv. ”Bergman kallade 
FuckingÅmål ’en ung mästares första 
mästerverk’. Denna fruktans värda resa 
till mörkrets hjärta är en vuxen mästares 
mogna mästerverk”, skrev filmkritikern 
Peter Bradshaw. ”Jag vill att åskådarna 
ska känna sig som om de blev över körda 
av ett tåg”, sa regissören. NW

Regi: Lukas Moodysson, medverkande: Oksana 
Akinsjina, Artiom Bogutjarskij, 2002, Sverige, 
Danmark, 35 mm, 1 tim 49 min, ryska, svensk 
text/svenska, tillåten från 15 år

Fucking Åmål  
Mån 26 aug 18.00 Bio Mauritz

”Jag vill knaaarka!!” 15-åriga Elin  
och Agnes tråkas ihjäl på var sitt håll i 
fucking-jävla-kuk-Åmål där Alexandra 
Dahlström springer ut i hissen när hon 
behöver en spegel, ringer och dumpar 
sin pojkvän från rummet intill och 
äntligen blir ihop med Rebecka 
Liljeberg på skoltoaletten. ”Skulle ni 
kunna flytta på er? Vi ska gå och knulla.” 
Queerklassikern väckte hoppet om 
svensk film igen. NW

Regi: Lukas Moodysson, medverkande: 
Alexandra Dahlström, Rebecka Liljeberg, Erica 
Carlson, Mathias Rust, 1998, Sverige, Danmark, 
35 mm, 1 tim 29 min, svenska, tillåten från 11 år

Förfilm: En uppgörelse i den undre världen 
Pappa som inte träffat sin son på flera år bjuder honom på kinakrog det är 
något konstigt med. Moodyssons examensfilm från Dramatiska Institutet 
är en förstudie till den tragiska restaurangscenen i Tillsammans.
Regi: Lukas Moodysson, medverkande: Hampus Pettersson, Stefan Sauk, Camilla 
Lundén, Jakob Eklund, 1995, Sverige, 35 mm, 23 min, svenska, tillåten från 15 år
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Vi är bäst!  Sön 27 okt 18.00 Bio Victor

”HATA SPORT! HATA SPORT!” 
Sjuorna Bobo och Klara bildar ett 
punkband just när punken är över, utan 
instrument och utan att kunna spela, så 
kristna Hedvig får vara med för att hon 
är den enda som vet hur man gör. Ebba 
Grön och KSMB, tvål i hårtopparna 
och fiskpinnar i brödrosten i Lukas 
Moodyssons film efter hustrun Cocos 
självbiografiska seriealbum Aldrig 
godnatt. NW

Regi: Lukas Moodysson, medverkande:  
Mira Barkhammar, Mira Grosin, Liv LeMoyne, 
2013, Sverige, Danmark, DCP, 1 tim 42 min, 
svenska, barntillåten

Mammut Mammoth

Mån 14 okt 18.00 Bio Mauritz

Moodyssons första engelskspråkiga 
film, där den idealistiska barnkirurgen 
Michelle Williams och den stenrika 
spelsajtskaparen Gael García Bernal 
har ett löpband på sin takterrass på 
Manhattan och en försummad åttaårig 
dotter som hellre är med den filippinska 
husan, som skickar hem lönen till sina 
egna barn. ”En imponerande exakt och 
ändå vittfamnande civilisationskritik i 
idealtypisk depressiv vänstertappning.” 
– Lena Andersson, Dagens Nyheter. NW

Regi: Lukas Moodysson, medverkande:  
Gael García Bernal, Michelle Williams, Marife 
Necesito, 2009, Sverige, Danmark, Tyskland,  
35 mm, 2 tim 5 min, engelska, tagalog och thai, 
svensk text, tillåten från 15 år

Container  
Mån 7 okt 18.00 Bio Mauritz

”En kvinna i en mans kropp. En man i 
en kvinnas kropp. Jesus i Marias mage. 
Vattnet går. Det forsar in i mig. Jag kan 
inte stänga luckan. Mitt hjärta är fullt.” 
Moodysson, som hoppades att sju 
personer skulle se hans film, kallade 
den ”en svart och vit stumfilm med 
ljud”. Container är delvis inspelad i den 
förbjudna zonen i Tjernobyl och på en 
soptipp i Transsylvanien. 778 personer 
såg filmen på bio i Sverige. NW

Regi: Lukas Moodysson, medverkande:  
Peter Lorentzon, Mariha Åberg, 2006, Sverige,  
35 mm, 1 tim 14 min, svenska, tillåten från 11 år

Visningen sker i samarbete med festi - 
valen Best of Norden, som äger rum 
27–28 oktober i Filmhuset. Läs mer på 
bestofnorden.se.
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Genom montage uppstår en tredje betydelse när två bilder 
ställs mot varandra. Under denna rubrik visar vi två eller 
flera filmer som tillsammans ger upphov till nya förståelser 
och läsningar av de enskilda verken.

37augusti–oktober Montage

Montage

För alla vindar  Lör 31 aug 16.00 Bio Victor

När filmen kom revolutionerade den världen genom sin 
förmåga att återge rörelse i bild och i den tidiga filmen var 
stormar, höga vågor och träd som vajade i vinden vanliga. 
Trots motsägelsen i att uppmärksamma ett fenomen vars 
effekter är det enda vi ser i ett medium som går ut på att visa 
upp något fortsätter denna metafor för rörelse att vara en 
central beståndsdel inom filmen – från vinden som blåser  
in genom de öppna fönstren och omkullkastar allt i Jean 
Epsteins Huset Ushers fall till de hypnotiska vetefälten i 
Terrence Malicks filmer. Vi visar två filmer, en spelfilm  
och en dokumentär, där vinden på olika sätt står i centrum. 
Visningen inleds av Danial Brännström, Cinematekschef. 

Pour le mistral
Vardagsbilder i svartvitt och färg, vidfilm och Scope, från 
Rhônedalen där den skoningslösa mistralvinden passerar 
på sin väg till medelhavet. DB

Regi: Joris Ivens, 1966, Frankrike, 35 mm, 30 min,  
franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Stormen The Wind

Våldtagen Lillian Gish försöker gräva ner lik i sandstorm i 
Victor Sjöströms mest kända amerikanska film. Den mäktiga 
Gish, som valde förlagan, regis sören och mot spelaren Lars 
Hanson, tyckte själv att det var hennes bästa film. Stormen  
är en stumfilm vad gäller dialogen, men på ljudspåret hörs 
förutom musiken den vinande vinden! NW

Regi: Victor Sjöström, medverkande: Lillian Gish, Lars Hanson, 1928, 
USA, 35 mm, 1 tim 12 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Filmkopian av Pour le mistral kommer från EYE Filmmuseum.Text: Danial Brännström

Stormen.

Pour le mistral .
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Specialvisningar

World Day for Audiovisual Heritage:
Karl Fredrik regerar  Sön 27 okt 16.00 Bio Victor

27 oktober infaller World Day for Audiovisual Heritage, instiftad av 
UNESCO för att uppmärksamma det audiovisuella världsarvet. I år firar  
vi dagen med nypremiär för Karl Fredrik regerar, digitalt restaurerad av 
Filminstitutet. En statare blir jordbruksminister och hans dotter förälskar sig i 
en godsherres son i en ovanligt politisk film från svenskt 1930tal. Filmen var 
en hyllning till krisuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Bonde-
förbundet 1933, ett försök att undvika en utveckling liknande den i Tyskland 
och Sovjetunionen. Baserad på en bok av riksdagsmannen John Sandén och 
applåderad vid premiären av Per Albin Hansson och jordbruksminister Per 
Edvin Sköld. Tyskarna protesterade däremot. Visningen inleds av Danial 
Brännström, Cinematekschef. DB

Regi: Gustaf Edgren, medverkande: Sigurd Wallén, Dagmar Ebbesen, Björn Berglund, 
Pauline Brunius, 1934, Sverige, DCP (digitaliserad), 1 tim 31 min, svenska, barntillåten

Visningen sker i samarbete med 
filmfestivalen Cinema Queer, 
som 28 september 14.00 på 
Teater 3 visar fler filmer av 
Barbara Hammer. Läs mer på 
cinemaqueer.se.
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Cinema Queer: Barbara Hammer  Fre 27 sep 18.00 Bio Mauritz

När Barbara Hammer gick bort tidigare i år lämnade en av queerfilmens,
experi mentfilmens – ja, filmens, kanske konstens – mest betydelsefulla utövare 
scenen. Hennes filmer rymmer allt från intensiv agitation till dräpande ironi och 
skarp historisk essäistik, och med dem undersökte Hammer filmbilden och dess 
representationspolitik. Ur Hammers digra produktion visar vi ett urval filmer som 
tillsammans ger en överblick över hur Hammer sprängde gränser, bräckte normer 
och svarade på filmkonstens stereotypa representationer av minoriteter, med bilder 
som sjuder av eftertanke, kraft, glädje, sorg och ilska. Programmet är kuraterat av 
Anna Linder från SAQMI – The Swedish Archive for Queer Moving Images,  
som också inleder visningen. Filmerna som ingår är I Was/I Am, Dyketactics,  
SyncTouch, Pond and Waterfall, OpticNerve och No No Nooky T.V. SR

Regi: Barbara Hammer, 1973–1985, USA, digital fil/16 mm, 1 tim 4 min, engelska, utan text,
tillåtna från 15 år
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STOCKmotion: Clerks  Fre 11 okt 18.00 Bio Victor

Kevin Smiths kultförklarade regidebut, där vi följer några butiksanställda 
under ett dygn, filmades nattetid i butiken där Smith jobbade på dagarna,  
med en budget på knappt 30 000 dollar – vilket han bland annat skrapade ihop 
genom att sälja sin seriesamling och maxa tio kreditkort. Visningen inleds av 
Filminstitutets Helen Ahlsson och det är fri entré! AA 
Regi: Kevin Smith, medverkande: Brian O’Halloran, Jeff Anderson, Marilyn Ghigliotti, Jason 
Mewes, Kevin Smith, 1994, USA, 35 mm, 1 tim 31 min, engelska, svensk text, barntillåten

Visningen sker i samarbete med Film Stockholm och är en del av STOCKmotion, Stockholms 
läns kortfilmfestival för unga filmskapare, som äger rum i Filmhuset 11–12 oktober.  
Läs mer på stockmotion.se.

Svensk Filmindustri 100 år: Erotikon  
Tis 3 sep 18.00 Bio Victor

Raffinerat erotisk ton och nyskapande berättande i Mauritz Stillers mäster verk 
där lyxhustru spelad av vällustig Tora Teje bedrar insektsforskande pro fes sor.  
I december 1919 slogs Svenska Biografteatern och Filmindustri AB Skandia  
ihop och bildade Svensk Filmindustri, som kom att dominera den svenska 
film branschen. Vi uppmärksammar 100åringen genom att visa Erotikon, 
bolagets allra första film. Visningen inleds av Filminstitutets presschef  
Jan Göransson och arrangeras i samarbete med SF Studios. Filmen 
ackompanjeras på piano av Lotta Hasselquist Nilsson. DB

Regi: Mauritz Stiller, medverkande: Anders de Wahl, Tora Teje, Karin Molander, Lars Hanson,  
1920, Sverige, 35 mm, 1 tim 37 min, svenska mellantexter, tillåten från 15 år

39augusti–oktober Specialvisningar
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Om film:
Stenansiktet + föreläsning  
1968 invigdes Skärholmen centrum med pompa och ståt. 
Den moderna stads delen blev dock snart en projektions yta 
för samhällskritik av olika politisk färg. Miljön beskrevs 
som omänsklig och skärholmsbon som isole rad. Särskilt 
fasansfull var den nya människotyp som ansågs alstras  
av betong och asfalt – de känslostörda ”betongbarnen”.

I Jan Halldoffs Stenansiktet kommer en socialsekrete-
rare som vill förändra samhället till en betongförort utan - 
för Stockholm. När ett ungdomsgäng utsätter honom för 
våld värvar han dem till att avrätta de byråkrater som varit 

augusti–oktober40 Om film:

ansvariga för tillkomsten av en steril förort som deras. 
Filmen slaktades av en praktiskt taget enig filmkritikerkår 
och Mauritz Edström kallade den ”en svensk femöres-
version av AClockworkOrange”. 

Arkitekten Arram Eckerbom ger en bakgrund till 
”Skärholmendebatten” och bilden av förorten, före vis ning- 
 en av Stenansiktet. Föreläsningen pågår i 45 minuter. DB

Regi: Jan Halldoff, medverkande: Jan Blomberg, Per Eklöv, Leif Möller, 
Ann-Mari Adamsson-Eklund, Bert-Åke Varg, Ted Gärdestad, 1973, 
Sverige, 35 mm, 1 tim 32 min, svenska, tillåten från 15 år

Tis 10 sep 18.00 Bio Victor
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Fredagen den 13:e
Friday the 13th  Fre 13 sep 18.00 Bio Victor

I en helsidesannons i Variety 1979 
kunde man läsa om Fredagen den 13:e, 
”den läskigaste film som någonsin 
gjorts”. Utan att ha spelat in en enda 
sekund lyckades annonsören Sean S. 
Cunningham säkra finansieringen till 
startskottet för en av tidernas mest 
inflytelserika slasherfilmsserier. I denna 
första del får pilska sommarlägerledare  
i skogstäta Crystal Lake besök av en 
mördare med kopp ling till platsens 
mörka förflutna. Vi visar filmen på 
fredagen den 13:e. SL

Regi: Sean S. Cunningham, medverkande: 
Betsy Palmer, Kevin Bacon, Adrienne King, 
Jeannine Taylor, 1980, USA, DCP (digitaliserad), 
1 tim 35 min, engelska, utan text, till. från 15 år

Nyrestaurerat

På begäran

Farlig omväg Detour  Lör 17 aug 18.00 Bio Victor

Hjärtekrossad barpianist försöker lifta från New York till Los Angeles för 
att vinna tillbaka exflickvännen som lämnat honom för att uppfylla sina 
Hollywooddrömmar. Lyckan tycks vända när pianisten plockas upp av en 
pratglad bilist, men snart urartar färden i en samvetstyngande helvetes-
resa. Expressionistiska återblickar, moraliska återvändsgränder och 
hårdkokt berättarröst i en noirklassiker från povertyrow – Hollywoods 
Bfilmsträsk – där den omöjliga resan till drömfabriken speglar den 
underskattade regissören Edgar G. Ulmers (Densvartakatten) karriär  
i utkanten av strålkastarljuset. SL

Regi: Edgar G. Ulmer, medverkande: Tom Neal, Ann Savage, Claudia Drake,  
1945, USA, DCP 4K (digitaliserad), 1 tim 9 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

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 och sätter  
tillbaka försvunnet eller  
tidigare okänt material.  
En del filmer restaureras  
analogt, andra digitalt till den 
högupplösta 2K-standarden  
eller i vissa fall 4K. Här  
lyfter vi fram filmer som  
nyligen har restaurerats,  
så att ni kan uppleva  
dem som de såg ut  
vidpremiären.

Restaurerad av Academy Film Archive 
utifrån arkivets egen 16 mm-kopia, ett 
duplikatnegativ från Museum of Modern 
Art och en nitratkopia från Cinémathèque 
Royale de Belgique, kompletterad med 
enstaka rutor från en visningskopia från 
La Cinémathèque française.

Vilken film vill du se på Cinemateket? 
Önska på cinemateket.se. 
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Hela världen skrattar
Vesiolye rebjata  

Sön 18 aug 14.00 Bio Victor

Grigorij Aleksandrov, som sam arbe-
tade med Sergej Eisenstein på flera av 
den sovjetiska stumfilmens storverk, 
gjorde sin första egna film med denna 
komiska musikal om en herde som 
misstas för en musikstjärna och blir 
ledare för ett jazzband. Helavärlden
skrattar spelades in under den korta 
perioden mellan hungersnöden 1932–  
1933 och stalinismens upptrappning, 
då flera av den sovjetiska filmens mest 
udda och ohämmade verk gjordes. SR

Regi: Grigorij Aleksandrov, medverkande: 
Leonid Utiosov, Ljubov Orlova, Majja Strelkova, 
1934, Sovjetunionen, 35 mm, 1 tim 31 min, 
ryska, svensk text, barntillåten

Närbilder
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 till, förlängningar av
eller motsägelser till det övriga programmet.

Karl XII  Lör 21 sep 14.00 Bio Victor

Hjälteepos som skildrar Karl XII:s liv från faderns bortgång 1697 till kungens
egen död 1718. Med tyska FridericusRex som inspiration spelades den 
praktfulla filmen in för att väcka patriotismen i Sverige. Kritikerna delades 
längs med politiska linjer – ett mästerverk enligt vissa, hyperchauvinistiskt 
”mumma för våra fläskborgare!” enligt andra. Filmen visas i samarbete med 
Armémuseum. Under pausen samtalar Anders Wesslén från Statens för - 
svars historiska museer med Tommy Gustafsson, professor vid Institutionen 
för film och litteratur vid Linnéuniversitetet. Edward von Past ackompanjerar 
filmen på piano. DB

Regi: John W. Brunius, medverkande: Gösta Ekman, d.ä., Nicolai de Seversky,  
Augusta Lindberg, 1925, Sverige, 35 mm, 2 tim 10 min + 2 tim 20 min + 45 min paus,  
svenska mellantexter, barntillåten
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The Exiles   
Sön 8 sep 16.00 Bio Victor

Kent Mackenzies avslutningsprojekt 
på University of Southern California 
utspelar sig i Bunker Hill i Los 
Angeles, ett av ursprungsamerikaner 
befolkat område som strax efter 
inspelningen revs. Mackenzie skildrar
dessa människors liv med en sällsynt 
uppriktighet, intensitet och lyhördhet. 
Ett av den amerikanska 1960-tals-
filmen allra vackraste verk, vars 
politiska relevans inte har minskat  
med tiden. SR

Regi: Kent Mackenzie, medverkande: Yvonne 
Williams, Homer Nish, Tom Reynolds, 1961, 
USA, DCP (digitaliserad), 1 tim 12 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Svart gris i Paris
La traversée de Paris  

Lör 5 okt 14.00 Bio Mauritz

Svarta börs-handlare tvingas ta hjälp av 
okänd man med sam arbets problem när 
den styckade gris han ska frakta genom 
Paris är för tung för att bära ensam. 
Komedin om livet under den tyska 
ock upationen, av Claude Atant-Lara  
som senare gick med i Front National 
och förnekade gaskamrarna, blev en stor 
succé i Frankrike, men skapade även 
kontrovers med skild ringen av kollabora-
 törer som alldeles vanliga människor. DB

Regi: Claude Autant-Lara, medverkande:  
Jean Gabin, Bourvil, Louis de Funès, 1956, 
Frankrike, Italien, 35 mm, 1 tim 23 min,  
franska, svensk text, tillåten från 15 år

Jane B. par Agnès V.  Lör 24 aug 14.00 Bio Victor

”Jag vill filmas som om jag vore transparent, anonym, som alla andra”, säger 
ikonen Jane Birkin i Agnès Vardas porträttfilm. Denna paradox behandlas genom 
ett lekfullt spel med identiteter, då intima intervjusekvenser kompletteras med 
fantastiska scener där Birkin axlar diverse roller (bland annat i en tableauvivant 
inspirerad av renässansmåleri och i en slapstick sekvens). Vardas berättarteknik  
är här lika fascinerade som porträttets subjekt. SR

Regi: Agnès Varda, medverkande: Jane Birkin, Philippe Léotard, Serge Gainsbourg,  
1988, Frankrike, DCP (digitaliserad), 1 tim 45 min, franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Le berceau de cristal  Lör 31 aug 14.00 Bio Victor

Efter det misslyckade försöket till revolution i maj 1968 inledde Philippe Garrel  
ett arbete som rör sig mellan dagboks och porträttfilm. I detta näst intill dialoglösa 
filmpoem ser vi bland andra Nico, Anita Pallenberg, konstnären Frédéric Pardo 
och skådespelaren Dominique Sanda, ackompanjerade av krautrock bandet Ash  
Ra Tempels musik. ”Ögon blicksbilder av en disharmon isk gene ration”, skrev 
filmkritikern Philippe Azoury. Vi visar Philippe Garrels egen filmkopia. SR

Regi: Philippe Garrel, medverkande: Nico, Anita Pallenberg, Philippe Garrel,  
1976, Frankrike, 35 mm, 1 tim 20 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Gas Food Lodging   
Lör 17 aug 14.00 Bio Victor

Ensamstående servitris och hennes två 
tonårsdöttrar bor i husvagnspark i New 
Mexico, där olika män passerar revy 
och den lokala biografen visar mexikan - 
ska romantiska filmer. Allison Anders 
andra långfilm var en av de mest upp  
märksammade filmerna i den indepen
dentvåg som drog över USA i början  
av 1990-talet. Musik av J. Mascis från 
Dinosaur Jr.. AA

Regi: Allison Anders, medverkande: Brooke 
Adams, Ione Skye, Fairuza Balk, James Brolin, 
1992, USA, DCP (digitaliserad), 1 tim 41 min, 
engelska, utan text, tillåten från 7 år

Full Alert Go do gaai bei   

Lör 31 aug 18.00 Bio Victor

Efter en misslyckad karriärvända i 
Hollywood återvände Hongkong-
actionregissören Ringo Lam till 
hemmaplan och gjorde sin bästa film 
sedan genombrottsverket City on Fire. 
Full Alert är en rafflande, rå och 
realistisk nagelbitare där en kommis-
sarie försöker knäcka ett hänsynslöst 
gäng från fastlandet. De imponerande 
biljakterna, inspelade mitt bland 
överraskade fotgängare och bilförare, 
gjordes i gerillastil utan tillstånd. SL

Regi: Ringo Lam, medverkande: Lau Ching-wan, 
Francis Ng, Amanda Lee, 1997, Kina, 35 mm,  
1 tim 38 min, mandarin och kantonesiska,  
engelsk text, tillåten från 15 år

True Romance   
Fre 23 aug 18.00 Bio Victor

Elvis-fanatiker äktar ömhjärtad 
prostituerad och får av misstag med sig 
en väska kokain från hennes hallick. 
Kokainet visar sig tillhöra maffian och 
snart är både den och polisen det 
nygifta paret i hälarna. Roligt och rått 
med en drös stjärnor i fantastiska 
biroller. Quentin Tarantino, som sålde 
manuset för en spottstyver, kallar 
filmen sin mest självbiografiska. TB

Regi: Tony Scott, medverkande: Christian 
Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, 
Samuel L. Jackson, Christopher Walken,  
Gary Oldman, Brad Pitt, 1993, USA, Frankrike, 
35 mm, 2 tim, engelska, svensk text,  
tillåten från 15 år

Närbilder
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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. 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!

45augusti–oktober

Du är inte klok Madicken – Nypremiär!  Sön 1 sep 14.00 Bio Victor

”Du är inte klok, Madicken. Det har du aldrig varit.” Året är 1916, och trots brinnande världskrig är mycket sig likt 
hemma hos Madicken och Lisabet på Junibacken. Madicken får nya skor, kompisen Abbe drar på sig en elakartad 
lunginflammation, syskonen avlusas och de får för första gången beskåda en riktig flygmaskin! Filmen är digitalt 
restaurerad av Filminstitutet, och i samband med nypremiären bjuder vi på popcorn och dricka. TB

Regi: Göran Graffman, medverkande: Jonna Liljendahl, Liv Alsterlund, Björn Granath, Birgitta Andersson,  
1979, Sverige, DCP (digitaliserad), 1 tim 43 min, svenska, barntillåten

Guldfeber The Gold Rush  Sön 8 sep 14.00 Bio Victor

Den lilla luffaren söker precis som många andra i fattigdomens USA lyckan i 
Alaska, och jakten på guld. Men när inget guld finns att finna tvingas han till  
slut äta upp sina skor. Samtidigt förälskar han sig i den ouppnåeliga Georgia. 
Guldfeber spelades in som stumfilm 1925, men 17 år senare lade Chaplin till  
en berättarröst och specialskriven musik. Vi visar den ljudlagda versionen. TB

Regi: Charles Chaplin, medverkande: Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray, Georgia Hale,  
1925/1942, USA, DCP (digitaliserad), 1 tim 12 min, engelska, svensk text, barntillåten  

Mary Poppins  Sön 15 sep 14.00 Bio Victor

Till den stökiga familjen Banks kommer den udda barnflickan Mary Poppins en 
dag till undsättning, nedsinglande med sitt paraply från skyn. Tack vare hennes 
smittande livsglädje och magi händer de mest makalösa saker. Fantas tiska sång- 
och dansnummer, specialeffekter och roliga animationer i film efter älskad 
barnbok. Fick förra året en senkommen, uppskattad uppföljare. LH/TB

Regi: Robert Stevenson, medverkande: Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson,  
1964, USA, 35 mm, 2 tim 19 min, engelska, svensk text, barntillåten



46 augusti–oktober

Tjorven och Mysak  Sön 22 sep 14.00 Bio Victor

I tredje filmen om invånarna på ön Saltkråkan har barnen fått en lekdag i ”födelse
dagspresent” och delar upp sig i sjörövarbanden Hajarna och Hökarna som strider 
om önskestenen Mysak – i fantasin världens mest värdefulla diamant. Farbror 
Melker får ofrivilligt bada med kläderna på mer än en gång och lilla Skrållan var 
recensenternas stora favorit. TB

Regi: Olle Hellbom, medverkande: Louise Edlind, Torsten Lilliecrona, Maria Johansson,  
1966, Sverige, 35 mm, 1 tim 34 min, svenska, barntillåten

Monsters, Inc.  Sön 29 sep 14.00 Bio Victor

På fabriken Monsters, Inc. arbetar monster nattetid med att skrämma barn. 
Barnens skrik omvandlas sedan till energi som försörjer staden Monstropolis. 
Men en dag råkar ett människobarn på grund av oaktsamhet komma över till 
monstervärlden – och monstren är livrädda för barn. Strålande och förunderlig 
saga med Pixars säregna humor, belönad med en Oscar för bästa sång. Vi visar 
den svenskdubbade versionen. TB

Regi: Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich, medverkande: Allan Svensson, Robert 
Gustafsson, Vanna Rosenberg, 2001, USA, 35 mm, 1 tim 32 min, svenska, tillåten från 7 år

Pojken och världen O Menino e o Mundo  Sön 13 okt 14.00 Bio Victor

När pappan åker till staden för att söka jobb följer sonen Cacu efter. Sökandet 
leder honom till en värld full av neon, människor och ljud. Men den nya världen 
rymmer också ensamhet och tanklöshet. Praktfullt och filosofiskt utan dialog, 
men med massor av musik. En Oscarnominerad saga som har kallats ”en av de 
vackraste animerade filmer som någonsin har gjorts”. TB

Regi: Alê Abreu, 2013, Brasilien, DCP, 1 tim 20 min, utan dialog, tillåten från 7 år

Emil och detektiverna
Emil und die Detektive  Sön 20 okt 14.00 Bio Victor

Emil ska tillbringa sommaren hos sin mormor i Berlin, men på tågresan dit blir 
han bestulen på alla sina pengar. Väl framme bestämmer han sig för att leta rätt på 
den skyldige och får med sig ett helt gäng pojkar på tjuvjakt. Billy Wilder skrev 
manus till den första (och mest kända) av hittills sex filmer baserade på Erich 
Kästners bästsäljande barnbok. LH/AA 
Regi: Gerhard Lamprecht, medverkande: Rolf Wenkhaus, Fritz Rasp, Inge Landgut,  
1931, Tyskland, 35 mm, 1 tim 13 min, tyska, svensk text, barntillåten

Hocus Pocus  Sön 27 okt 14.00 Bio Victor

År 1693 tar Salems bybor kål på tre elaka häxor som förpestat staden. 300 år 
senare återuppstår häxorna och kräver hämnd. Max, Dani och Allison försöker 
förgäves övertyga de vuxna om trollpackornas existens och beslutar sig för att  
ta saken i sina egna händer. Roligt, charmigt och lagom läskigt, med härliga 
sångnummer. TB

Regi: Kenny Ortega, medverkande: Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy,  
1993, USA, 35 mm, 1 tim 36 min, engelska, svensk text, OBS! tillåten från 11 år

Höstlovsvisningar: Mästerdetektiven och Rasmus  
Ons 30 okt 9.30 Bio Victor • Tor 31 okt 10.00 Bio Victor

I sommarskogen strider Röda och Vita rosen om den magiska stenen Stormumriken. 
Men lek byts snart mot verkliga äventyr, när en professor och hans son blir kidnapp - 
ade av ett gäng skurkar som vill komma åt formler till en ogenomtränglig lättmetall-
plåt. Spännande och fartfyllt efter Astrid Lindgrens bok om den klipska barndetek-
tiven Kalle Blomkvist. TB

Regi: Rolf Husberg, medverkande: Lars-Erik Lundberg, Peder Dam, Inger Axö, Sigge Fürst,  
1953, Sverige, DCP (digitaliserad), 1 tim 29 min, svenska, barntillåten

Höstlovsvisningarna är kostnadsfria för 
fritidshem, som kan boka platser via  
cinemateketskola@filminstitutet.se.

Unga Cinemateket
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Film bakom kulisserna
Särskilt för denna dag öppnar vi våra arkiv och film  
historiska rum. Besök filmarkivet där filmerna förvaras 
i minusgrader, titta in i maskinrummet, se hur gammal 
film digitaliseras och blir som ny, gå vår filmiska tips  
 promenad och prova på filmhistoriska uppfinningar!
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Se den digital t  restaurerade Förortsungar.

Biljetter och priser
Biljetter till filmvisningar och filmhistorisk föreställ
ning kostar 20 kr för samtliga besökare. Guidade turer 
och filmverkstäder är kostnadsfria, men till de guidade 
turerna behövs biljett (som hämtas ut på plats), då an - 
talet platser är begränsat. Programmet passar särskilt 
för barn i åldern 5–12 år, men alla är välkomna!

Skapa film och klä ut dig
Skapa egen konstfilm genom att måla direkt på film 
 remsor och se det färdiga resultatet i Bio Victor! Var 
med och spela musik till stumfilm i en föreställning  
om filmhistoriens början. Besök flipbookverkstaden  
i biblioteket. Eller kom till vår kostymsalong, klä ut dig 
till någon av alla välkända figurer ur Astrid Lindgrens 
universum och ta en selfie vid vår fotovägg!

Titta på film
I Bio Victor får Astrid Lindgrenfilmatiseringen Rasmus 
på luffen från 1981 och musikaliska Rännstensungar-
uppdateringen Förortsungar från 2006 nypremiär i 
digitalt restaurerade versioner. I Bio Mauritz rullar 
kortfilmer för alla åldrar hela dagen. Dessutom visar  
vi film på 16 mm i foajén!

Söndag 6 oktober i Filmhuset

47

Barnens filmdag 
Upptäck, upplev och skapa filmhistoria!
Har du barn som är nyfikna på filmhistorien och vill testa att själva skapa film? 
Söndag 6 oktober öppnar Filminstitutet dörrarna till Filmhuset, för alla barn!  
Arrangemanget pågår klockan 10.30–16.30 och det fullständiga programmet 
med hålltider finns att läsa på cinemateket.se.

47augusti–oktober Unga Cinemateket
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*  Enstaka avvikelser kan förekomma. **  Max fem bi l jetter åt gången vid kö.

Biljetter och åldergränser
Ordinarie biljettpris: 100 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. Kortet gäller i ett år. 
Stora Cinemateketkortet: 1 300 kr. Med det går du kostnadsfritt på visningarna.* 
Kortet gäller i ett år. Du kan också köpa Stora Cinemateketkortet för höstterminen  
för 750 kr. Det fungerar likadant, men gäller bara under augusti–december 2019.

Biljetter köper du i kassan i Filmhuset eller på cinemateket.se. Biljetter för augusti–
oktober släpps 5 augusti på webben och 13 augusti i kassan. Förmånskorten går endast 
att köpa i kassan. Ta alltid med ditt förmånskort för att visa upp vid insläppet. Antalet 
platser i biograferna är begränsat, så skaffa gärna biljett i god tid.**

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 
Cinemateket visar film i Filmhusets 
biografer Bio Victor (364 platser) 
och Bio Mauritz (130 platser). 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 biljetter och förmåns-
kort, öppnar en timme före dagens 
första föreställning. Mat och dryck 
kan köpas i caféet i Filmhusets 
foajé. Öppet vardagar klockan 8–18  
och helger klockan 12–18.
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True Romance visas 23 august i .


