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2 Inledning

I år är det 100 år sedan Finland blev själv
ständigt och i samarbete med finska 
Cinemateket visar vi en rad filmer från  

det gångna århundradet – från en av de äldsta 
bevarade filmerna, Anna-Lisa (1922), till  
Pirjo Honkasalos Betongnatt (2013).

En annan höjdpunkt är ett antal filmer 
(re gisserade av bland andra Fritz Lang) med  
den diaboliska Doktor Mabuse, som hemsökt 
Tyskland under större delen av 1900-talet.  
Missa inte heller Återstoden av dagen, baserad  
på Nobelpristagaren Kazuo Ishiguros bok.

Ingmar Bergman skulle ha fyllt 100 år 2018 och det kommer att firas 
ordentligt i film-, teater- och litteraturvärlden. Naturligtvis uppmärksammar 
även Cinemateket Bergman – under året kommer vi att visa alla hans filmer 
gjorda för biograf. Att visa Bergmans filmer har alltid varit en central del av 
vårt uppdrag att tillgängligöra det svenska filmarvet och det kommer det att 
fortsätta vara även efter nästa år. På så sätt är Bergmanåret 2018 ett helt 
vanligt år på Cinemateket.

Danial Brännström, Cinematekschef

Tack till: Acacia Films, Bergmangårdarna, Matti Bye, Finlandsinstitutet, Goethe-Institut Schweden,  
Jan Holmberg, La Iguana, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Jacob Lundström, Magasinet  
Walden, Natur & Kultur, Peter Nestler, Norstedts, Stellan Olsson, John Skoog, Sputnik Oy, Stiftelsen 
Ingmar Bergman, Svensk Filmindustri, Edward von Past, Leif Zern, Zita, Jannike Åhlund.

Filmkopior och DCP:er från Svenska Filminstitutet om inte annat anges. Övrigt filmmaterial från: Belva 
Film (BF), Biografcentralen (BC), British Film Institute (BFI), Cinémathèque royale de Belgique (CRB), 
Cineteca di Bologna (CB), Deutsche Kinemathek (DK), Folkets Bio (FB), Friedrich-Wilhelm-Murnau- 
Stiftung (FWMS), Instituto de la cinematografía y de las artes audio visuales (ICAA), Kansallinen 
audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Park Circus (PC), John Skoog (JS).

Texter: Anders Annikas (AA), Tora Berg (TB), Danial Brännström (DB), Martin Grennberger (MG),
Jan Holmberg, Stefan Ramstedt (SR), Nina Widerberg (NW), Jannike Åhlund (JÅ).
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4 december–januariDet här är Cinemateket

Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet och har från rege ringen upp -
draget att levandegöra filmhistorien genom visning och kontextualisering av 
film. På Cinema teket får du tillgång till hela film historien, från stumfilm med 
levande musik till film som är så ny att den ännu inte har nått svenska biografer. 

Vi bjuder in filmare och filmkännare som intro ducerar film erna i vårt pro -
 g ram, vi visar unika retrospektiver, fördjupande temaserier, nyrest aurerade 
klassiker och våra besökares mest önskade filmer, i samar bete med svenska  
och utländska festivaler och filmarkiv.

Filminstitutet är medlem i Fédération Inter nationale des Archives du 
Film (FIAF), en inter nationell sammanslutning av film arkiv och cinematek 
som tillsam mans arbetar för att bevara och tillgänglig göra film  arvet. 

Cinemateket visar film i Filmhuset och på Zita i Stockholm, på Capitol i 
Göteborg och på Biograf Spegeln i Malmö. Under rubriken Cinemateket c/o 
visar vi även film i andra städer.

Cinematekets biografer

Film
huset: M

ark S
tandley, Zita: K

atriina M
äkinen

*  Enstaka avv ikelser  kan förekomma.

Det här är Cinemateket

Biljetter och åldersgränser
Biljetter och förmånskort köper du på våra biografer eller på cinemateket.se.  
Biljetterna för december och januari släpps 21 november, på webben och i våra 
kassor. Antalet platser i biograf erna är begränsat, så skaffa gärna biljett i god tid.

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

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

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

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

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

Filmernas åldersgränser varierar. Läs i programmet vad som gäller för 
respektive film. I vuxet sällskap är filmer från 7 år tillåtna för barn, filmer från  
11 år tillåtna för barn över 7 år och filmer från 15 år tillåtna för barn över 11 år.

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

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

Våra förmånskort
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Deadline  Lör 13 jan 14.00 Bio Victor

Ett flygplan med biologiska stridsmedel exploderar 
ovanför Kullahalvön i Skåne. Dimman lägger sig över  
den lilla badorten Mölle, folk börjar hosta, polisen 
evakuerar och snart rapporteras det första dödsfallet.

Det är upptakten till Stellan Olssons Deadline från 
1971. En film som var en del av den svenska miljö rörelse 
som börjat växa i slutet av 60-talet. 1971 kom också 
Äppelkriget, Hasse & Tages betydligt mer kända appell 
mot exploatering och miljöförstöring. Men Äppelkriget 
är en humoristisk saga – Deadline är på blodigt allvar. 
En epidemi bryter ut, människor med blodiga sår trängs  
i provisoriska sjuksalar, gravar grävs med grävmaskin 
och desperata människor försöker fly förbi vägspärrar 
och vaktposter där militärer skjuter skarpt.

Det var också på 70-talet som katastroffilmen blev  
en stapelvara i Hollywood. Deadline är en svensk kata - 
strof film, med många av genrens kännetecken – som 
den lilla gruppen människor i berättelsens centrum.

Den svenska kritiken var delad, även om man var 
överens om att Deadline var en skrämmande och ange - 
lägen film. Bäst betyg fick den kanske av Jurgen Schildt  
i Aftonbladet: ”Det viktiga i Deadline är karaktären av 
fysisk och psykisk landskapsbeskrivning. Närmare 
bestämt Stellan Olssons förmåga att – genom tätheten  
i bilderna och växelverkan mellan realismen och de 
svindlande antydningarna – verkligen förmedla till oss 
den bakteriologiska krigföringens faser och fasor.”

Härnäst efter Deadline gjorde Stellan Olsson ett par 
tv-serier efter böcker av Maria Gripe, och inte minst 
Sven Klangs kvintett – en klassisk film om ett svenskt 
jazzdansband på 50-talet. Deadline har däremot inte 
funnits i visningsbart skick på många år. Nu har filmen 
restaurerats digitalt av Filminstitutet och kan åter möta 
en publik.

Efter filmen samtalar Jacob Lundström, chef-
redaktör för filmtidskriften FLM, med Stellan Olsson.

               Text: Anders Annikas
 
Regi: Stellan Olsson, skådespelare: Kent-Arne Dahlgren, Elsebeth 
Reingaard, Stig Torstensson, Evabritt Strandberg, 1971, Sverige, 
Danmark, DCP 2K, 1 tim 44 min, svenska,  tillåten från 11 år

Nypremiär
I Filminstitutets arkiv finns 2 600 svenska långfilmer och 
6 000 svenska kortfilmer. Berömda klassiker, bortglömda 
verk eller filmer som förtjänar en omvärdering. För att 
dessa filmer ska vara möjliga att visa för kommande 
generationer pågår ett arbete med att digitalisera dem.  
I varje program lyfter vi fram en av de digitalt restau- 
rerade filmerna som då också får nypremiär på bio!

Nypremiär
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Till en tidigare Bergmanretrospektiv på Cinemateket 
(1973), valde festföremålet själv ut sina nio värsta 
skämsfilmer. Alla hans fyra första filmer var med, och  
i programbladet kommenterade han dem. Om Kris hette 
det: ”Om någon hade bett mig filmatisera telefon kata-
logen så hade jag gjort det. Resultatet hade möjligen 
blivit något bättre.” Det regnar på vår kärlek: ”Dagen 
efter premiären ringde jag gråtande till Lorens 
[Marm stedt, producenten] och förklarade att jag aldrig 
skulle göra film mer. Han tyckte det var en bra idé.” 
Skepp till India land: ”Lorens lät mig alltså fortsätta 
(spelarens envisa satsning på samma nummer).”  
Musik i mörker: ”Nu hade jag gjort tre fiaskon och  
var mogen för den stora falluckan.”

Omkring debutfilmer står ofta ett skimmer av löftes - 
 rikedom och förnyelsehopp. Särskilt i efterhand. Men 
saken är att få debutfilmer är som Citizen Kane – desto 
fler är som Kris. Historien är grym och nyckfull. Medan 
Orson Welles, som han själv uttryckte det, ”började på 
toppen och jobbade sig neråt”, så beskrev Ingmar 
Bergmans karriär den motsatta kurvan. Men var Welles 
senare filmer dåliga? Nej, tvärtom. Och om vi vänder 
på det hela: är Bergmans tidiga filmer dåliga? Nej, inte 
ens det! ”Nackdelen med en film”, skrev han likväl i 
program bladet, ”är att den finns kvar”.

Han är rolig, Bergman, men han har fel: vi ska vara 
glada över att Kris och Musik i mörker finns kvar. De  
är kanske inga ”Bergmanfilmer”, men de är filmer helt 
enkelt. Och om än inga mästerverk så med mästerliga 
ögonblick. Se själva.

Text: Jan Holmberg, vd för Stiftelsen Ingmar Bergman

40 x Bergman

Ingmar Bergman
2018 hade Ingmar Bergman fyllt 100 år och det upp märk-  
sammar Filminstitutet på en rad olika vis. Cinemateket 
kommer under året att visa alla de 40 långfilmer Bergman 
regisserade för bio. Det blir en film i veckan, i krono logisk 
ordning (med några undantag) – från Kris till Dokument 
Fanny och Alexander.

Vi hoppas att ni vill följa med på hela resan och har 
därför tagit fram en liten folder du kan hämta i kassan,  
där du får en stämpel för varje filmvisning du besöker –
med fina priser från Bergmangårdarna, Natur &  
Kultur, Norstedts och Stiftelsen Ingmar Bergman  
för er som går på alla 40!

Läs mer och se schemat för hela året på  
cinemateket.se/bergman.



Kris  Ons 10 jan 18.00 Bio Victor

Inga Landgré spelar 18-åriga Nelly som vuxit upp i fosterhem och slits 
mellan småstaden och Stockholm, dit hennes biologiska mor vill ta med 
henne. Inspelad i Hedemora och SF:s ateljéer, med Victor Sjöström som 
vakande öga. Före filmen föreläser Jannike Åhlund om den unge Bergman. 
Föreläsningen pågår i ca 45 minuter och ingår i biljettpriset. AA

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Dagny Lind, Inga Landgré, Marianne Löfgren, Stig Olin,  
Allan Bohlin, 1946, Sverige, 35 mm, 1 tim 32 min, svenska, tillåten från 15 år

Om film: Den unge Bergman 
”Jag visste ingenting, kunde ingenting och kände mig som en galen katt i en 
garnhärva.” Vid tiden för regidebuten Kris ville Ingmar Bergman göra film  
till vilket pris som helst. Kris blev ett fiasko – men de filmer som följde gav 
stil- och berättarmässigt en antydan om de egenskaper som man senare skulle 
förknippa med den store filmskaparen Bergman. Jannike Åhlund, tidigare 
konstnärlig ledare för Bergmangårdarna och Bergmanveckan och verksam-
hets ledare för Stiftelsen Bergmancenter på Fårö, berättar om den unge  
Ingmar Bergman, hans drivkrafter och 40-talsfilmerna. JÅ

Det regnar på vår kärlek  
Ons 17 jan 18.00 Bio Victor

Maggi missar tåget hem efter en miss - 
lyckad tid i Stockholm och tillbringar 
natten med David som släppts ut ur 
fängelset. Hos varandra finner de hopp 
och försöker starta ett nytt liv i en 
ogästvänlig stad. Influerad av den 
franska poetiska realismen fick filmen 
ett bättre mottagande än debuten, men 
producenten Lorens Marmstedt lär ha 
sagt till Bergman: ”Du måste tänka på 
att Birger Malmsten inte är någon Jean 
Gabin, och framför allt att du inte är 
någon Marcel Carné.” DB

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Barbro 
Kollberg, Birger Malmsten, Gösta Cederlund,  
Hjördis Petterson, 1946, Sverige, 35 mm, 
1 tim 35 min, svenska, tillåten från 15 år

7december–januari Ingmar Bergman

Bokpresentation
Ons 17 jan 17.00 
Filminstitutets bibliotek

Teaterkritikern Leif Zern presenterar sin 
bok Se Bergman som kommer i nyutgåva. 
Fri entré och ingen biljett krävs, men 
antalet platser är begränsat.
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Musik i mörker
Ons 31 jan 18.00 Bio Victor

”Fängslande från första till sista scenen!” 
skrev Göteborgs-Tidningen om Ingmar 
Bergmans romantiska verk efter Dagmar 
Edqvists succéroman med samma namn, 
där en värnpliktig pianist förlorar synen 
efter en skjutövning och åter måste hitta 
tron på livet. Mai Zetterling var med i 
Hets som Bergman skrev, men Musik  
i mörker är den enda film där han 
regisserade henne. TB

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Birger 
Malmsten, Mai Zetterling, Naima Wifstrand, 
Gunnar Björnstrand, Barbro Flodquist, 1948, 
Sverige, 35 mm, 1 tim 27 min, svenska,  
tillåten från 15 år

Skepp till India land 
Ons 24 jan 18.00 Bio Victor

Bergmans tredje film, där Birger 
Malmsten spelar en återvändande 
styrman, är en vacker sjömansberät -
telse med allt vad genren kräver: 
försupna båtkarlar, trasiga varieté-
flickor och en av havets gränslöshet 
orsakad rastlöshet, som här komplet-
teras med ett bergmanskt intresse för 
den mänskliga psykologin – vackert 
skildrat i Göran Strindbergs mörka, 
disiga och rökiga bilder. SR

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Birger 
Malmsten, Holger Löwenadler, Anna Lindahl, 
1947, Sverige, 35 mm, 1 tim 36 min, svenska, 
tillåten från 15 år
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The Cat Has Nine Lives  Tor 18 jan 18.00 Bio Victor

”Västtysklands första feministiska film”, har denna kultförklarade essäfilm 
om kvinnlig frigörelse kallats. Tidstypiskt, tillbakalutat och flörtigt porträt - 
teras fem kvinnor med vitt skilda karaktärer, som alla på olika sätt förhåller 
sig till en omgivande patriarkal värld. The Cat Has Nine Lives rör sig hela 
tiden i gränslandet mellan verklighet och fantasi, och regissören Ula Stöckl 
använder sig av dokumentära inslag, improviserat spel, jump cuts och andra 
avantgardistiska element för att förmedla sitt budskap: att kvinnor måste 
förstå att de också har rätt att ha mål och ”vilja ha något”. Stöckl jämförs ofta 
med Agnès Varda, både vad gäller innehåll och berättande. I samband med 
den digitala restaureringen av filmen lyckades man, genom en avancerad  
och mycket tidsödande digital ljussättning, för första gången återskapa de 
ursprungliga Technicolor-färgerna – något man inte kunnat göra vid tidigare 
analoga restaureringar. TB

Originaltitel: Neun Leben hat die Katze, regi: Ula Stöckl, skådespelare: Liane Hielscher, Marie 
Philippine, Antje Ellermann, Heidi Stroh, Elke Kummer, Jürgen Arndt, 1968, Västtyskland,  
DCP 2K (DK), 1 tim 32 min, tyska, engelsk text, tillåten från 15 år

Nyrestaurerat / Publikens val

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

Mardrömmen /
The Handmaid’s Tale
Tis 16 jan 18.00 Bio Victor

The Handmaid’s Tale med Elisabeth 
Moss var en av årets mest omskrivna 
tv-händelser. Den första adaptionen av 
Margaret Atwoods roman kom redan 
1990, med manus av Harold Pinter och 
regi av Volker Schlöndorff. Natasha 
Richardson spelar här den livegna 
Offred, som i en dystopisk framtid 
tvingas agera avelssto åt den styrande 
klassen. AA

Originaltitel: The Handmaid’s Tale, regi:  
Volker Schlöndorff, skådespelare: Natasha 
Richardson, Faye Dunaway, Aidan Quinn, Robert 
Duvall, 1990, USA, Tyskland, 35 mm (KAVI),  
1 tim 49 min, engelska, svensk och finsk text, 
tillåten från 15 år

Nyrestaurerat
Runt om i världen arbetar filmarkiv med att bevara och restaurera film. Det 
innebär att filmer återfår sina färger, att man tar bort repor och andra skador och 
sätter tillbaka försvunnet eller tidigare okänt material. En del filmer restaureras 
analogt, andra digitalt, till den högupplösta 2K-standarden eller i vissa fall 4K. 
Under den här rubriken lyfter vi fram filmer som nyligen har restaurerats, så att 
ni kan uppleva dem som de såg ut från början.
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Icíar Bollaín
Icíar Bollaín valde tidigt filmen. Som 14-åring, 1983, debuterade hon i Victor 
Erices Södern. Tolv år och ungefär lika många roller senare fick hon en av 
huvudrollerna i Land & frihet, Ken Loachs film om spanska inbördeskriget. 
Inspelningen kom att betyda mycket för Bollaín. Hon blev så fascinerad av 
processen att hon följde Loach i spåren även på hans nästa film, Carlas sång, 
vilket resulterade i boken Ken Loach: Un observador solidario. Dessutom 
träffade hon på Land & frihet sin blivande livskamrat (och Loachs blivande 
manusförfattare) Paul Laverty, som hade en mindre roll i filmen. Och inte  
minst inspirerades hon till att regissera sin första långfilm; Hi, Are You Alone?.

Andra filmen, Flowers from Another World, vann Kritikerveckans främsta  
pris i Cannes, men det var den tredje, Ta mina ögon, som erövrade världen. På  
den spanska motsvarigheten till Guldbaggen blev det storslam, med Goya-
statyetter för bland annat bästa film, regi, manus, manlig och kvinnlig huvudroll.

Icíar Bollaín tillhör tillsammans med exempelvis Alejandro Amenábar och 
Julio Medem en generation spanska filmskapare som slog igenom på 90-talet,  
och som inte nödvändigtvis tog avstamp i Franco-tiden eller diktaturens fall  
för sitt filmskapande. Det innebär inte att Icíar Bollaín är opolitisk. Snarare 
att hon tar sig an universella ämnen. I början av karriären lyftes hon fram  
som en feministisk filmskapare, av den enkla anledningen att hon är kvinna  
och gjorde film med kvinnliga protagonister. Som offentlig person tar hon  
också ofta ställning, till exempel mot rasism i det spanska samhället.

Men som filmskapare är hon bredare än så. Hon varvar små och stora 
produktioner; komedi, drama, och thriller; och filmar i Nepal, Bolivia och på 
Kuba lika gärna som i hemlandet Spanien. Vi visar fem av hennes filmer.

                   Text: Anders Annikas

Ta mina ögon  Tor 7 dec 18.00 Bio Mauritz 
Pilar skakar av skräck när hon ringer på hos sin syster efter att ha lämnat sin 
misshandlande make. Men hon darrar också av åtrå när hon efter en tid vänder 
tillbaka till honom. Icíar Bollaíns främsta film är en smärtsam skildring av en 
relation präglad av hot och våld, men har fler bottnar: vi följer också mannen  
som kämpar med sig själv och går i terapi för att han faktiskt vill förändra sig. 
Lysande spel av Laia Marull och Luis Tosar i huvudrollerna. AA 
Originaltitel: Te doy mis ojos, regi: Icíar Bollaín, skådespelare: Laia Marull, Luis Tosar, Candela Peña, 
Sergi Calleja, 2003, Spanien, 35 mm, 1 tim 47 min, spanska, svensk text, tillåten från 11 år

december–januari10
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The Olive Tree   
Mån 22 jan 18.30 Zita 
När 20-åriga Almas farfar slutar äta 
beslutar hon sig för att försöka få 
tillbaka det olivträd som i urminnes 
tider växt på familjens mark, men som 
sålts till ett energibolag i Düsseldorf – 
där det nu står i lobbyn på bolagets 
huvudkontor. Fint samspel mellan 
amatörer och skådespelare i denna 
feelgood-film om den ekonomiska 
krisen, med manus av Paul Laverty 
(vilket han skrev samtidigt som  
Jag, Daniel Blake). AA

Originaltitel: El olivo, regi: Icíar Bollaín, 
skåde spelare: Anna Castillo, Javier Gutiérrez, 
Pep Ambròs, Manuel Cucala, 2016, Spanien, 
Tyskland, DCP 2K (ICAA), 1 tim 40 min, spanska, 
tyska, engelsk text, tillåten från 15 år

Till och med regnet  
Sön 14 jan 14.00 Bio Victor

Gael García Bernal är en naiv spansk 
regissör som åker till Bolivia för att 
spela in en film om kolonialherren 
Christofer Columbus, men hamnar  
mitt i det så kallade ”Vattenkriget” –  
de verkliga protester som uppstod när 
Bolivias regering privatiserade landets 
vatten försörjning. Lika delar metafilm 
och politisk thriller, om förtryck på 
flera nivåer. AA 
Originaltitel: También la lluvia, regi: Icíar Bollaín, 
skådespelare: Luis Tosar, Gael García Bernal, 
Juan Carlos Aduviri, 2010, Spanien, Mexiko, 
Frankrike, 35 mm (ICAA), 1 tim 43 min, spanska, 
quechua, engelsk text, tillåten från 11 år

Mataharis  Sön 28 jan 16.00 Bio Victor 
”Motsatsen till Charlies änglar”, har Bollaín själv sagt om Mataharis, där vi följer 
tre kvinnliga privatdetektiver i Madrid. Inés jobbar undercover på ett stort företag 
som vill hindra de anställda att organisera sig. Eva är tillbaka efter en mamma-
ledig het och har svårt att få jobbet och vardagen att gå ihop. Carmen spionerar på 
en otrogen äkta maka och inser att hennes eget äktenskap är dött. En intelligent 
film om relationer, där huvudpersonerna råkar vara detektiver. AA 
Regi: Icíar Bollaín, skådespelare: Najwa Nimri, María Vázquez, Nuria González, Tristán Ulloa, 2007, 
Spanien, 35 mm (ICAA), 1 tim 40 min, spanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Hi, Are You Alone?  Tis 12 dec 18.00 Bio Victor

Två väninnor i 20-årsåldern lämnar Valladolid för att pröva lyckan på solkusten 
och senare Madrid, i debutfilm som klarar Bechdel-testet med råge. Till stor del 
improviserad, med roadmoviens och coming-of-age-filmens konventioner som 
ram. Julio Medem hjälpte till med manuset. AA 
Originaltitel: Hola, ¿estás sola?, regi: Icíar Bollaín, skådespelare: Silke, Candela Peña, Elena Irureta, 
1995, Spanien, 35 mm (ICAA), 1 tim 32 min, spanska, engelsk text, tillåten från 15 år
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6 december 1917 förklarade sig Finland självständigt från Ryssland. 2017  
är det således 100-årsjubileum för självständighetsförklaringen, och det 
uppmärksammar vi med att visa några av de mest betydelsefulla finska 
filmerna. Tillsammans med Cinemateket vid Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti i Helsingfors har vi valt ut nio klassiker – från Anna-Lisa, en av 
Finlands äldsta bevarade stumfilmer, till hyllade Betongnatt från 2013. 

Vägen utför  Sön 10 dec 14.00 Bio Victor 
Känslofylld melodram med drag av film noir där flitiga regissören Teuvo Tulio 
skildrar ett av sina favoritteman – kvinnans lidande och fördärv i det patriarkala 
samhället. Genom återblickar berättas historien om en oskuldsfull flicka från 
landet som i storstadens mörka famn hamnar i prostitution och förtryck. Filmen 
gjordes även i en svensk version, med i stort sett samma skådespelare, under 
titeln Sådan du ville ha mig. TB
 
Originaltitel: Sellaisena kuin sinä minut halusit, regi: Teuvo Tulio, skådespelare: Marie-Louise Fock,  
Ture Ara, Kunto Karapää, 1944, Finland, 35 mm (KAVI), 1 tim 42 min, finska, eng. text, till. från 15 år 

Vildmarkens brud  Lör 9 dec 18.30 Bio Victor 
Bonden Juha lever lycklig tillsammans med sin unga hustru Marja tills den 
lömska äktenskapskrossaren Shemeikka en dag dyker upp. Juhani Ahos roman 
från 1911 har filmatiserats flera gånger – först av Mauritz Stiller 1921 och senast 
1999 som en modern stumfilm av Aki Kaurismäki. Nyrki Tapiovaaras regidebut 
ligger nära förlagan och förmedlar en djup känsla för naturen. Den lovande 
regissören hann bara göra fem filmer innan han stupade i finska vinterkriget. TB
 
Originaltitel: Juha, regi: Nyrki Tapiovaara, skådespelare: Hannes Närhi, Irma Seikkula, Walle Saikko, 
1937, Finland, 35 mm (KAVI), 1 tim 41 min, finska, engelsk text, tillåten från 15 år

Finland 100 år

Anna-Lisa  
Fre 1 dec 18.00 Bio Victor 
Hjärteknipande drama om blivande 
brud med fruktansvärd hemlighet 
som hotas röjas av man ur det för - 
flutna. Baserad på en pjäs av kvinno-
rättskämpen Minna Canth och starkt 
influerad av filmer na från den sven - 
ska guldåldern. Anna-Lisa är en av 
Finlands äldsta bevarade filmer,  
och den första finska filmen som 
distribuerades utomlands. Matti 
Bye ackompan jerar på piano. TB
 
Originaltitel: Anna-Liisa, regi: Teuvo Puro, 
Jussi Snellman, skådespelare: Helmi Lindelöf, 
Hemmo Kallio, Meri Roini, Einar Rinne, 1922, 
Finland, DCP 2K (KAVI), 1 tim 10 min,  
svenska mellantexter, tillåten från 15 år

Levande musik!

Finland 100 år
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Den vita renen  Mån 4 dec 18.30 Zita 
Skräckfyllt drama inspirerat av finsk 
folklore och schamanism, där nygift 
samekvinna efter besök hos ande-
besvärjare förvandlas till en vit ren, 
som dödar män och dricker deras blod. 
Regissören Erik Blomberg skrev 
manus tillsam mans med sin hustru 
Mirjami Kuosmanen, som även är 
lysande i huvudrollen. Lyriskt foto och 
stäm ningsfull mässande musik i denna 
kultklassiker som vann pris i Cannes 
och fick en Golden Globe för bästa icke 
engelskspråkiga film. TB

Originaltitel: Valkoinen peura, regi: Erik 
Blomberg, skådespelare: Mirjami Kuosmanen, 
Kalervo Nissilä, Åke Lindman, 1952, Finland,  
DCP 4K (KAVI), 1 tim 14 min, finska, engelsk text, 
tillåten från 15 år

Okänd soldat  Ons 6 dec 18.00 Bio Victor 
Finlands kanske mest kända roman, Väinö Linnas Okänd soldat, kom ut 
1954, nio år efter andra världskrigets slut. Redan året därpå filmatiserades 
den av Edvin Laine, en av Finlands mest produktiva regissörer. Laine följer 
en grupp soldater under det så kallade fortsättningskriget 1941–1944, och 
den osminkade framställningen av soldaternas verklighet – utan sedvanliga 
förskönande hjältebeskrivningar – fick François Truffaut att kalla Okänd 
soldat den enda sanna skildringen av krigets brutalitet. Sedan 2000 visar 
finsk tv årligen Laines film på självständighetsdagen och i dagarna har  
även en ny filmatisering av Okänd soldat – Finlands dyraste filmproduktion 
någonsin – premiär på svenska biografer. TB
 
Originaltitel: Tuntematon sotilas, regi: Edvin Laine, skådespelare: Kosti Klemelä, Heikki 
Savolainen, Reino Tolvanen, Veikko Sinisalo, Åke Lindman, 1955, Finland, 35 mm (KAVI), 
3 tim 1 min, finska, svensk text, tillåten från 15 år 



14 december–januari

Betongnatt  Sön 17 dec 14.00 Bio Victor 
Smärtsamt vackert om 14-åriga Simo, som under ett sista dygn följer sin storebror 
som gör sig redo att avtjäna ett fängelsestraff – från en stökig och instängd lägen - 
het i en ansiktslös betongförort till en mörk och kall asfaltsnatt. Pirjo Honkasalos 
drömlika filmatisering av makan Pirkko Saisios roman vann Jussi-statyetter för 
bland annat bästa film, regi och foto. TB
 
Originaltitel: Betoniyö, regi: Pirjo Honkasalo, skådespelare: Johannes Brotherus, Jari Virman,  
Anneli Karppinen, 2013, Finland, Sverige, Danmark, DCP 2K (FB), 1 tim 36 min, finska, svensk text, 
tillåten från 15 år

Leningrad Cowboys Go America  Sön 3 dec 17.00 Bio Victor 
Tillsammans med brodern Mika tog Aki Kaurismäki filmindustrin med storm  
i början av 80-talet, och hans fåordiga vilsna rollfigurer har för många blivit 
synonyma med finsk film. Leningrad Cowboys Go America är en komedi med 
politisk udd och typisk kaurismäkisk absurdism, om ett fiktivt sibiriskt rock - 
band med spetsiga skor och frisyrer, på turné längs Route 66. Efter filmen blev 
Leningrad Cowboys ett band på riktigt – och åkte på turné! TB
 
Regi: Aki Kaurismäki, skådespelare: Matti Pellonpää, Kari Väänänen, Sakke Järvenpää, Sakari 
Kuosmanen, 1989, Finland, Sverige, 35 mm, 1 tim 19 min, finska, svensk text, tillåten från 7 år

Jorden är en syndfull sång 
Tor 14 dec 18.00 Bio Victor

Sex, våld och misär i film om hopplös- 
  heten på finska landsbygden strax efter 
andra världskriget. Regis sören Rauni 
Mollberg, som även gjorde 1985 års 
version av Okänd soldat, använde sig av 
amatörskådespelare och natur alistiska 
inslag i sin filmatisering av Timo K. 
Mukkas roman om den unga Martta, 
renskötaren Oula och livets obönhörliga 
gång. En då 26-årig Pirjo Honkasalo 
(Betongnatt) var en av manusförfattarna.
 
Originaltitel: Maa on syntinen laulu, regi: Rauni 
Mollberg, skådespelare: Maritta Viitamäki, Pauli 
Jauhojärvi, Aimo Saukko, Niiles-Jouni Aikio,  
Milja Hiltunen, 1973, Finland, 35 mm (KAVI),  
1 tim 48 min, finska, svensk text, till. från 15 år 

En kotte under ryggen
Mån 11 dec 18.30 Zita

Fyra stadsungdomar på utflykt i naturen 
utforskar sin sexualitet och hittar sig 
själva i film inspirerad av franska nya 
vågen. En kotte under ryggen är den 
första i regissören Mikko Niskanens 
(Åtta dödsskott) så kallade ”ungdoms-
trilogi”, vann sex Jussi-statyetter 
(Finlands motsvarighet till Guld-
baggen) och är en av de största finska 
publikfram gång arna genom tiderna. 
Niskanen var också skådespelare, bland 
annat i Edvin Laines Okänd soldat. TB
 
Originaltitel: Käpy selän alla, regi: Mikko 
Niskanen, skådespelare: Eero Melasniemi, 
Kristiina Halkola, Anneli Sauli, Pekka Autiovuori, 
1966, Finland, 35 mm (KAVI), 1 tim 27 min, 
finska, svensk text, tillåten från 15 år

Finland 100 år
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Vad som helst – till synes …
Konstfilm, experimentfilm och annan film 
som tänjer gränserna

Skånska skymningar, tidningsnotiser, Gunnar Ekelöf-  
och Harun Farocki-referenser, märkliga riter, kalla 
kriget-bunkrar, förljugna landskap och tågresor i realtid. 
Hos John Skoog är de konkreta motiven skiftande, men 
de binds samman av ett övergripande intresse för gestens 
gestaltning och gestaltningens gest – av hur mänskliga 
rörelser och handlingar skildras (i till exempel Federsee, 
Förår och Värn), och hur dessa skildringar historiskt har 
tagit sig uttryck (som i Shadowland). Skoog arbetar både 
inom konstrummet och biografen, och hans etnografiska, 
topografiska och medie arkeolo giska undersökningar och 

ofta virtuosa formarbete har gjort honom till ett av de 
intressantaste namnen inom en yngre generation av 
svenska filmskapare. 

Vi visar sju av hans filmer. John Skoog inleder 
visningen och svarar på frågor efteråt. SR

Sent på jorden, 2011, 13 min; Arbeiter verlassen die Samson-Werke, 
2012, 2 min; Förår, 2013, 18 min; Federsee, 2014, 9 min; Shadowland, 
2014, 15 min; Värn, 2015, 15 min; Strangers on a Train, 2017, 14 min; 
regi: John Skoog, Sverige, Tyskland, digitala filer/16 mm (JS),  
svenska/engelska, utan text/utan dialog, tillåtna från 15 år

B
ak

gr
un

ds
bi

ld
: V

är
n.

Regissörsbesök!

John Skoog  Sön 10 dec 16.00 Bio Mauritz
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Danièle Huillet & Jean-Marie Straub föddes båda i Frankrike och träffades 1954  
i Paris. Där inledde de ett intensivt samarbete som skulle resultera i över 30 filmer 
och vara fram till Huillets död 2006. Deras tidiga verk hade kopplingar till den 
film som under sent 50- och tidigt 60-tal växte fram i Frankrike och Tyskland, och 
de visades och diskuterades som en del av den nya tyska filmen. Men redan där 
och då fanns en politisk, etisk och estetisk hållning som särskilde dem från flera 
av deras generationskamrater. Deras egentliga filmhistoriska plats är omtvistad: 
för filmskaparen och -teoretikern Peter Wollen var Huillet & Straub ett av de 
främsta exemplen på ett europeiskt avantgarde, medan de själva skulle säga att  
de arbetade i en tradition som inleddes av D. W. Griffith och fördes vidare av  
John Ford, Kenji Mizoguchi och Jean Renoir. Och kanske är det i rörelsen mellan 
dessa två till synes oförenliga ytterligheter som vi hittar den ständiga aktualiteten 
i Huillet & Straubs verk.

Tre centrala element i deras filmer är bearbetningen av den litterära texten, 
platsens politik och textens gestaltning. Texten iscensätts på platser som ofta har 
en koppling till själva texten eller bär på spår av politiska oroligheter, och den får 
liv genom att förkroppsligas av skådespelarna. Texten ska, liksom hos Bertolt 
Brecht (en av de viktigaste referenspunkterna för Huillet & Straub), ”inte skåde - 
spelas utan reciteras”, den ska inte vara ”naturlig” eller ”verklighetstrogen”,  
utan sann. Deras filmer är, i denna mening, icke-adaptioner.

Genom sådana bearbetningar av litterära verk av författare som Heinrich Böll, 
Pierre Corneille, Friedrich Hölderlin och Elio Vittorini har Danièle Huillet & 
Jean-Marie Straub gjort några av de skarpast kritiska filmerna om den europeiska 
närhistoriens mörkaste sidor. Men motståndet är alltid närvarande – både hos 
rollfigurerna och i hur Huillet & Straub väljer att skildra dem och deras historier.
                                          Text: Martin Grennberger och Stefan Ramstedt 

Retrospektiven genomförs i samarbete med Magasinet Walden, vars nya nummer innehåller texter  
om Danièle Huillet & Jean-Marie Straub.           

Danièle Huillet & 
Jean-Marie Straub

Utan försoning
Tis 5 dec 18.00 Bio Victor 
Genom ett antal nedslag i en tysk 
arkitektfamiljs historia målar Huillet & 
Straub upp en oro väckande bild av  
den mentalitet som gav liv och kraft  
åt nazismen. Efter en berättelse av 
Heinrich Böll. Visningen inleds av 
filmaren Peter Nestler. MG/SR

Originaltitel: Nicht versöhnt oder Es hilft nur 
Gewalt wo Gewalt herrscht, regi: Jean-Marie 
Straub, skådespelare: Henning Harmssen, Georg 
Zander, Ulrich Hopmann, 1965, Västtyskland,  
35 mm (DK), 55 min, tyska, engelsk text,  
tillåten från 15 år

Vid sidan av nya vågen

Förfilm: Machorka-Muff 
Debutfilm efter Heinrich Böll som bygger på ekvationen ”Militär = Mord”.
Regi: Jean-Marie Straub, skådespelare: Erich Kuby, Renate Lang, Västtyskland,  
1963, 35 mm (DK), 18 min, tyska, engelsk text, tillåten från 15 år

Danièle Huillet & Jean-Marie Straub
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Workers, Peasants  Tis 30 jan 18.00 Bio Victor

Ett av Huillet & Straubs sista verk är baserat på en novell av Elio Vittorini om  
en grupp arbetare och bönder som slår sig samman för att skapa ett värdigt liv 
efter andra världskrigets slut. Motsättningar mellan arbetare och bönder tillåts 
träda fram men överbryggs, och amatörskådespelarnas läsning av repliker  
(med manus i hand) skänker filmen en oerhörd sonor skönhet. MG/SR

Originaltitel: Operai, contadini, regi: Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, skådespelare: Angela Nugara, 
Giacinto Di Pascoli, Gianpaolo Cassarino, 2001, Italien, Frankrike, Tyskland, 35 mm (BF), 2 tim 3 min, 
italienska, engelsk text, tillåten från 15 år

Antigone  Lör 20 jan 14.00 Bio Victor  
Filmatisering av Bertolt Brechts bearbetning av Friedrich Hölderlins översättning 
av Sofokles drama om Antigone, som döms till döden efter att ha begravt sin bror. 
Brecht satte upp sin pjäs strax efter andra världskrigets slut, medan Huillet & 
Straubs film tillkom mitt under brinnande Gulfkrig. Antigone blir här symbolen 
för ett motstånd inte bara mot antikens barbari, utan även vår egen samtids. MG/SR

Originaltitel: Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet 
von Brecht 1948 (Suhrkamp Verlag), regi: Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, skådespelare: Astrid 
Ofner, Ursula Ofner, 1992, Tyskland, Frankrike, 35 mm (BF), 1 tim 40 min, tyska, eng. text, till. från 15 år

Othon  Sön 10 dec 18.00 Bio Victor 
Huillet & Straubs första färgfilm är en 
filmatisering av Pierre Corneilles tra gi-
 ska pjäs om den romerska kejsaren Galba 
och maktkamperna och kärleks affärerna  
i hans närhet. Filmens påkos tade kostym-  
er och autentiska miljöer (Othon spela des 
in på Palatinen i Rom) kolli derar effektivt 
med den sam tida stadens ljudbild och 
Corneilles 1600tals alexandriner.  
”Var inte dum, gå och se Othon”, skrev 
Marguerite Duras. MG/SR

Originaltitel: Les yeux ne veulent pas en tout 
temps se fermer, ou Peut-être qu’un jour Rome 
se permettra de choisir à son tour, regi: Danièle 
Huillet, Jean-Marie Straub, skådespelare: Adriano 
Aprà, Anne Brumagne, Ennio Lauricella, 1970, 
Västtyskland, DCP 2K (BF), 1 tim 28 min, 
franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Danièle Huillet & Jean-Marie Straub

From the Clouds to  
the Resistance  
Sön 14 jan 18.00 Bio Victor 
Tudelad film, efter Cesare Paveses 
Leucòdialoger och sista roman.  
Mytologiska dialoger mellan gudar 
sam manförs med samtida verklighet  
i berättelsen om morden på italienska 
antifascister under andra världs kriget. 
”Det som slår en i denna italienska 
Utan försoning”, skrev filmkritikern 
Serge Daney, ”är sensualiteten, smaken 
för berät tel sen, språkets lycka”. MG/SR

Originaltitel: Dalla nube alla resistenza, regi: 
Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, skåde- 
spelare: Olimpia Carlisi, Guido Lombardi, Gino 
Felici, 1979, Italien, Västtyskland, Frankrike, 
Storbritannien, 35 mm (CB), 1 tim 44 min, 
italienska, engelsk text, tillåten från 15 år
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En tysk vålnad
”När mänskligheten, som kuvats med brott och terror, har 
förlorat förståndet av skräck, och kaos blivit världens lag, då 
är tiden för brottets imperium inne.” I en säng på ett mental
sjukhus sitter en okontaktbar man och kastar fullklottrade 
pappersark omkring sig. I tio år har han skrivit på sitt onda 
manifest. Han är en av filmhistoriens kusligaste gestalter 
redan i den scenen, och värre blir det …

Fritz Lang och hans hustru Thea von Harbou skrev manus 
till de två första filmerna om den galna doktor Mabuse, men 
de hittade inte på honom. Det gjorde Norbert Jacques, för fat-
tare till romanerna Dr. Mabuse, der Spieler (1920), Mabuses 
Kolonie (1930, ofärdig) och Das Testament des Dr. Mabuse 
(1932/1950).

1960 regisserade Lang sin sista film, Dr. Mabuses 1000 
ögon, där en modern Mabuse rör sig i något som kan vara 
det delade Tyskland, och under resten av decenniet gjorde  
en rad mindre betydande tyska regissörer nya filmer om 
Mabuse. Producent var den kommersiellt inriktade Artur 
Brauner, och i USA lanserades Mabuse-filmerna, som inte 
hade någonting med varandra att göra, som skräck filmer 
med affischtexter som: ”Dr. Mabuse, macabre master of 
intrigue! A new dimension in the bizarre!! Spy-horror!! See 
the terrifying guillotine! See agonizing electronic torture! 

Doktor Mabuse
You’ll leave screaming!!” Mer själv ständig var Claude 
Chabrol, som 1990 gav Alan Bates och Jennifer Beals 
huvudrollerna i Dr. M, en framtidsversion av Langs Dr. 
Mabuse, the Gambler.

Langs film från 1922 är den första om det kriminella 
geniet. När en uttråkad grevinna i en scen suckar att hon  
vill känna ”det ovanligas starka andedräkt”, säger Mabuse 
att han är trött på allt utom ”spelet med människor, med 
människors öden ...”. Han är psykoanaly tiker, expert på 
hypnos och det ockulta, och kan styra andras handlingar:  
ser han dem i ögonen blir de hans lydiga redskap, och när 
han är klar med dem minns de ingenting.

Mabuse ger sina kallblodiga medhjälpare order om mord 
och rån, utpressning och attentat. Han har tusen förklädnader, 
och när han valt en av dem är ”den store okände” redo att 
sätta ännu en sinnrik plan i verket. 

Med sin skiftande identitet kan Mabuse röra sig fritt och 
slå till när som helst. Fullt synlig är han ändå osynlig, och 
omöjlig att få fast. En terrorist som planerar allt in i minsta 
detalj och vars mål är att förgöra världen. Filmbrottslingar 
som Fantômas och Fu Manchu vill äga världen. Mabuse  
vill utplåna den. 
                 Text: Nina Widerberg, Filminstitutet

Dr. Mabuse, the Gambler  Lör 2 dec 14.00 Bio Victor 
”Ananas.” ”Kokain eller kort?” På nattklubbar med lösenord till hemliga rum förlorar spelare allt till en mystisk  
främling, och börsen faller och stiger så snabbt att ingen förstår vad det är som händer. Den första av Fritz Langs  
tre filmer om Mabuse är en orgie i expressionism. Edward von Past ackompanjerar på piano. NW 
Originaltitlar: Dr. Mabuse, der Spieler I: Der grosse Spieler. Ein Bild der Zeit; Dr. Mabuse, der Spieler II: Inferno. Ein Spiel von Menschen unserer Zeit; 
regi: Fritz Lang; skådespelare: Rudolf Klein-Rogge, Aud Egede-Nissen, Gertrude Welcker, Bernhard Goetzke, 1922, Tyskland, DCP 2K (FWMS),  
4 tim 28 min + 45 min paus, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Levande musik!
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19december–januari Doktor Mabuse

Dr. M  Lör 27 jan 16.00 Bio Victor

Alan Bates är doktor Marsfeldt, en hänsynslös mediagigant som publicerar gruv
liga detaljer om en serie mystiska dödsfall i Berlin. Den stormrika doktorn äger 
semesterkomplex världen över och får ihop det med Jennifer Beals (Flashdance) 
i franska nya vågen-veteranen Claude Chabrols Mabuse-hyllning, en mediekri
tisk thriller med vindlande intrig. Wolfgang Preiss – Mabuse i 60-talsfilmerna – 
dyker upp som polismästare. NW 
Regi: Claude Chabrol, skådespelare: Alan Bates, Jennifer Beals, Jan Niklas, Hanns Zischler, 1990, 
Tyskland, Italien, Frankrike, 35 mm, 1 tim 56 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Doktor Mabuses testamente  Lör 20 jan 18.15 Bio Victor

Elchocker, sportbilar och Bond-musik i rafflande 60-talsversion av Langs mäs
terverk från 1933. Kommissarie Lohmann utreder brott som liknar operationerna 
doktor Mabuse gav order om, men den undre världens onda härskare har suttit 
inlåst på mentalsjukhus i tio år. Gert Fröbe, Lohmann i tre Mabuse-filmer, fick 
strax efteråt titelrollen i Goldfinger. NW

Originaltitel: Das Testament des Dr. Mabuse, regi: Werner Klingler, skådespelare: Gert Fröbe,  
Senta Berger, Helmut Schmid, Wolfgang Preiss, 1962, Västtyskland, 35 mm, 1 tim 28 min,  
tyska, svensk text, tillåten från 15 år

Dr. Mabuse kommer tillbaka  Lör 13 jan 17.00 Bio Victor

Kommissarie Lohmann och en fräsig FBI-agent undersöker ett Chicago-syndi
kats kopplingar till en europeisk brottsorganisation, och doktor Mabuse ska kapa 
ett kärnkraftverk. Själavandring, djävulsstudier, Interpol-kurirer, blinda vittnen 
och hypnos i den första Mabuse-filmen av en annan regissör än Fritz Lang.  
Vi visar en engelskdubbad kopia. NW 
Originaltitel: Im Stahlnetz des Dr. Mabuse, regi: Harald Reinl, skådespelare: Gert Fröbe, Lex Barker, 
Daliah Lavi, Wolfgang Preiss, 1961, Västtyskland, Frankrike, Italien, 35 mm, 1 tim 29 min, engelska, 
svensk text, tillåten från 15 år

Dr. Mabuses 1000 ögon  Ons 13 dec 18.00 Bio Victor

I Langs sista film börjar hotellgäster med dolda kameror på rummen handla mot 
sin vilja. Med sin efterkrigs-Mabuse ville regissören, med avstamp i nazisternas 
planer på hotell med gömda mikrofoner, ”säga en del saker om vår tid, igen: vår 
civilisation riskerar att bli sprängd i luften, och i ruinerna skulle ett nytt 
brottsimperium kunna skapas”. NW

Originaltitel: Die 1000 Augen des Dr. Mabuse, regi: Fritz Lang, skådespelare: Dawn Addams, Peter  
van Eyck, Gert Fröbe, Wolfgang Preiss, 1960, Frankrike, Italien, Västtyskland, 35 mm, 1 tim 43 min, 
tyska, svensk text, tillåten från 15 år

Doktor Mabuses 
testamente
Lör 9 dec 16.15 Bio Victor

Goebbels förbjöd mästerverket där 
den galna Mabuse skriver spegel
vända instruktioner om världsher
ravälde och kommissarie Lohmann 
utreder brott som doktorn kunde ha 
begått om han inte varit inlåst. ”Lang 
förstod att en ljudfilm skulle vara en 
film av ljud, inte bara en talfilm.” –
Tom Gunning, filmhistoriker. NW

Originaltitel: Das Testament des Dr. Mabuse, 
regi: Fritz Lang, skådespelare: Otto Wernicke, 
Rudolf Klein-Rogge, Gustav Diessl, Rudolf 
Schündler, 1933, Tyskland, 35 mm (DK),  
1 tim 55 min, tyska, engelsk text,  
tillåten från 15 år



20 december–januari20 James Caan

James Caan
Inte bara Corleone

december–januari

”Du måste gå nära, så här, och – bada-BING – får du 
hjärnan över hela finkostymen.” Sonny Corleone lär  
sin bror, universitetsstudenten Michael, var man sätter 
pistolen. Han äter i linne och hängslen, slår sin halvt 
ihjälsparkade svåger med en soptunna och bedrar sin 
fru med en tärna på sin systers bröllop. När Michael 
berättar att han blivit marinsoldat måste man hålla fast 
Sonnys armar. James Caan gör sitt livs roll i Gudfadern. 

Porträttet av den våldsamma Sonny var så över - 
tygande att Caan inte fick vara med i sin country club 
längre. Föräldrarna var judar från Tyskland och sonen 
blev ”Årets italienare”. Allt han erbjöds var likadant. 
”Hade inte 80 människor dött före sidan elva, skickade 
de inte manuset till mig.” 

Som ung köpte han inlägg till cowboybootsen för  
att våga stå bredvid John Wayne och Robert Mitchum  
i Howard Hawks El Dorado. Det var nog mest av 
blyghet – rugbystjärnan Caan hade varit rodeoryttare  
i nio år, med artistnamnet ”The Jewish Cowboy”. Han 
var stor, stark och snabb, och som skådespelare var 
han expert på rollfigurer med bristande impulskontroll. 
Men Caan hade gått på en progressiv teaterskola  
i New York, och valde andra roller än hetlevrade 
slags kämpar. Han spelade hjärnskadad rugbyspelare  
i Älska aldrig en främling, destruktiv akademiker  
i Speldjävulen, sjungande showman i Funny Lady, 
modern gladiator i Rollerball och sängbunden för - 
fattare i Lida. I Den starkes rätt, som bygger på ett 
verkligt rättsfall, regisserade han sig själv.

Caans karriär är en gåta. Han har tackat nej till roller 
som Han Solo i Star Wars, McMurphy i Gökboet och 
Willard i Apocalypse Now. Men beundrare världen 
över kan Sonny Corleones repliker utantill. Det är inte 
illa för en skådespelare som tycker att han gör mindre 
för mänskligheten än den som hämtar soporna.
 
          Text: Nina Widerberg, Filminstitutet

Älska aldrig en främling
Sön 14 jan 16.00 Bio Victor

Hemmafru på Long Island lämnar en lapp och kör sin 
väg. På väg västerut plockar hon upp rugbyhjälten 
James Caan, som det är något fel på, och träffar motor - 
cykelpolisen Robert Duvall. Francis Ford Coppola 
beundrade franska nya vågen, använde handkamera och 
skrev manus medan han filmade. Hustrun Eleanor körde 
en av lastbilarna och George Lucas sköt till pengar. NW 
Originaltitel: The Rain People, regi: Francis Ford Coppola, 
skådespelare: Shirley Knight, James Caan, Robert Duvall, 1969,  
USA, 35 mm, 1 tim 41 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Gudfadern  Tor 11 jan 18.00 Bio Victor

”Rör du min syster igen, dödar jag dig.” Maffialedaren Don Vitos äldsta son är nära att slå ihjäl sin svåger, som 
miss handlar sin gravida fru och tror att han kan prata affärer när familjen Corleone äter middag. James Caan  
blev Oscarnominerad för sin hetlevrade Sonny, i ett av filmhistoriens främsta verk. NW

Originaltitel: The Godfather, regi: Francis Ford Coppola, skådespelare: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Talia Shire, Robert Duvall,  
Diane Keaton, John Cazale, 1972, USA, DCP 2K (BC), 2 tim 55 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år



21december–januari James Caan

Lida  Sön 28 jan 18.00 Bio Victor

James Caan har äntligen dödat Misery, hjältinnan i skräpböckerna han försörjt  
sig på, och ska sitta i en stuga och skriva den stora amerikanska romanen. Kathy 
Bates, som har starka känslor för Misery, räddar honom efter en olycka och ser  
till att han stannar i sängen. Stephen King skrev förlagan, ett skräckporträtt av  
en läsare med åsikter. Bates fick en Oscar för sin insats. NW

Originaltitel: Misery, regi: Rob Reiner, skådespelare: James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth, 
Frances Sternhagen, Lauren Bacall, 1990, USA, 1 tim 47 min, 35 mm, engelska, svensk text,  
tillåten från 15 år

Den starkes rätt  Tis 23 jan 18.00 Bio Victor

James Caan kastar skrivmaskiner för att få en kongressledamots sekreterare  
att tala om var myndigheterna har gömt hans barn. Caans hittills enda film som 
regissör bygger på ett verkligt rättsfall där exfrun till en fabriksarbetare fick 
skyddad identitet när hennes nya man pekade ut en maffialedare, och hela 
familjen försvann. NW 
Originaltitel: Hide in Plain Sight, regi: James Caan, skådespelare: James Caan, Jill Eikenberry, Robert 
Viharo, Barbra Rae, 1980, USA, 35 mm, 1 tim 32 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Rollerball  Fre 26 jan 18.00 Bio Victor

James Caan, som i verkligheten hade 
varit rugbystjärna och rodeo ryttare, 
är för bra på rollerball – en hårdare 
variant av roller derby där rullskrid-
skoåkare slår varandra blodiga och 
blir jagade av motor cyklar. Bolaget 
som styr världen 2018 har uppfunnit 
sporten för att tre miljarder tv-tittare 
ska lära sig att individen inte har en 
chans. Vi visar filmen med scenerna 
som klipptes bort av den svenska 
censuren återinsatta. NW 
Regi: Norman Jewison, skådespelare: James 
Caan, John Houseman, Maud Adams, John 
Beck, 1975, USA, 35 mm, 2 tim 5 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Funny Lady  Mån 15 jan 18.30 Zita

I uppföljaren till musikalfilmen Funny Girl sjunger James Caan ”It’s Only a Paper 
Moon” och ”Me and My Shadow” i mustasch och plommonstop. Han är natt  - 
klubbs ägare i 30-talets New York, där Barbra Streisands frånskilda sångerska 
Fanny Brice letar efter jobb. Ingen hade frågat Caan om han kunde sjunga och 
dansa förut. ”Allt man bett mig göra var att skjuta folk.” Vi visar den svenska 
biografversionen. NW 
Regi: Herbert Ross, skådespelare: Barbra Streisand, James Caan, Omar Sharif, Roddy McDowall, 
1975, USA, 35 mm, 2 tim 6 min, engelska, svensk text, barntillåten

Speldjävulen  Sön 21 jan 14.00 Bio Victor

Universitetslärare med spelskulder på 44 000 dollar redan när filmen börjar före - 
läser om Dostojevskij och vikten av att sätta allt på spel. Han spelar för att förlora, 
förklarar han för sin bookmaker, och sätter pengar på saker han inte känner till. 
Regi av Karel Reisz, som gjorde Lördagskväll och söndagsmorgon, och började 
sin karriär som skribent och cinemateksmedarbetare på British Film Institute. NW 
Originaltitel: The Gambler, regi: Karel Reisz, skådespelare: James Caan, Paul Sorvino, Lauren Hutton, 
Morris Carnovsky, 1974, USA, 35 mm, 1 tim 50 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år



22 december–januariJames Whale

James Whale
Ensamhetens mästare

Frankenstein –  
mannen som skapade 
en människa  
Fre 8 dec 18.00 Bio Victor

Med effektiv, ekonomisk berättar - 
stil fångar Whale det vackra och 
tragiska i Mary Shelleys gotiska 
berättelse, utan att för den delen 
förlora romanens rysliga element. 
Poesin, nerven och inte minst den 
mästerligt sminkade Boris Karloff 
i rollen som Frankensteins mon - 
ster har gjort Whales film till en  
av historiens mest framstående 
skräckfilmer. SR

Originaltitel: Frankenstein, regi: James 
Whale, skådespelare: Colin Clive, Mae 
Clarke, Boris Karloff, 1931, USA, DCP 2K 
(PC), 1 tim 10 min, engelska, utan text, 
tillåten från 11 år

Frankensteins monster träffar en liten flicka. Hon är den första personen som 
behandlar honom vänligt. Hon inbjuder honom att sätta sig ned vid vattnet  
och leka med henne. ”Jag kan göra en båt”, säger hon och kastar en blomma  
i vattnet, ”se hur min flyter”. De kastar alla hennes blombåtar i sjön. Varel sen 
lyfter därefter upp flickebarnet och kastar henne i vattnet. Hon flyter inte. 
Scenen i Frankenstein där monstret för första gången mördar är inte bara en 
av filmhistoriens kanske vackraste, den speglar också flera väsentliga 
element i James Whales filmkonst.

Hos Whale ryms alltid det fula inom det vackra och det vackra inom det  
fula, medan det tragiska ryms i det komiska och det hemska i det angenäma. 
30-talets Hollywoodfilm var inte rädd för ambivalens, men få filmskapare 
insisterade i lika hög grad på moraliska och estetiska glidningar och rubb - 
ningar som Whale.

Han gick till historien som Universals skräckmästare, något han visser - 
ligen var, men inte enbart. För att till fullo förstå och uppleva Whales film - 
konst är det nödvändigt att beakta både hans skräckfilmer och övriga verk. 
Betraktat som en helhet får lättheten i Whales filmskapande en tyngd, och 
tyngden en lätthet. Inom skräckfilmen spetsas ensamhetens konsekvenser 
till, medan de i ett drama tonas ned. Men ensamheten är densamma, och 
kanske blir den hos Whale precis lika exceptionell och vardaglig som den  
är i verkligheten.

Ensamheten och utanförskapet löper som en röd tråd genom James Whales 
filmografi. Whale var öppet homosexuell, och forskare och kritiker har på 
senare år gjort queera tolkningar av hans verk, för att på så vis försöka förstå 
vad detta intresse för ensamhet var sprunget ur. Oavsett vad gav det upphov  
till ett av den tidiga Hollywoodfilmens mest intressanta livsverk.

                 Text: Stefan Ramstedt



23december–januari James Whale

Teaterbåten  Lör 20 jan 16.00 Bio Victor 
Irene Dunne, teaterbåtkaptenens dotter, 
måste överta huvudrollen när en halv 
afroamerikansk sångerska får arbets - 
förbud på grund av sitt förhållande med 
en vit man. Den fantastiska ensemblen 
innefattar både Hattie McDaniel och 
Paul Robeson, och när Robeson 
sjunger ”Ol’ Man River” gungar det  
på båten. Whales muntra musikal blev 
så dyr att Universals grundare, Carl 
Laemmle, fick sparken, men filmen 
uppskattades av både kritiker och 
publik, och den var Whales personliga 
favorit. SR

Originaltitel: Show Boat, regi: James Whale, 
skådespelare: Irene Dunne, Charles Winninger, 
Allan Jones, 1936, USA, 35 mm, 1 tim 53 min, 
engelska, svensk text, barntillåten

Resan till Monte Carlo  Sön 28 jan 14.00 Bio Victor

Förvecklingskomedi där butler utger sig för att vara greve och använder sin arbets - 
givares fula knep för att få överklasskvinna han mött på tåget på fall, men där fejkade 
elavbrott, lånta kläder, och låtsaspresenter försätter fler än en person i trångmål. 
Baserad på en österrikisk pjäs adapterad för Broadway av P. G. Wodehouse, med 
svenska Nils Asther i rollen som den (verkliga) kvinnotjusande greven. TB

Originaltitel: By Candlelight, regi: James Whale, skådespelare: Elissa Landi, Paul Lukas, Nils Asther, 
Dorothy Revier, 1933, USA, 35 mm (PC), 1 tim 10 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Den osynlige mannen  Fre 12 jan 18.00 Bio Victor 
”En osynlig man kan styra världen. Ingen ser honom komma, ingen ser honom 
gå. Han kan höra varje hemlighet. Han kan stjäla, våldta och mörda!” Claude 
Rains spelar vetenskapsmannen som i jakt på ära och berömmelse uppfinner ett 
osynlighetsserum och drabbas av storhetsvansinne. Filmatiseringen av H. G. 
Wells roman präglas av Whales sedvanliga känsla för effektivitet och spänning, 
och de spektakulära specialeffekterna förstummar än i dag. SR

Originaltitel: The Invisible Man, regi: James Whale, skådespelare: Claude Rains, Gloria Stuart, 
William Harrigan, 1933, USA, 35 mm, 1 tim 11 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Överraskade av natten  Mån 29 jan 18.30 Zita 
Melvyn Douglas, Gloria Stuart och Charles Laughton tvingas söka skydd från en 
storm i ett gammalt, mörkt hus som bebos av en märklig familj och betjänten 
Boris Karloff. Inom kort märker gästerna att saker inte står rätt till, och det är med 
skräckblandad förtjusning de bekantar sig med sina värdar. Whales film floppade 
vid premiären men har omvärderats på senare år, och har också visat sig vara väl 
lämpad för queera omtolkningar. SR

Originaltitel: The Old Dark House, regi: James Whale, skådespelare: Melvyn Douglas, Charles Laughton, 
Gloria Stuart, Boris Karloff, 1932, USA, DCP 2K (PC), 1 tim 15 min, engelska, utan text, till. från 15 år

Frankensteins brud  Fre 15 dec 18.00 Bio Victor 
Frankensteins monster överlevde den första filmen och en annan vetenskapsman 
planerar att skapa en kvinnlig partner till honom. I Whales uppföljare, som av 
många anses starkare än originalet, förhöjs de tragiska elementen av att varelsen 
har blivit mänskligare – vi får se honom uttrycka uppskattning för allt från 
rusdrycker och tobak till musik och vänskap: ”Drink, good!” SR

Originaltitel: Bride of Frankenstein, regi: James Whale, skådespelare: Boris Karloff, Colin Clive,  
Elsa Lanchester, 1935, USA, DCP 2K (PC), 1 tim 15 min, engelska, utan text, tillåten från 7 år



24 Ett päron till farsa

Ett päron till farsa

Ett päron till farsa firar jul  Lör 16 dec 18.00 Bio Victor

I tredje filmen reser familjen ingen stans, men invaderas i stället av släktingar 
lagom till jul. Julia Louis- Dreyfus är obetalbar som yuppie grannen vars Bang & 
Olufsen-anläggning krossas av en istapp. John Hughes var tillbaka som manus-
för fattare och Angelo Badala menti komponerade musiken. AA

Originaltitel: National Lampoon’s Christmas Vacation, regi: Jeremiah Chechik, skådespelare:  
Chevy Chase, Beverly D’Angelo, Juliette Lewis, Johnny Galecki, Randy Quaid, 1989, USA,  
35 mm, 1 tim 40 min, engelska, svensk text, tillåten från 7 år

Ett päron till farsa på semester i Europa  
Lör 16 dec 16.00 Bio Victor

I uppföljaren vinner familjen Griswald (som det stavas denna gång) en resa till 
Europa, där de i rask takt avverkar London, Paris, Rom, välter Stonehenge och 
våldgästar tyska pensionärer de misstar för att vara släktingar. Cameos av Eric 
Idle och Frank Zappas dotter Moon Unit. AA

Originaltitel: National Lampoon’s European Vacation, regi: Amy Heckerling, skådespelare:  
Chevy Chase, Beverly D’Angelo, Jason Lively, Dana Hill, 1985, USA, 35 mm, 1 tim 34 min,  
engelska, svensk text, tillåten från 7 år

december–januari

Året innan John Hughes regidebuterade med Födelsedagen skrev han 
manus till Ett päron till farsa, baserat på egna novellen Vacation ’58 från 
humortidningen National Lampoon. Filmen om den taffliga familjen 
Griswolds strapats rika bilfärd genom USA blev en enorm publik fram-
gång, fick tre upp följare och häromåret även en reboot. Vi visar de tre 
första filmerna under en dag. 

Ett päron till farsa!  Lör 16 dec 14.00 Bio Victor

Modern screwball-komedi med Chevy Chase i kalasform som Clark Griswold, 
familjefadern som stuvar in fru och barn i en Wagon Queen Family Truckster 
för att åka från Chicagos förorter till en nöjespark i Kalifornien. En av 80-talets 
mest tidstypiska amerikanska komedier. AA

Originaltitel: National Lampoon’s Vacation, regi: Harold Ramis, skådespelare: Chevy Chase, 
Beverly D’Angelo, Anthony Michael Hall, Dana Barron, John Candy, 1983, USA, 35 mm,  
1 tim 38 min, engelska, svensk text, tillåten från 7 år



I vargens käftar
Fre 19 jan 18.00 Bio Victor

Under 80-talets peruanska inbördeskrig 
intar militärer en rebellkontrollerad 
bergsby i Anderna. Men fienden förblir 
osynlig, civilbefolkningen förtrycks 
och förebilder förvandlas till monster 
framför de nyutexaminerade soldat er-
nas ögon. Våldsamt och verklighets-
baserat om rasism, moral och de 
ohyggliga dåd som människan är 
kapabel att begå av rädsla och makt - 
fullkomlighet. ”SE DEN!”, var 
Expressens uppmaning till läsarna. TB

Originaltitel: La boca del lobo, regi: Francisco J. 
Lombardi, skådespelare: Gustavo Bueno, Toño 
Vega, José Tejada, Gilberto Torres, 1988, Peru, 
Spanien, 35 mm, 2 tim 1 min, spanska,  
svensk text, tillåten från 15 år

december–januari Närbilder 25

Återstoden av dagen  Sön 3 dec 14.00 Bio Victor

Den kylige butlern Stevens, som sätter plikten framför allt, får sin värld omkull-
kastad av den nya hushållerskan Miss Kenton och av Lord Darlingtons försök att 
skapa en allians mellan Nazityskland och den engelska aristokratin. Återstoden 
av dagen, baserad på boken av Nobelpristagaren Kazuo Ishiguro, är en film om 
heder, värdighet och förlorade möjligheter som gav Anthony Hopkins och Emma 
Thompson varsin välförtjänt Oscarnominering. DB

Originaltitel: The Remains of the Day, regi: James Ivory, skådespelare: Anthony Hopkins, Emma 
Thompson, James Fox, Christopher Reeve, 1993, USA, Storbritannien, 35 mm, 2 tim 14 min,  
engelska, svensk text, barntillåten

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



26 december–januariMichael MannNärbilder

Dr. Jäkel och Mr. Hyde
Lör 9 dec 14.00 Bio Victor

Jerry Lewis, som gick bort i augusti,  
tar sig an Jekyll & Hyde-temat i film 
där han själv spelar den osäkra och 
klumpiga läraren Julius Kelp, som för 
att hämnas på en stöddig sportkille 
uppfinner ett serum och förvandlas till 
den lika rappkäftade som stiliga Buddy 
Love. Lewis gör två av sina finaste 
rollprestationer i denna färgsprakande 
och lustfyllda film där komedin, som  
så ofta hos Lewis, bottnar i ett bittert 
mörker. SR

Originaltitel: The Nutty Professor, regi: Jerry 
Lewis, skådespelare: Jerry Lewis, Stella Stevens, 
Del Moore, Kathleen Freeman, 1963, USA,  
DCP 2K (PC), 1 tim 47 min, engelska, utan text,  
tillåten från 11 år

Fellini Satyricon
Sön 21 jan 16.30 Bio Victor

Dekadent, grotesk och humoristisk 
skildring av två vänner som blir 
ovänner när båda vill äga ynglingen 
Gitón. Kulminerar med kidnapp-
ningen av en hermafrodit/halvgud 
från ett tempel. Löst baserad på 
Satyricon av Gaius Petronius, som 
var kejsar Neros arbiter elegantiae, 
det vill säga smakdomare. Fellini 
nominerades till en Oscar för bästa 
regi.  DB

Regi: Federico Fellini, skådespelare: Martin 
Potter, Hiram Keller, Max Born, 1969, Italien,  
35 mm, 2 tim 8 min, italienska, svensk text, 
tillåten från 15 år

German Concentration Camps Factual Survey
Lör 27 jan 18.15 Bio Victor

När den brittiska armén under våren 1945 ryckte fram genom Tyskland hade  
de med sig fotografer för att filma de nyligen befriade lägren Buchenwald, 
Bergen-Belsen, Dachau och Auschwitz. Alfred Hitchcock och andra brittiska 
filmarbetare anlitades för att göra en dokumentärfilm med hjälp av materialet, 
men projektet övergavs då bilderna ansågs för starka (även om en del av dem 
användes till Billy Wilders Death Mills). En förkortad version släpptes 1984, 
men Imperial War Museums har restaurerat ett större material och resultatet 
har jämförts med Alain Resnais Natt och dimma. Vi visar filmen på den 
internationella minnesdagen för Förintelsens offer, 27 januari. På museets 
anmodan är åldersgränsen 18 år. DB

Regi: Sidney Bernstein, berättare: Jasper Britton, 1945/2014, Storbritannien, DCP 2K (BFI),  
1 tim 15 min, engelska, utan text, tillåten från 18 år



27december–januari Närbilder

Polarstation Zebra 
svarar ej
Sön 17 dec 16.00 Bio Victor

Alistair MacLean-filmatisering  
där amerikansk kärnvapenubåt 
skickas till Nordpolen för att – till 
synes – rädda besättningen på en 
väderstation. Berömda under
vattens bilder och Alf Kjellin  
som sovjetisk officer med dunkla 
avsikter. Vi visar en 70 mm-kopia 
från Filminstitutets filmarkiv. AA

Originaltitel: Ice Station Zebra, regi: John 
Sturges, skådespelare: Rock Hudson, 
Ernest Borgnine, Patrick McGoohan,  
1968, USA, 70 mm, 2 tim 25 min + paus, 
engelska, svensk text, tillåten från 11 år

News from Home  Lör 27 jan 14.00 Bio Victor

Efter Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles flyttade Chantal 
Akerman tillbaka till New York och gjorde denna personliga essäfilm där hon  
till Babette Mangoltes vackra 16 mm-bilder av stadens slitna gator, fasader och 
tunnelbanestationer läser upp brev från sin mor som är kvar i Belgien. Akermans 
melodiösa, oberörda läsning och storstadens anonymitet ställs i stark kontrast  
till det intima samtalet mellan mor och dotter. SR

Regi: Chantal Akerman, medverkande: Chantal Akerman, 1977, Frankrike, Belgien, Västtyskland,  
DCP 2K (CRB), 1 tim 25 min, franska, engelsk text, tillåten från 15 år

A Clockwork Orange
Tis 9 jan 18.00 Bio Victor

Sex, ultravåld, syntetiska mjölkdrinkar 
och Beethoven i Stanley Kubricks stor - 
slagna filmatisering av Anthony Burgess 
språk ekvilibristiska framtids roman om 
en samvetslös ungdoms brottsling som 
placeras i ett inhumant rehabiliterings
program. A Clockwork Orange nomi ne
 rades till en Oscar för bästa film, men 
förlorade mot French Connection – 
lagens våldsamma män. AA

Regi: Stanley Kubrick, skådespelare: Malcolm 
McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, 
Adrienne Corri, Warren Clarke, 1971,  
Storbritannien, USA, DCP 2K (PC), 2 tim16 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Stöten  Tor 25 jan 18.00 Bio Victor

Två unga brottslingar flyr från Långholmen och tillsammans med kompanj-
oner från förr planerar de en kupp mot Täby galoppbana. Hasse Ekmans 
rafflande Stockholmskrim Stöten togs inte emot särskilt väl av kritikerna och 
sågs som ett tecken på Ingmar Bergmans överlägsenhet inom svensk film – 
Bergman jämfördes med ett träd som överskuggar allt omkring sig. Gösta 
Ekman d.y. assisterade faderns regi. DB

Regi: Hasse Ekman, skådespelare: Gunnar Hellström, Maude Adelson, Tor Isedal, Hjördis 
Petterson, 1961, Sverige, 35 mm, 1 tim 32 min, svenska, tillåten från 15 år

70 mm!
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