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Det här är Cinemateket
Cinematekets uppgift är att tillgängliggöra och levandegöra filmhistorien, att bidra till ett ökat intresse för filmhistorien och för filmen
som konstform. Vi erbjuder vägledning till filmens historia och gör den
samtidigt mer inkluderande genom att visa allt från stora klassiker till
smalare filmer. För att öka förståelsen för filmen och dess historia, och
för att bidra till att den skrivs om, placeras de filmer vi visar i ett
filmhistoriskt eller samhälleligt sammanhang.
Filmhistorien är mer än bara själva filmerna, det är också den kultur
och teknik som omgett och format filmen sedan dess födelse: biografen

som visningsplats, den analoga filmen som bärare, de människor
som skapat och visat filmerna, filmernas mottagande hos publik och
kritiker. Vi visar film på biograf, i första hand på dess originalformat,
i bästa möjliga skick och med levande musik till stumfilm.
Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet. Filminstitutet är
medlem i Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF),
en internationell sammanslutning av filmarkiv och cinematek som
tillsammans arbetar för att bevara och tillgängliggöra filmarvet.

Omslag: Sylvia Bataille i Utflykt på landet . Stefan Ramstedt: Helen Silvander.
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ör mig, för oss, och för filmen var Jean
Renoir en av de riktigt stora. Från stumfilmer som Nana, via klassiker som Den
stora illusionen och Människans lägre jag till
hans sena tv-produktioner utforskade Renoir
filmens estetik (impressionism, realism, poetisk
realism, etcetera) och gjorde därtill några av
filmhistoriens mest frigörande och vackra
människoporträtt.
Om någon europeisk filmskapare kan anses
vara likvärdig Renoir så är det portugisen Manoel
de Oliveira. Liksom Renoir anses han vara en
gigant inom sitt lands filmhistoria, och med en intellektuell skärpa och färgrik
sinnlighet belyste han Portugals och Europas historia samt det mänskliga
psykets mörkare vrår. I skrivande stund pågår en komplett retrospektiv med
Oliveiras filmer på Cinemateca Portuguesa i Lissabon, och just därför känns
det lite extra kul att vi nu för första gången presenterar en större serie med hans
verk i Stockholm – med kopior inlånade från det portugisiska filmarkivet.
Utöver dessa retrospektiver visar vi serier med bland andra melodramens
mästare John M. Stahl, den Berlinaleaktuella Angela Schanelec, dokumentärfilmspionjären Robert J. Flaherty, filmer från Israel (gjorda av både
judiska och arabiska filmskapare), skräckfilmer signerade William Castle
och Whit Stillmans yuppietrilogi (med besök av regissören).
Sist men inte minst presenterar vi med detta nummer en ny rubrik:
Montage. Här sammanför vi filmer som är gjorda under skilda tidsperioder,
tillhör olika genrer och använder sig av olika stilistiska uttryck. Genom
dessa sammanställningar vill vi betona förhållandet mellan olika slags
film och öppna upp för nya perspektiv på filmen och dess historia.
Men även vårt övriga program lämpar sig väl för denna typ av undersök
ningar. Hur ser förhållandet ut mellan Stahls och Schanelecs vardagsnära
dramer? Mellan Renoir och Oliveira, som båda föddes runt sekelskiftet och
som debuterade under stumfilmseran? Mellan Flahertys antropologiska
och Stillmans sociologiska studier?
Det är något vi uppmanar er att upptäcka.
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Jean Renoir

”Syftet med allt konstnärligt skapande är att förstå människan.”
Jean Renoir var son till Auguste Renoir, som aldrig målade något han inte hade
framför ögonen. Utan modell skulle det bli en kliché, en förutfattad idé om hur
något såg ut. Sonen lärde sig att titta ordentligt, och att ett tomrum inte är tomt.
”Om allt går att förstå kan publiken inte lägga till något. Det blir inget samarbete.
Det var lättare att göra stumfilm, där det fattades något. I en ljudfilm måste man på
något sätt återskapa det, att något fattas. Skådespelarna får inte visa allt.”
Renoirs stumfilmer höll på att ruinera honom. Han gifte sig med sin fars modell
och hävdade att han blev regissör av ett enda skäl: att Catherine Hessling skulle bli
stjärna. Han fick börja sälja sin fars målningar. Folk ville se filmversioner av succéer
från boulevardteatrarna, inte Renoirs experiment – en premiärbesökare ville elda
upp biografen.
När ljudet kom kedjade man skådespelarna vid mikrofonerna och skruvade fast
kameran. Renoir filmade på gatan, med direktljud, åkningar och djupfokus. En
producent låste klipprummet inifrån när han fick se materialet. Renoir fick slåss för
sin rätt; 1941–53 verkade han i Hollywood, där konstnärer var grus i maskineriet.
Storhetstiden var trettiotalet. Den stora illusionen är bland filmhistoriens mest
hyllade verk, och Alain Resnais fick sätta sig på trottoaren efter att ha sett Spelets
regler. Allt han tänkt om film var vänt upp och ner. Tjugo år senare vände han själv
allt upp och ner, som Godard, Truffaut och de andra. Renoir dedicerade sin självbiografi till nya vågen-filmarna, som han skrev intresserade sig för samma saker
som han.
Kritikern André Bazin, nya vågens gudfar, har skrivit om slutet i Boudu flyter
förbi; om hur vi letar efter ett skäl till att Boudu hamnat i floden. ”Men precis som
Boudu struntar Renoir i handlingen och koncentrerar sig på det faktum att luffaren
hoppat i vattnet. Det intressanta är inte längre varför, utan Boudus njutning och den
lycka Renoir känner när han ser sin hjältes konster.”
”Vi tyckte att filmen förtjänade ett eget liv”, skrev Renoir om tiden då filmer
skulle återge romaner och pjäser. Han fick liv i allting. När en av hans skådespelare
nämnde sin Renoir-roll för en agent sa hon: ”Det bevisar ingenting. Renoir kan få
ett klädskåp att agera.”
Text: Nina Widerberg

Läs mer: André Bazin, Jean Renoir (Simon & Schuster, 1973)

Spelets regler La règle du jeu Sön 10 feb 18.30 Bio Victor
Kameran är överallt i vild satir om helg på slott där alla ljuger, skjuter kaniner och bedrar varandra. Kriget var nära
och den franska censuren förbjöd den ”demoraliserande” filmen där Renoir själv har den berömda repliken om att alla
har sina skäl. ”Det står som en rök av förgängelse och undergång kring detta sällskap, som Renoir med sin lysande
mångtydiga realism låter porträttera en hel epok.” – Mauritz Edström i Dagens Nyheter. NW
Regi: Jean Renoir, skådespelare: Nora Gregor, Paulette Dubost , Marcel Dalio, Jean Renoir, 1939, Frankrike, 35 mm, 1 tim 46 min, franska,
engelsk text, tillåten från 15 år
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Le bled

Jean Renoir

Tis 12 mar 18.00 Bio Victor

En ung fransyska ärver mark i Algeriet
och finner sig omgiven av bittra kusiner
som är beslutna att ta den ifrån henne.
Beställd för att uppmärksamma hundraårsfirandet av Algeriets pacificering är
filmen, med sin lövtunna handling,
mest en ursäkt för romantiska fantasier
i vackra ökenmiljöer och makalösa
jaktsekvenser som pekar mot Spelets
regler. Iiris Viljanen ackompanjerar
på piano. DB
Regi: Jean Renoir, skådespelare: Alexandre
Arquillière, Jackie Monnier, Enrique Rivero,
Jacques Becker, 1929, Frankrike, DCP
(från 35 mm), 1 tim 44 min, franska mellan
texter, engelsk text, tillåten från 15 år

Nana

Förfilm: Flickan med svavelstickorna, La petite marchande d'allumettes, regi: Jean
Renoir, skådespelare: Catherine Hessling, Eric Barclay, Jean Storm, 1928, Frankrike,
DCP 4K (från 35 mm), 39 min, franska mellantexter, engelsk text, tillåten fr. 15 år

Tis 5 mar 18.00 Bio Victor

Härsklysten kokott driver besatt ung man till självmord och tvingar förälskad
greve att krypa runt på alla fyra i Zola-filmatiseringen Renoir kallade sin första
riktiga film. Regissörens hustru spelar den misslyckade aktrisen som blir lyxprostituerad och greven hon leker så grymt med är Werner Krauss, den kriminella
hypnotisören doktor Caligari i Robert Wienes expressionistiska milstolpe.
Lotta Hasselquist Nilsson ackompanjerar på piano. NW
Regi: Jean Renoir, skådespelare: Catherine Hessling, Werner Krauss, Jean Angelo, Pierre
Lestringuez, 1926, Frankrike, 35 mm, 2 tim 8 min, franska mellantexter, engelsk text, till. från 15 år

La chienne

Ons 13 feb 18.00 Bio Victor

Renoir filmar i Montmartre och tar upp ljud och röster från alla håll i sin första
stora film, där amatörmålande kontorist med dött äktenskap förälskar sig i
kallhamrad prostituerad med brutal hallick. Michel Simon tyckte att han för
första gången fick vara med och skapa en film. Fritz Langs noir-film Kvinna
i rött från 1945 bygger på samma roman. La chienne betyder ”Hyndan”. NW
Regi: Jean Renoir, skådespelare: Michel Simon, Janie Marèse, Georges Flamant, Magdeleine
Bérubet, 1931, Frankrike, 35 mm, 1 tim 35 min, franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Boudu flyter förbi
Boudu sauvé des eaux
Tis 26 feb 18.00 Bio Victor

”Titta! Jag har aldrig sett en så lyckad
luffare!” Bokhandlare med kikare
studerar Michel Simon i Renoirs första
mästerverk, en oemotståndlig satir där
en man helt utan hämningar blir uppdragen ur Seine, adopteras av en borgerlig familj och förför halva hushållet.
”En fri övning runt en skådespelare”,
kallade regissören sin film. Publiken
kved när Boudu, som rivit köket i jakt
på en trasa, putsade skorna med sin
matmors sidenöverkast. NW
Regi: Jean Renoir, skådespelare: Michel Simon,
Charles Granval, Marcelle Hainia, 1932,
Frankrike, 35 mm, 1 tim 25 min, franska,
svensk text, tillåten från 15 år

Förfilm: Utflykt på landet, originaltitel: Partie de campagne, regi: Jean Renoir,
skådespelare: Sylvia Bataille, Jane Marken, Georges D’Arnoux, 1936/1946, Frankrike,
35 mm, 40 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år
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Natthärbärget Les bas-fonds
Tis 19 feb 18.00 Bio Victor

Louis Jouvet och Jean Gabin i Gorkij-
filmatisering där baron som spelat bort
allt han äger bjuder besviken inbrotts
tjuv på champagne och förhör sig om
livet på samhällets botten. Författaren,
som levt på vägarna och försökt skjuta
sig redan när han var nitton, skrev
pjäsen På botten 1902 och gillade att
Renoir hittat på så mycket själv. Akira
Kurosawa gjorde en mer texttrogen
version 1957. NW
Regi: Jean Renoir, skådespelare: Jean Gabin,
Suzy Prim, Louis Jouvet, Jany Holt, Vladimir
Sokoloff, 1936, Frankrike, 35 mm, 1 tim 35 min,
franska, svensk text, tillåten från 15 år

Den stora illusionen
La grande illusion
Sön 3 feb 18.00 Bio Victor

Erich von Stroheim, tysk stridspilot
med monokel och ridstövlar, skålar
med fransk officer vars plan han just
skjutit ner i Renoirs odödliga mäster
verk om en grupp krigsfångars flyktförsök under första världskriget. Den
tyska ockupationsmakten beslagtog
negativet till filmen, som gick 26
veckor i New York och fick beröm av
Roosevelt. Scenen vid dödsbädden i
von Rauffensteins fästning är en av
filmhistoriens mest berömda. NW
Regi: Jean Renoir, skådespelare: Jean Gabin,
Marcel Dalio, Pierre Fresnay, Erich von
Stroheim, 1937, Frankrike, DCP (från 35 mm),
1 tim 57 min, franska, tyska, engelska, ryska,
engelsk text, tillåten från 15 år

Människans lägre jag
La bête humaine
Sön 17 feb 18.00 Bio Victor

”Gabin höll ansiktet stilla och kunde
uttrycka de våldsammaste känslor med
en knappt märkbar skälvning”, skriver
Renoir i sin självbiografi. Zola-filma
tiseringen där en tågmekaniker med
skrämmande blackouter blir vittne till
ett brott i en av vagnarna blev en publiksuccé och Jean Gabin, som lärde sig att
köra ångloket, blev en stor stjärna. Fritz
Langs Mord på nattexpressen (1954)
bygger på samma roman. NW
Regi: Jean Renoir, skådespelare: Jean Gabin,
Simone Simon, Fernand Ledoux, Blanchette
Brunoy, 1938, Frankrike, DCP (från 35 mm),
1 tim 41 min, franska, engelsk text, till. fr. 15 år

Text: Tora Berg
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Farligt område Swamp Water
Tis 19 mar 18.00 Bio Victor

Renoirs första film i USA blev ett hillbilly-drama om en fånge i ett sydstats
träsk. Darryl F. Zanuck, som tyckte
fransmannen tog för lång tid på sig i
Okefenokee, lät assistenten ta över,
bytte Lucien Ballard mot en snabbare
fotograf och gav regissören sparken.
För att genast ändra sig. Renoir tyckte
filmen blev rätt bra: ”Jag förstod inte
mycket av vad man sa, så det var inte
så lätt att påverka mig.” NW
Regi: Jean Renoir, skådespelare: Walter
Brennan, Walter Huston, Anne Baxter, Dana
Andrews, 1941, USA, DCP (från 35 mm),
1 tim 28 min, engelska, utan text,
tillåten från 15 år

Fröjdernas gata
French Cancan

Lör 23 mar 18.00 Bio Victor

Tvätterska från Montmartre övar
sparkar i Technicolor-succé där Jean
Gabin öppnar Moulin Rouge och gör
sin älskarinna galen av svartsjuka.
En milstolpe i färgfilmens historia,
skrev Truffaut och jämförde Renoir
med Degas. Édith Piaf gör ett inhopp
som sångerskan Eugénie Buffet. ”Man
skulle kunna säga att filmen är en sorts
hyllning till vårt yrke”, sa Renoir. NW
Regi: Jean Renoir, skådespelare: Jean Gabin,
Françoise Arnoul, María Félix, Anna Amendola,
1955, Frankrike, Italien, DCP (från 35 mm),
1 tim 55 min, franska, engelsk text,
tillåten från 15 år

Korpralen Le caporal épinglé
Ons 27 mar 18.00 Bio Victor

Renoir, som byggde korpralen på
stridspiloten som räddat hans plan från
att bli nerskjutet under första världs
kriget, klippte in journalfilmer från
ockupationen av Paris, invasionen i
Ryssland, blitzen och Pearl Harbor i sin
tragikomiska skildring av hur Caporal,
Papa och Ballochet vägrar att ge upp
sina rymningsförsök. ”Ett gripande och
äkta verk av en av filmens stora humanister.” – Stig Björkman i Chaplin. NW
Regi: Jean Renoir, skådespelare: Jean-Pierre
Cassel, Claude Brasseur, Claude Rich, Jean
Carmet, 1962, Frankrike, 35 mm, 1 tim 45 min,
franska, svensk text, tillåten från 15 år
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Bilder från Israel

Bakgrundsbild: Krönika om ett försvinnande.

Läs mer: Miri Talmon och Yaron Peleg (red.), Israeli Cinema: Identities in
Motion (University of Texas Press, 2011)

Sedan utropandet av staten Israel har israelisk film
försökt skapa bilder och berättelser som kan förklara och
reflektera kring regionens komplexitet. Verksamma i en
kontext omgärdad av ständigt pågående debatter, om allt
från statens identitet till dess legitimitet, har filmare från
olika delar av samhället i Israel försökt fylla vita duken
med sina visioner om och uppfattningar av Israel som
politiskt, kulturellt och ideologiskt fenomen. Således
upptäcker vi att bilderna från Israel är rörliga i alla avseenden: de är bilder och idéer i konstant rörelse, som
utmanar vår världsbild och samtidigt utmanas av andra
rörliga bilder.
Denna serie rymmer röster från då och nu – från
1960-talet, då Israels kommersiella filmindustri tog
sin början och landets filmare började göra såväl
underhållningsfilm som konstnärliga experiment
inspirerade av europeisk film, till dagens israeliska
filmare som fått internationellt kritikerberöm utan

motstycke. Serien rymmer även filmer av palestinier
med israeliskt medborgarskap som gjort filmer inifrån
det israeliska samhället – en situation lika komplex
och kontroversiell för det judiska samhället som det
palestinska, vilket resulterat i unika sätt att göra film.
Sammantaget lyfter serien fram perspektiv på Israel
från såväl vänster som höger, från judar och palestinier,
troende och sekulära, mizracher (österländska judar) och
ashkenazer (västerländska judar), män och kvinnor, och
i form av arthouse-film såväl som musikalkomedi. På så
sätt kan Israels olika identiteter upptäckas och upplevas
i all sin komplexitet, med en mångfald av konstnärliga
förhållningssätt som visar på den kulturella rikhaltig
heten i ett samhälle som kännetecknas av konflikt.
Text: Doron Galili, forskare vid Enheten för filmvetenskap på
Stockholms universitet, och Pablo Utin, filmvetare vid Tel Aviv
University

Tre dagar och ett barn Shlosha Yamim Veyeled
Sön 3 feb 16.00 Bio Victor

Eli har lämnat kibbutzen och flyttat till Jerusalem. När hans ex-flickvän knackar på
dörren och ber honom passa hennes barn, som hon fått med sin nya man, tvingas
ungkarlen konfrontera sina känslor både inför barnet och det liv han valt. Denna
film, efter en novell av A.B. Yehoshua, är ett exempel på den israeliska sextiotals
filmens försök att skapa en ny våg. Visningen inleds av Doron Galili. DG/PU
Regi: Uri Zohar, skådespelare: Oded Kotler, Shai Oshorov, Judith Solé, 1967, Israel,
DCP (från 35 mm), 1 tim 30 min, hebreiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Kazablan

Sön 10 feb 16.00 Bio Victor

I ett område i Jaffa där många nyinvandrade bor blir en godhjärtad ligist från en
marockansk familj förälskad i en ung kvinna med polskt ursprung. Regissören
Menahem Golan, delägare till det berömda bolaget Cannon Films, stöper en
klassisk israelisk berättelse om kärlek över gränserna i amerikansk stil á la
Hair-eran. Spektakel som tacklar etniska spänningar och som blivit en klassiker
inom israelisk populärkultur. Vi visar den engelskspråkiga versionen. DG/PU
Regi: Menahem Golan, skådespelare: Yehoram Gaon, Efrat Lavie, Arieh Elias, 1973, Israel,
35 mm, 1 tim 53 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år
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Bakom murarna Me’Ahorei Hasoragim Sön 24 feb 18.00 Bio Victor
Ett mikrokosmos av det israeliska samhället skildras bakom murarna på ett högsäkerhetsfängelse där judiska brottslingar och palestinska militanter lever under
en fängelsedirektörs förtryck. Bakom murarna, inspelad under Libanonkriget, är
ett nervigt men hoppfullt drama om samarbete över gränser och den mänskliga
längtan efter frihet. Oscarnominerad för bästa icke-engelskspråkiga film. DG/PU
Regi: Uri Barbash, skådespelare: Arnon Zadok, Mohammad Bakri, Assi Dayan, 1984, Israel,
35 mm, 1 tim 43 min, hebreiska, svensk text, tillåten från 15 år

Barbies bar Ha-Chayim Al-Pi Agfa Ons 27 feb 18.00 Bio Victor
Under en till synes typisk kväll på Barbie, en mytomspunnen bar i Tel Aviv som
tagit sitt namn efter ett mentalsjukhus, sammanstrålar arketyper från alla delar av
det israeliska samhället: en palestinsk kock, en traumatiserad tjej från kibbutzen,
en machopolis, fallskärmstrupper, en vänstermusiker och tre brottslingar. Kvällen
kulminerar i en apokalyptisk sammandrabbning som numera läses som en
profetisk skymt av det framtida mordet på premiärministern Yitzhak Rabin. DG/PU
Regi: Assi Dayan, skådespelare: Gila Almagor, Akram Tillawi, Smadar Kilchinsky, 1992, Israel,
DCP 4K (från 35 mm), 1 tim 43 min, hebreiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Krönika om ett försvinnande Segell Ikhtifa Sön 10 mar 16.00 Bio Victor
Den palestinska skådespelaren och regissören Elia Suleiman, ofta liknad vid
mästare som Jacques Tati och Buster Keaton, blev känd för sin kombination av
politisk satir, absurdistisk humor och ironi. I sin debutfilm spelar Suleiman en
regissör som efter en tid i exil återvänder hem till Palestina för att leta inspiration
till sin nästa film. Men väl på plats råkar han ut för tragiska och komiska
situationer som inte låter sig fastna på bild. DG/PU
Regi: Elia Suleiman, skådespelare: Elia Suleiman, Nazira Suleiman, Fuad Suleiman, 1996,
Palestina, Israel, Frankrike, 35 mm, 1 tim 28 min, hebreiska, arabiska, svensk text, tillåten från 7 år

Törst Atash Sön 24 mar 18.00 Bio Victor
En tillbakadragen palestinsk familj med traumatiskt förflutet lever i en ödslig by,
tidigare använd som träningsläger av den israeliska militären, där de säljer kol
gjord av trä som stulits från en närliggande skog. När barnen i familjen uttrycker
en vilja att återvända till samhället måste patriarken hitta nya sätt att hålla fast vid
den livsstil han anser bäst för familjen. Vackra bilder i hypnotisk debutfilm som
tilldelades FIPRESCI-priset i Kritikerveckan på filmfestivalen i Cannes. DG/PU
Regi: Tawfik Abu Wael, skådespelare: Hussein Yassin Mahajne, Amal Bweerat, Ruba Blal, 2004,
Israel, Palestina, 35 mm, 1 tim 50 min, arabiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Att ta sig en hustru Ve’Lakhta Lehe Isha Ons 6 feb 18.00 Bio Mauritz
I första delen av den trilogi som avslutades 2014 med Rättegången – Amsalem vs
Amsalem slits en kvinna (spelad av Ronit Elkabetz) mellan att skilja sig och följa
sina drömmar, eller att tillfredsställa sin ingifta familj och stanna kvar i ett trasigt
äktenskap. Med en feministisk tolkning av den egyptiska filmmelodramens
konventioner skapar Elkabetz och hennes bror Shlomi Elkabetz en av de ärligaste
och mest rörande skildringarna av en traditionell livsstil i moderna Israel. DG/PU
Regi: Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz, skådespelare: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, 2004,
Frankrike, Israel, 35 mm, 1 tim 37 min, franska, hebreiska, arabiska, engelsk text, tillåten från 15 år

In Between Bar Bahar Sön 31 mar 16.00 Bio Victor
Tre unga kvinnor delar en lägenhet i Tel Aviv och ställs inför utmaningarna med
att vara självständiga palestinska kvinnor i det israeliska samhället. Trots att två
av dem är sekulära och en troende måste de alla kämpa mot fördomar, diskrimine
ring och förtryck. Prisad debutfilm som blivit en av senare års mest populära och
kontroversiella filmer i Israel. DG/PU
Regi: Maysaloun Hamoud, skådespelare: Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura,
2016, Israel, Frankrike, DCP, 1 tim 43 min, hebreiska, arabiska, engelsk text, tillåten från 15 år
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Angela Schanelec
Tillsammans med Christian Petzold och Thomas Arslan räknas Angela Schanelec
till den första vågen av den så kallade Berliner Schule, en grupp filmskapare
som vid nittiotalets mitt tog examen från Deutsche Film- und Fernsehakademie
Berlin. De filmer som Schanelec gjort sedan långfilmsdebuten Das Glück
meiner Schwester karakteriseras av en blandning av vardagliga berättelser
och naturalistiskt skådespeleri (Schanelec är själv utbildad skådespelare)
och ett stringent arbete med klippning, ljud och fotografi.
Två systrar som är kära i samma man, en sommar tillbringad utan semesterresa,
ett tillfälligt lägenhetsbyte mellan Berlin och Marseille, en berättelse av Tjechov,
ett möte i Grekland och ett i Berlin. Hos Schanelec blir berättelser till skeenden.
Snarare än historier skildrar hon tillstånd, tätt förknippade med det moderna livets
vilsenhet och skörhet.
Hos Schanelec inbjuds åskådaren att på egen hand utforska, att lyssna, att se –
och därigenom orientera sig och bilda sig en egen uppfattning. Ofta kastas vi rakt
in i en händelse. Inga etableringsbilder, inga förklaringar. Schanelecs elliptiska
montage möjliggör resor i tid och rum. Om sitt arbete har hon sagt: ”Jag tror det
består i att väcka en fråga, och att svaret på den, om det nu finns någon, väcker
en annan fråga. Jag antar att detta innebär att man engagerar sig i en process som
leder bortom filmen och som, i motsats till den, egentligen aldrig når ett slut.”
Med tidens gång har Schanelec renodlat sitt hantverk. Hon har gått från helbilder och längre tagningar till närbilder och kortare tagningar, och ljudet utanför
bild har fått en allt större betydelse. Koncentrerat återges rörelser, gester och
objekt, med vilka Schanelec konstruerar berättelser vars skeenden må vara
otydliga – men just därför är så fascinerande att upptäcka och utforska.
					

Text: Stefan Ramstedt

Das Glück meiner
Schwester
Lör 16 feb 14.00 Bio Victor

Undertryckt ilska, tyst desperation
och total förvirring när två systrar i
ett genomgrått Berlin förälskar sig
i samma man. Angela Schanelec
spelar själv det ena syskonet i detta
drama där realismen destabiliseras
genom formalistiska medel. Das
Glück meiner Schwester var
Schanelecs examensprojekt från
filmskolan i Berlin, och filmen
belönades med det tyska film
kritikerpriset. SR
Regi: Angela Schanelec, skådespelare:
Anna Bolk, Katharina Linder, Michael
Maertens, 1995, Tyskland, 35 mm, 1 tim
24 min, tyska, engelsk text, till. fr. 15 år

Läs mer: Fireflies nr. 5 (2017)

Mein langsames Leben
Sön 24 feb 16.00 Bio Victor

En ung kvinna blir kvar i Tyskland
över sommaren. Hon tillbringar tiden
med att träffa vänner, familj, en älskare
och sin döende far. En fragmentariskt
berättad film där livets sköra skönhet
tar sig uttryck i oförutsägbara infall,
gester och ordväxlingar som återges
i långa tagningar, vilka tillåter
omgivningen att träda in i bild och
samspela med rollfigurerna. Ursina
Lardi är enastående i huvudrollen. SR
Regi: Angela Schanelec, skådespelare:
Ursina Lardi, Andreas Patton, Anne Tismer,
2001, Tyskland, 35 mm, 1 tim 25 min, tyska,
engelsk text, tillåten från 15 år
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Marseille

Sön 3 mar 16.00 Bio Victor

För en kort period lånar en fotograf ut
sin lägenhet i Berlin mot en i Marseille.
Planlöst vandrar hon runt i den franska
staden innan hon återvänder till Tyskland och till det familjedrama som hon
kanske flytt från. Schanelec ställer
den främmande stadens frihet mot
vardagens förutsägbarhet, men låter
förfrämligandet förbli konstant i denna
film där ”spår från medelhavsnoir
bubblar under ytan” (Blake Williams
i Cinema Scope). SR
Regi: Angela Schanelec, skådespelare: Maren
Eggert, Emily Atef, Alexis Loret, 2004, Frankrike,
Tyskland, 35 mm, 1 tim 35 min, tyska, franska,
engelsk text, tillåten från 15 år

Nachmittag
Mån 11 mar 18.00 Bio Mauritz

Schanelecs fria tolkning av Anton
Tjechovs Måsen utspelar sig under tre
sommareftermiddagar i ett hus med
sjötomt strax utanför Berlin. Filmen
är ett ensembledrama där familjens
inbördes förhållanden förblir diffusa,
trots att de utgör själva kärnan i
handlingen. Åskådaren inbjuds att
betrakta filmens bilder och lyssna på
dess ljud från en känslomässig distans
som gör att rollfigurernas gester och
ord framträder med en brännande
skärpa. SR
Regi: Angela Schanelec, skådespelare:
Jirka Zett, Miriam Horwitz, Angela Schanelec,
2007, Tyskland, 35 mm, 1 tim 37 min, tyska,
engelsk text, tillåten från 15 år

Der traumhafte Weg
Sön 24 mar 16.00 Bio Victor

Film i två delar som skildrar ett ungt
par som träffas under en resa till
Grekland under åttiotalets slut samt ett
medelålders par som bryter upp. Med
tydliga influenser från Robert Bresson
återges berättelserna i en fragmentarisk
och elliptisk form, vars samman
ställning väcker frågor om förhållandet
mellan dessa två tidsperioder, och
skänker en politisk udd och en ny
riktning åt Schanelecs verk. SR
Regi: Angela Schanelec, skådespelare:
Miriam Jakob, Thorbjörn Björnsson, Maren
Eggert, 2016, Tyskland, DCP, 1 tim 26 min,
tyska, engelsk text, tillåten från 15 år
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John M. Stahl

Läs mer: Bruce Babington och Charles Barr (red.),
The Call of the Heart: John M. Stahl and Hollywood
Melodrama (Indiana University Press, 2018)

Han kallades ”melodramens mästare”, regisserade
över fyrtio filmer mellan 1914 och 1949 (varav en fjärdedel
gått förlorade), startade egen studio, var med och grundade
Amerikanska filmakademin som delar ut Oscarstatyetter,
jobbade åt alla de stora Hollywoodbolagen och med de allra
största stjärnorna. Men idag är John M. Stahl mest känd för
att Douglas Sirk gjorde nyinspelningar av tre av hans filmer,
vilka i sin tur inspirerat filmskapare som Rainer Werner
Fassbinder och Todd Haynes.
Stahl började som skådespelare, inte en särskilt lyckad
sådan, innan han satte sig i regissörsstolen och gjorde 20
filmer under stumfilmseran. Men det var med ljudfilmen
han kom till sin rätt – märkligt nog genom att lämna saker
osagda och låta känslor komma fram i bild snarare än i
dialog. Han gjorde filmer som slentrianmässigt kallades
”kvinnofilmer”, med kvinnor i centrum gjorda för en
kvinnlig publik. Han fick Hollywoodstjärnor att verka
mänskliga och skådespelerskorna stod på kö för att
medverka.
Vår retrospektiv om åtta filmer med Stahls filmer visar
delar ur ett mångsidigt konstnärskap, från stumfilms
melodramen Memory Lane (1926) till den färgsprakande
noirfilmen Min är hämnden (1945) som gav dess huvud
rollsinnehaverska Gene Tierney en Oscarnominering.
			

Bakgatan Back Street

Text: Danial Brännström
Tor 21 feb 18.00 Bio Victor

Melankoli, sorg och hopplöshet när en naiv och oskuldsfull flicka förälskar sig i en gift magnat och får finna sig i att
vara den andra kvinnan med kärleksmöten på bakgator. Med Fannie Hursts bästsäljande roman som förlaga ville Stahl
visa det moraliska hyckleriet bakom skilsmässolagen. Censurchefen Joseph Breen vägrade släppa fram en nypremiär
1938 med motiveringen att Bakgatan var en symbol för det som var omoraliskt med film. DB
Regi: John M. Stahl, skådespelare: Irene Dunne, John Boles, George Meeker, ZaSu Pitts, 1932, USA, 35 mm, 1 tim 32 min, engelska,
utan text, tillåten från 15 år

Memory Lane
Lör 9 feb 16.00 Bio Victor

Inför sitt bröllop stöter Mary samman
med sin gamla kärlek Joe som inte
accepterar hennes val och försöker få
henne att rymma. Den sentimentala
småstadsskildringen Memory Lane
fick mycket beröm för sin subtilitet,
vilket gjorde att den skilde sig kraftigt
från samtidens komplicerade och
överdrivna melodramer. Lotta
Hasselquist Nilsson ackompanjerar
på piano. DB
Regi: John M. Stahl, skådespelare: Eleanor
Boardman, Conrad Nagel, William Haines,
1926, USA, 35 mm, 1 tim 21 min, engelska
mellantexter, tillåten från 15 år
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En enda natt
Only Yesterday
Tor 28 feb 18.00 Bio Mauritz

Ung kvinna blir gravid efter att ha
tillbringat en natt med en soldat under
första världskriget. När deras vägar
korsas många år senare känner han inte
ens igen henne, men försöker förföra
henne ännu en gång. Baserad på roman
av Frederick Lewis Allen, men efter
otaliga omskrivningar blev manuset
så likt Stefan Zweigs Ett brev från en
okänd att bolaget för säkerhets skull
köpte rättigheterna till den också. DB
Regi: John M. Stahl, skådespelare: Margaret
Sullavan, John Boles, Edna Mae Oliver, Billie
Burke, 1933, USA, 35 mm, 1 tim 46 min,
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Uppror mot livet
Imitation of Life
Tor 7 mar 18.00 Bio Victor

Änka med ekonomiska problem tar in
en afroamerikansk kvinna och hennes
ljushyade dotter som inneboende och
startar upp en framgångsrik restaurang,
men familjeproblem och rasism står i
vägen för lyckan. Stahls version av
Fannie Hursts bok är en varmare, mer
humoristisk och radikal filmatisering
än Douglas Sirks mycket mer kända. DB
Regi: John M. Stahl, skådespelare: Claudette
Colbert, Louise Beavers, Warren William, Fredi
Washington, Rochelle Hudson, 1934, USA,
35 mm, 1 tim 51 min, engelska, utan text,
tillåten från 15 år

En läkares samvete
Magnificent Obsession
Tor 14 mar 18.00 Bio Victor

Den rike och bortskämde Roberts liv
räddas på bekostnad av den osjälviske
filantropen Dr. Hudson. Väl återställd
söker Robert upp änkan, som håller
honom ansvarig för sin mans död,
och blir förälskad i henne. Praktmelo
dramen med Irene Dunne i en av sina
främsta roller var den andra Stahlfilmen som Douglas Sirk gjorde en
nyinspelning av. DB
Regi: John M. Stahl, skådespelare: Irene Dunne,
Robert Taylor, Charles Butterworth, 1935, USA,
35 mm, 1 tim 52 min, engelska, utan text,
tillåten från 15 år
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Leve äktenskapet
Holy Matrimony
Tis 26 mar 18.00 Bio Victor

En berömd målare som hatar uppmärk
samhet och tillbringat de senaste
decennierna på en söderhavsö blir
hemkallad till London för att adlas av
kungen. När hans betjänt – den ende
som egentligen vet hur han ser ut – dör,
byter han identitet och fantiserar om
ett liv i skymundan. Vad han inte vet
är att betjänten har en familj. Charmig
ensemblekomedi där inget går som
planerat, men alla får lite som de vill. DB
Regi: John M. Stahl, skådespelare: Monty
Woolley, Gracie Fields, Laird Cregar, Una
O›Connor, Alan Mowbray, 1943, USA, 35 mm,
1 tim 33 min, engelska, utan text,
tillåten från 11 år

Himmelrikets nycklar
The Keys of the Kingdom
Tor 21 mar 18.00 Bio Victor

”Alla ateister är inte gudlösa män!”
Den unge prästen Chisholm skickas
till Kina för att starta upp en katolsk
församling, men möts av isolering,
sjukdom, fattigdom och öppen
fientlighet. Episk filmatisering av A.J.
Cronins bästsäljare, med manus av
Joseph L. Mankiewicz och Nunnally
Johnson, som nominerades till fyra
Oscarstatyetter, bland annat för
Gregory Pecks huvudrollsinsats. DB
Regi: John M. Stahl, skådespelare: Gregory
Peck, Vincent Price, Thomas Mitchell, Rose
Stradner, 1944, USA, DCP 4K (från 35 mm),
2 tim 17 min, engelska, utan text, barntillåten

Min är hämnden
Leave Her to Heaven
Tor 7 feb 18.00 Bio Victor

Ellen blir besatt av en författare och
är villig att göra vad som helst för att
behålla honom i Technicolor-noir som
utspelar sig i Maines skogar och sjöar
istället för storstadens mörka gränder.
Gene Tierny blev Oscarnominerad för
sitt porträtt av den psykotiska femme
fatalen, men förlorade statyetten till
Joan Crawford för hennes insats i
Mildred Pierce – en amerikansk kvinna
– även det en film om en kvinna som
älskar för mycket. DB
Regi: John M. Stahl, skådespelare: Gene
Tierney, Cornel Wilde, Jeanne Crain, 1945, USA,
DCP (från 35 mm), 1 tim 50 min, engelska,
utan text, tillåten från 15 år
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Sverige/Frankrike, 66/67
Sextiotalets svensk-franska samproduktioner
Den 5 mars 1965 tecknades ett samarbetsavtal i Paris
mellan Svenska Filminstitutet och Centre National de
la Cinématographie. I Filminstitutets årsberättelse från
1964–65 beskrivs uppkomsten och syftet: ”Regeringarna i
Frankrike och Sverige, vilka är angelägna om att utveckla
och bredda samarbetet mellan de båda ländernas filmindustrier, beslutar att främja coproduktion av filmer som
genom sin artistiska och tekniska kvalitet är ägnade att
tjäna de båda ländernas prestige”.
Mellan 1966–67 producerades fem filmer, regisserade
av några av den franska filmens då största regissörer:

Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Robert Bresson,
Alain Resnais och Jacques Doniol-Valcroze.
Tillsammans med Franska Filmfestivalen lyfter vi
fram detta, i en svensk kontext, unika samarbete. Vi visar
fyra av dessa samproduktioner som sinsemellan är
väldigt olika, och som ironiskt nog präglas av skaparnas
visioner snarare än deras produktionsmässiga och
ekonomiska förutsättningar.

Läs mer: Krister Collin, ”Den franska filmelitens Sverigeäventyr”, FLM nr. 22/23 (2013)

Text: Stefan Ramstedt

I samarbete med Franska Filmfestivalen (11–17 feb).
Våra förmånskort gäller som festivalkort.
Läs mer på franskafilmfestivalen.se.

Maskulinum – femininum Masculin féminin Mån 11 feb 18.00 Bio Victor
I Godards generationsskildring om ”Marx och Coca Colas barn” berättas med
osedvanlig ömhet en kärlekshistoria som bryts upp med dagspolitiska exkursioner
och sociologiska intervjuer. På Hotel Continental i Stockholm spelade Godard
in en sekvens som utgör en ”film i filmen” – en Bergman-pastisch med Evabritt
Strandberg och Birger Malmsten. Efter visningen samtalar Stefan Ramstedt med
filmkritikern Alice Leroy. Samtalet är på engelska och pågår i 45 minuter. SR
Regi: Jean-Luc Godard, skådespelare: Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya, Marlène Jobert, 1966,
Frankrike, Sverige, 35 mm, 1 tim 44 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Min vän Balthazar Au hasard Balthazar Tor 14 feb 18.00 Bio Victor
I ett av filmhistoriens sorgligaste verk berättar Robert Bresson historien om
åsnan Balthazar som överarbetas, misshandlas och säljs till en cirkus. I bilder
och ljud präglade av Bressons karakteristiska stränghet sätts åsnans ”helighet”
(regissörens ordval) i relation till en ung flicka, spelad av en debuterande
Anne Wiazemsky, och till den hotfulla och kalla värld som omger dem. SR
Regi: Robert Bresson, skådespelare: Anne Wiazemsky, François Lafarge, Philippe Asselin, 1966,
Frankrike, Sverige, 35 mm, 1 tim 34 min, franska, svensk text, tillåten från 11 år

Varelserna Les créatures Lör 16 feb 16.00 Bio Victor
Efter en bilolycka slår sig en författare och hans fru ner i ett fort vid Bretagnes
kust. Han börjar skriva på en ny bok, men har svårt att hålla isär fiktion och
verklighet. I Vardas science fiction-inspirerade film spelar Piccoli författare
med ärr i pannan, Deneuve hans stumma fru, Dahlbeck hotellvärdinna och den
politiske författaren Lucien Bodard en ondsint pensionerad ingenjör med
intresse för tankekontroll. SR
Regi: Agnès Varda, skådespelare: Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Eva Dahlbeck, 1966,
Frankrike, Sverige, 35 mm, 1 tim 32 min, franska, svensk text, tillåten från 11 år

Övergreppet Le viol Sön 17 feb 16.00 Bio Victor
Bibi Andersson spelar småborgerlig hemmafru som av oklar anledning frihets
berövas av en litteraturintresserad skurk. De tillbringar dagen i hennes lägenhet,
och långsamt förändras deras förhållande och maktrelationen dem emellan.
Övergreppet är ett kammarspel med erotiska undertoner, skiftande tonalitet och
kreativa lösningar av rumsliga begränsningar, som för tankarna till Luis Buñuels
Belle de jour – dagfjärilen. SR
Regi: Jacques Doniol-Valcroze, skådespelare: Bibi Andersson, Bruno Crémer, Frédéric de
Pasquale, 1967, Frankrike, Sverige, 35 mm, 1 tim 22 min, franska, svensk text, tillåten från 11 år

16 Manoel de Oliveira
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Manoel de Oliveira
Manoel de Oliveira gjorde sin första
film 1931 och sin sista 2015. Hans
filmskapande är på så sätt i tät
förbindelse med filmens historia.
”Jag växte upp med filmen, och den
växte upp med mig”, som Oliveira
själv uttryckt det. Men denna historia
är långt ifrån en rak linje, vilket delvis
beror på att man i Oliveiras filmer
kan skönja hur idéer från tidigare verk
återkommer och vidareutvecklas i
senare. Det beror också på att hans
livsverk – åtminstone under de första
årtiondena – till lika stor del präglas
av de filmer han gjorde, som av alla
de verk som aldrig såg dagens ljus.
Oliveiras första långfilm Aniki Bóbó
kan betraktas som kritisk gentemot
António de Oliveira Salazars Estado
Novo, den fascistiska regim som styrde
Portugal 1933–74. Oliveiras produk
tion var sporadisk under de åren: han
hade svårt att finansiera sina filmer,
och de filmer han lyckades färdigställa
blev censurerade eller belades med
visningsförbud. Det var först efter
nejlikerevolutionen 1974 som
Oliveiras filmskapande tog fart
ordentligt, det vill säga mer än fyrtio år
efter debuten. Oliveiras filmskapande
präglas av hans idé om en cinema
cerebral, en intellektuell film.
”Intellektet härskar. Självklart finns det
även känslor, men jag försöker alltid
att eliminera dem så mycket som
möjligt, även om jag inte kan göra
det helt och hållet. Jag försöker att
eliminera det subjektiva, det
sentimentala, det psykologiska.”
Istället återfinns det sinnliga –
för Oliveiras filmer är, trots dess

intellektuella rikedom, i hög grad
sinnliga – i framförandet av dialoger,
i ljusets kvalitet, i skådespelarnas
gester, samt i Oliveiras lekfulla
gestaltning av tid och rum.
I ständig dialog med litteraturen,
teatern, konsten, musiken och filosofin
utarbetade Oliveira en egensinnig
estetik som på en och samma gång är
intellektuell och sinnlig, lekfull och
allvarlig, materialistisk och själslig.
Trots att han under nästan hela sitt
liv tillhörde en äldre generation
filmskapare så var han ändå alltid
ung. Hans filmkonst präglas av en
förförande nyfikenhet och en oskulds
fullhet som idag har gått förlorad.

				
Text: Stefan Ramstedt

Läs mer: Carolin Overhoff Ferreira (red.), Dekalog 2: On Manoel de Oliveira (Wallflower Press, 2009)

Visita ou Memórias e Confissões

Mån 4 feb 18.00 Bio Mauritz

I detta självporträtt blandas sekvenser där Oliveira själv står framför kameran
och återberättar händelser ur sitt liv med fiktiva scener där två unga personer
utforskar hans bostad. Efter filmens färdigställande beslöt Oliveira att den
skulle visas först efter hans död, och det var 2015 som detta melankoliska verk
– Oliveiras kanske vackraste – visades offentligt för första gången. SR
Regi: Manoel de Oliveira, medverkande: Manoel de Oliveira, Maria Isabel de Oliveira, Diogo
Dória, 1982/2015, Portugal, DCP (från 35 mm), 1 tim 13 min, portugisiska, engelsk text, tillåten
från 15 år
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Aniki Bóbó

Lör 9 feb 14.00 Bio Victor

Inkännande skildring av barndomens begär, problem och verklighet i en subtilt
kritisk film gentemot den politiska realitet den är inspelad under. Med Aniki Bóbó
gjorde Oliveira en föregångare till neorealismen, och en barnskildring i klass med
Jean Vigos C i uppförande. Som förfilm visas Oliveiras debutfilm Douro, Faina
Fluvial, en kort stadssymfoni som skildrar samma miljöer som Aniki Bóbó. SR
Regi: Manoel de Oliveira, skådespelare: Nascimento Fernandes, Vital dos Santos, António Palma,
1942, Portugal, 35 mm, 1 tim 11 min, portugisiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Acto da Primavera

Mån 25 feb 18.00 Bio Mauritz

Oliveira blandar dokumentära och fiktiva inslag i en självreflexiv etnografisk
film om en vårrit i byn Curalha, belägen i norra Portugal. I starka färger skildras
förberedelserna och genomförandet av riten, som utgörs av en rekonstruktion
av Jesu korsfästelse, samtidigt som filmteamet arbetar med inspelningen och
turistande storstadsbor betraktar spektaklet med lika mycket nedlåtenhet som
nyfikenhet. SR
Regi: Manoel de Oliveira, skådespelare: Nicolau Nunes Da Silva, Ermelinda Pires, Maria Madalena,
1963, Portugal, 35 mm, 1 tim 34 min, portugisiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Benilde ou a Virgem Mãe

Mån 4 mar 18.00 Bio Mauritz

Oliveiras första film producerad efter nejlikerevolutionen utspelar sig på 1930-
talet och kretsar kring Benilde, en ung kvinna som blivit gravid men insisterar
på att hon är oskuld. Något som skapar oordning inom familjen. Trots filmens
distanserade hållning och brechtianska öppningssekvens (en lång åkning genom
Tóbis Portuguesas filmstudio) beskylldes filmen för att vara apolitisk, men idag
framstår den som ett av filmskaparens nyckelverk. SR
Regi: Manoel de Oliveira, skådespelare: Maria Amélia Matta, Jorge Rolla, Varela Silva, 1975,
Portugal, 35 mm, 1 tim 52 min, portugisiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Abrahams dal Vale Abraão Lör 23 mar 14.00 Bio Victor
När Oliveira inte fick gehör för sin idé att filmatisera Madame Bovary i Frankrike
bad han författaren Agustina Bessa-Luís att skriva en nytolkning av berättelsen,
förlagd till samtidens Portugal, som han sedan utgick från. Med en rikedom av
intertextuella lager och referenser återges Flauberts berättelse i bilder som genom
antydningar målar upp det intensiva begär som driver berättelsen framåt. SR
Regi: Manoel de Oliveira, skådespelare: Leonor Silveira, Cécile Sanz de Alba, Luís Miguel Cintra,
1993, Portugal, Frankrike, Schweiz, 35 mm, 3 tim 7 min, portugisiska, svensk text, tillåten från 7 år

Je rentre à la maison

Lör 9 mar 18.00 Bio Victor

Michel Piccoli gjorde en av sina finaste rolltolkningar i denna bitterljuva film där
en teaterskådespelares liv tar en tragisk vändning när hans familj omkommer i en
bilolycka, vilket lämnar honom ensam med sin dotterson. Långsamt lyckas han
återgå till gamla rutiner, men han undkommer inte tjuvar, skamliga förslag från
tv-producenter, konservativa cafébesökare och sina dåliga engelskkunskaper. SR
Regi: Manoel de Oliveira, skådespelare: Michel Piccoli, Catherine Deneuve, John Malkovich, 2001,
Frankrike, Portugal, 35 mm, 1 tim 30 min, franska, engelska, engelsk text, tillåten från 15 år

O Estranho Caso de Angélica

Sön 31 mar 18.00 Bio Victor

En ung judisk man blir en natt kallad till en herrgård för att fotografera familjens
avlidna dotter. Genom kamerans objektiv verkar det för ett ögonblick som att
dottern öppnar ögonen och ler mot honom, efter vilket han utvecklar en mani.
Oliveira skrev manuset till denna sagolika spökhistoria i början av 1950-talet,
och filmen röstades av Cahiers du cinéma fram till en av 2011 års bästa. SR
Regi: Manoel de Oliveira, skådespelare: Pilar López de Ayala, Filipe Vargas, Leonor Silveira, 2010,
Portugal, Frankrike, Spanien, Brasilien, 35 mm, 1 tim 37 min, portugisiska, engelsk text, till. fr. 15 år

Förfilm: Douro, Faina Fluvial
Regi: Manoel de Oliveira, 1931/1934,
Portugal, 35 mm, 18 min, utan dialog,
tillåten från 15 år
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William Castle

Bakgrundsbild: Signal till mördaren .

Läs mer: Murray Leeder, ReFocus: The Films of William Castle (Edinburgh University Press, 2018)

Året var 1955 och utanför biograferna ringlade köerna
långa till Henri-Georges Clouzots De djävulska. William
Castle, som vid tiden spottat ur sig en och annan westernoch noirfilm, tyckte sig plötsligt ana en nyckel till framgång: folk gillar att bli skrämda.
Castle gjorde skräckdebut 1958 med levande-begravd
rysaren Macabre och producerade Roman Polanskis
Rosemary’s Baby tio år senare. Med äventyrs- och krigsförfattaren Robb White som sin mest återkommande
manusförfattare fick han ihop ett pärlband av ikoniska
skräckverk, gjorda med näsa för entreprenörskap och
ett hjärta för showbusiness.
Det egna kändisskapet smällde ibland lika högt som
filmernas. ”En fattigmans Hitchcock”, kunde det heta.
Andra gånger kallades han för ”den levande trailern”.
För likt den brittiske spänningsmästaren envisades Castle
med att göra kaméroller och saluföra sina verk – inte minst
de gimmicks som filmerna marknadsfördes med. Mitt
under en visning kunde publiken överraskas av elstötar
i biofåtöljerna eller se ett plastskelett sväva över stols
raderna. Inför premiären av 13 spöken, där huvudperson

erna får hjälp att kontakta en död släkting, anordnade
Castle en livesänd seans med en radiopersonlighet.
Publiken gillade kombinationen av braskande skräck
och galghumor. Iklädd kostym och med cigarr i mungipan
såg Castle ut som urtypen för en girig, amerikansk filmproducent. För honom var allt en show. ”Castles filmer
åldras inte. De blir bara roligare med åren”, sa skådespelaren Vincent Price. De gjorde bara två filmer ihop,
men såväl Skriet vid midnatt som The Tingler blev höjdpunkter i bådas karriärer.
Under sent femtio- och tidigt sextiotal intresserade sig
Castle för gränslandet mellan det oskuldsfulla och fördärvade. Det var som om han med dessa filmer försökte
rycka bort de rutiga förklädena från gamla hederliga,
rosenkindade helylleamerikaner och hälla gift i deras
hembakta chokladkakor.
Och visst hade det kunnat bli rejält dystert, om det inte
hade varit för Castles lekfulla skrämselstrategier. Vi visar
fem filmer från hans guldperiod.
Text: Sebastian Lindvall

Skriet vid midnatt
House on Haunted Hill
Fre 8 feb 18.00 Bio Mauritz

En excentrisk miljonär, diaboliskt
spelad av Vincent Price, hyr ett hemsökt hus som en födelsedagspresent till
sin bittra fru. För att trissa upp spänningen har han även bjudit dit fem
främlingar som lovats 10 000 dollar var
– förutsatt att de lyckas överleva natten.
William Castles mest berömda film är
ett gotiskt mästerstycke inlindat i
spindelnät. SL
Regi: William Castle, skådespelare: Vincent
Price, Carol Ohmart, Richard Long, Elisha Cook
Jr., 1959, USA, 16 mm (från 35 mm), 1 tim
15 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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The Tingler

Fre 15 feb 18.00 Bio Victor

Vincent Prices besatte vetenskapsman
obducerar kroppar, låtsasskjuter sin fru,
tar syra och intresserar sig för ett gift
par som äger en stumfilmsbiograf. Hans
mål är att lära sig allt om ”the tingler” –
den mystiska parasit som växer fram
längs ryggraden på vettskrämda människor och livnär sig på deras fruktan. Tät
och självreflekterande science fictionskräck som innehåller några av Castles
roligaste och obehagligaste scener. SL
Regi: William Castle, skådespelare: Vincent
Price, Judith Evelyn, Darryl Hickman, 1959,
USA, DCP (från 35 mm), 1 tim 20 min, engelska,
utan text, tillåten från 15 år

13 spöken 13 Ghosts Fre 22 feb 18.00 Bio Victor
Den barskrapade familjefadern Cyrus Zorba blir glatt överraskad när han får veta
att han ärvt sin mystiske farbrors herrgård. Väl inflyttade möts de av oförklarlig
kyla, mystiska tavlor, kusliga spöken – var huset en gåva eller en förbannelse?
Klassisk mysrysare som med rafflande vändningar och innovativ fantasmagori
blivit en milstolpe inom hemsökta husgenren. SL
Regi: William Castle, skådespelare: Donald Woods, Charles Herbert, Jo Morrow, Martin Milner,
1960, USA, 35 mm, 1 tim 25 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Strait-Jacket

Fre 1 mar 18.00 Bio Victor

Vad hände med Baby Jane? blev en nytändning för rivalerna Bette Davis och
Joan Crawford. Succén gav upphov till en subgenre, kallad hagsploitation, där
Strait-Jacket räknas bland topparna. Crawford spelar en hysterika som varit inlåst
sedan hon yxmördade sin make och dennes älskarinna. Tjugo år senare släpps
hon fri, men nya mord får omgivningens misstankar att riktas mot hennes håll.
Manus av Robert Bloch som skrev romanförlagan till Psycho. SL
Regi: William Castle, skådespelare: Joan Crawford, Diane Baker, Leif Erickson, 1964, USA,
DCP (från 35 mm), 1 tim 29 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Signal till mördaren
I Saw What You Did
Fre 8 mar 18.00 Bio Victor

”Jag såg vad du gjorde och jag vet
vem du är”, säger en fnissig busringare. Vad hon, hennes bästis och
lillasyster inte vet är att den orolige
främlingen i andra änden av linjen just
mördat sin fru – och är villig att gå
över fler lik för att komma undan med
det. John Ireland, Oscarnominerad
för Alla kungens män, gör ett nervigt
porträtt av en psykopat vars påträng
ande granne spelas av Oscarvinnaren
Joan Crawford. SL
Regi: William Castle, skådespelare: Joan
Crawford, John Ireland, Leif Erickson, Andi
Garrett, Sharyl Locke, 1965, USA, 35 mm,
1 tim 22 min, engelska, sv. text, tillåten fr. 15 år
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Whit Stillman

Regissörsbesök!

Bakgrundsbild: Metropolitan.

Läs mer: Whit Stillman, Barcelona & Metropolitan: Tales of Two Cities (Faber & Faber, 1994)

Under nittiotalet skrev och regisserade Whit Stillman
tre moderna restaurationskomedier förlagda till åttiotalets
övre medelklassmiljöer. Filmerna, som skämtsamt kallas
Yuppietrilogin, skildrar irriterande priviligierade unga.
Med återkommande skådespelare och rollfigurer
bygger Stillman upp en värld där människorna försöker
manövrera sig fram bland sociala regler så komplicerade
att ingen tycks behärska dem, och där man aldrig kan leva
upp till den man försöker vara.
Filmernas intriger är som lånade från Jane Austen, med
kvick och fyndig dialog som bjuder på minnesvärda citat,
och är dränkta i nostalgi över en tid som flytt, ett sätt att

Metropolitan

vara som ingen längre värdesätter och en ironi som stundtals gör det svårt att veta vem det är tänkt att man ska
skratta åt (men skratta gör man).
Det har gått mer än tjugo år sedan trilogin avslutades.
Men Toms, Audreys, Teds, Freds, Alices och Charlottes
försök att fly från sig själva och den oförstående omvärlden är tidlösa och älskvärda.
Som avslutning på en heldag då vi visar hela trilogin
besöker Whit Stillman Cinemateket för att samtala med
filmskribenten Mårten Blomkvist efter visningen av
The Last Days of Disco.
Text: Danial Brännström

Lör 2 feb 14.00 Bio Victor

Under jullovet råkar socialisten Tom hamna på en efterfest med gräddan av
New Yorks unga borgerlighet. Trots sitt förakt blir han en del av Sally Fowler Rat
Pack, bestående av Audrey som älskar Jane Austen och förälskar sig i Tom, men
Tom läser inte skönlitteratur och blir förälskad i Serena som är tillsammans med
baron Rick Von Slonecker, Nicks ärkefiende. Karnevalisk stämning och klassångest i film som gav Stillman en Oscarnominering för bästa originalmanus och
fick kritikerna att jämföra honom med både Woody Allen och Éric Rohmer. DB
Regi: Whit Stillman, skådespelare: Edward Clements, Chris Eigeman, Carolyn Farina,
1990, USA, 35 mm, 1 tim 38 min, engelska, svensk text, barntillåten

Barcelona

Lör 2 feb 16.00 Bio Victor

En amerikansk flottofficer anländer till Barcelona och flyttar in hos sin kusin
som han inte kommit överens med sedan en kanotincident när de var unga. Han
har svårt att finna sig tillrätta i den nya staden och tillbringar stora delar av sin
tid med att irritera folk, vilket leder till att han anklagas för att vara CIA-spion.
En film om att inte passa in någonstans och om en stad som knappt syns i bild. DB
Regi: Whit Stillman, skådespelare: Taylor Nichols, Chris Eigeman, Mira Sorvino, 1994,
USA, DCP (från 35 mm), 1 tim 41 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Paketpris
För dig som tänkt se samtliga filmer
och höra samtalet med Whit Stillman.
Pris: 200 kronor (100 kronor för dig
med Cinemateketkortet).

The Last Days of Disco
Lör 2 feb 18.30 Bio Victor

Om dagarna jobbar Alice som lågavlönad
redaktörsassistent och försöker få en bok
om buddhism, skriven av Dalai lamas
bror, utgiven. Om nätterna går hon på
diskotek med kollegan Charlotte för att
befrias från omvärlden. Briljant skildring
av discoscenen strax innan dess död och
det moraliska åttiotalets ankomst. Efter
visningen samtalar filmskribenten
Mårten Blomkvist med Whit Stillman.
Samtalet pågår i 45 minuter, är på
engelska och ingår i biljettpriset. DB
Regi: Whit Stillman, skådespelare: Chloë Sevigny,
Kate Beckinsale, 1998, USA, 35 mm, 1 tim 54 min,
engelska, svensk text, tillåten från 7 år
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Dennis Hopper
”Vi hade upplevt hela sextiotalet, men ingen hade gjort en film där någon
rökte gräs utan att gå ut och döda en massa sjuksköterskor.”
Dennis Hoppers regidebut Easy Rider (1969), där han och Peter Fonda
kör motorcykel och tar LSD, blev en av de mest inkomstbringande filmerna
i efterkrigstidens Hollywood. Hopper hade varit bannlyst sedan Henry
Hathaways Dödsjakten, där man fått ta om en scen åttio gånger för att han
vägrat ta regi. Efter tio år i lågbudgetexil kom han tillbaka i triumf. För att
genast åka ut igen med The Last Movie – en av de mest experimentella
filmer som finansierats av ett Hollywoodbolag.
Det skulle ta ett decennium innan någon gav Hopper några pengar igen.
Hans partykonversation kan inte ha hjälpt. Han kallade bolagschefer dinosaurier
och sa till George Cukor (som regisserat Garbo, Hepburn och Garland) att
han skulle begrava honom. Hur Hopper, som kan ha tagit mer droger än någon
annan i Hollywood, själv överlevde går knappt att förstå.
Kuriren i Den amerikanske vännen, fotografen i Apocalypse och psykopaten
i Blue Velvet skapade en kult som hjälpte Hopper att få sina filmer finansierade.
Allt började med James Dean. Hopper, en Shakespeare-skolad tonåring, filmdebuterade i Ung rebell. Actors Studios Lee Strasberg hade lärt Dean metoden
att använda emotionella minnen, men Dean tyckte att Hopper var för känslig
för Strasberg. Han kunde visa honom några saker istället. Det han lärde ut
skulle bli Hoppers styrande princip: att när som helst göra saker som inte
hade med saken att göra. Många år senare skulle teamet höra honom prata
för sig själv om vad Jimmie skulle ha tyckt om hans scen.
Vietnamkriget rasade och bolagen fortsatte som om ingenting hade hänt
med Amerika. De unga hade aldrig sett sig själva på film, sa Hopper, och
biograferna visade Doris Day-filmer när alla var på love-ins och rökte gräs
och tog LSD. Easy Rider röjde väg för filmskapare med europeiska förebilder,
auteurer som bröt mot Hollywoodreglerna om anständigt innehåll och
begriplig form. Med regissörer som Hopper, Scorsese och Coppola kom
den amerikanska filmen ikapp verkligheten.
					

Text: Nina Widerberg

Läs mer: Peter Biskind, Easy Riders, Raging Bulls: How the Sex-Drugs-and-Rock 'N' Roll
Generation Saved Hollywood (Simon & Schuster, 1998)

The Last Movie
Lör 16 feb 18.00 Bio Victor

Maniska klipp och vild drömlogik i
filmen som såg ut att bli Hoppers sista.
Samuel Fuller gör en B-västern och
stuntmannen Hopper blir kvar i Peru
där bybor som inte förstår vad låtsasvåld är filmar med kameror av pinnar.
”Det som händer i bion är äkta, inte
det som händer på duken.” Hopper
ville använda film som abstrakta
expressionister använde färg, och
ingen förstod någonting. Foto av
László Kovács (Easy Rider). NW
Regi: Dennis Hopper, skådespelare: Dennis
Hopper, Stella Garcia, Julie Adams, Samuel
Fuller, 1971, USA, DCP 4K (från 35 mm), 1 tim
48 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Easy Rider
Tis 12 feb 18.00 Bio Victor

Dennis Hopper skriver in sig i
filmhistorien med lågbudget
projektet där hippiehjältarna
Billy och Captain America säljer
kokain till Phil Spector, kör
Harley-Davidson till ”Born to
Be Wild” och röker gräs med
Jack Nicholson. Hollywood
skulle aldrig mer bli sig likt. NW
Regi: Dennis Hopper, skådespelare:
Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack
Nicholson, 1969, USA, DCP (från 35 mm),
1 tim 35 min, engelska, utan text,
tillåten från 15 år
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Out of the Blue
Ons 20 feb 18.00 Bio Victor

Tonåring med drogmissbrukande mor,
alkoholiserad far, Elvis på väggen,
skokräm i håret och säkerhetsnål i
kinden låser in sig med sitt trumset.
Hopper, som efter två veckor tog över
regin och skrev om manuset, är fadern
och Linda Mantz, flickan i Terrence
Malicks Himmelska dagar, är dottern.
Mantz tippades få skådespelarpriset i
Cannes, där filmen blev en sensation.
Ledmotiv av Neil Young. NW
Regi: Dennis Hopper, skådespelare: Linda
Manz, Dennis Hopper, Sharon Farrell, Raymond
Burr, 1980, Kanada, 35 mm, 1 tim 34 min,
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Colors

Lör 23 feb 18.00 Bio Victor

Sean Penns polisrekryt sprejar färg
i ansiktet på en graffitimålare i drama
där han och veteranen Robert Duvall
försöker hålla Bloods, Crips och de
andra gängen i östra Los Angeles ifrån
varandra. Ledmotiv av och med Ice-T,
soundtrack med Salt-N-Pepa, Big
Daddy Kane, Eric B. & Rakim, Kool
G Rap, Roxanne Shante, MC Shan
med flera. Foto av Haskell Wexler
(Gökboet, Mulholland Falls). NW
Regi: Dennis Hopper, skådespelare: Sean Penn,
Robert Duvall, Maria Conchita Alonso, Randy
Brooks, 1988, USA, 35 mm, 2 tim, engelska,
svensk text, tillåten från 15 år

The Hot Spot
Lör 2 mar 18.00 Bio Victor

”Det här ska bli ’Sista tangon i Texas’
– det ska ånga om den!” Brott, sex,
utpressning och ond bråd död i neonoir-orgie där främling på drift putsar
begagnade bilar i brottarlinne och
chefens blonderade hustru flörtar vilt
bakom ratten på sin rosa cabriolet.
Manuset bygger på Charles Williams
roman Hell Hath No Fury, som på
femtiotalet var tänkt att bli en film med
noir-stjärnan Robert Mitchum. NW
Regi: Dennis Hopper, skådespelare: Don
Johnson, Virginia Madsen, Jennifer Connelly,
1990, USA, 35 mm, 2 tim 10 min, engelska,
svensk text, tillåten från 15 år
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24 Robert J. Flaherty

Robert J. Flaherty

Robert J. Flaherty är ett av dokumentärfilmens mest centrala namn, och i
samarbete med sin fru Frances H. Flaherty förnyade han den dokumentära
filmens estetik och dramaturgi. Robert hade en bakgrund som fotograf och
upptäcktsresande, medan Frances hade studerat musik och poesi, och redan
där återfinns kärnan i deras arbete. 1916 började Flaherty klippa ihop det
material han hade filmat i arktiska Kanada under flera års tid. Han var missnöjd,
det var något som saknades, och han bestämde sig för att återvända och filma
mer – och då låta sig inspireras, men inte begränsas, av verkligheten.
När Flaherty återvände satte han ett spjut i huvudpersonens hand (i verklig
heten jagade han med gevär), gav honom ett nytt namn och hittade personer som
kunde spela fru och barn. Gedigen research kompletterades med iscensättningar
med vilka Flaherty skapade narration och dramatik – och i förlängningen
grunderna för dokumentärens dramaturgi och det som idag kallas
hybridfilm eller dokufiktion.
Flahertys åsidosättande av etnografisk autenticitet och främjande
av poetisk sanning var dock ett tveeggat svärd. Å ena sidan öppnade
det upp för rasistiskt stereotypa inslag, å andra sidan banade det
väg för den typ av dokumentärfilm som filmaren John Grierson
definierat som en ”kreativ behandling av verkligheten”.
Flahertys filmer har inte förlorat sina konstnärliga
värden, men deras sanningssägande kvaliteter har
delvis flyttat fokus – från den vars liv blir
skildrat, till den som skildrar det och
till den värld som ursprungligen
bevittande det.
Text: Stefan Ramstedt

Läs mer: Richard Barsam, The Vision of Robert Flaherty: The Artist as Myth and Filmmaker
(Indiana University Press, 1988)

Nanook, köldens son
Nanook of the North: A Story of Life and Love in the Actual Arctic
Ons 6 mar 18.00 Bio Victor

I ett av dokumentärfilmshistoriens pionjärverk skildras livet i arktiska Kanada
genom en inuitisk familj. Flaherty blandar dokumentära och iscensatta sekvenser, och målar upp familjens vardag som en heroisk kamp för överlevnad. Även
om Flaherty tillförde osanningsenliga element med rasistiska undertoner är
Nanook en av de mer respektfulla etnografiska filmerna från filmens första
årtionden. Edward von Past ackompanjerar på piano. SR
Regi: Robert J. Flaherty, medverkande: Allakariallak, Nyla Nuvalinga, Allee, Cunayou, 1922,
USA, 35 mm, 1 tim 15 min, engelska mellantexter, barntillåten
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Moana, solens son
Moana with Sound
Sön 3 mar 18.00 Bio Victor

Efter Nanook skrev Flaherty kontrakt
med Paramount och begav sig till
Samoa där han levde med befolkningen
på ön Savaii ett år innan han påbörjade
inspelningen. Exotifierande men inkännande skildring av befolkningens liv
som sägs ha gett upphov till begreppet
dokumentärfilm. Vi visar en ljudlagd
version med ljud inspelat av Flahertys
dotter. Filmskaparen Sami van Ingen,
som arbetade med 2014 års restau
rering, inleder visningen. SR
Regi: Robert J. Flaherty, medverkande: Moana,
Ta’avale, Fa’amgase, Tu’uagita, 1926/1980,
USA, digital fil (från 35 mm), 1 tim 38 min,
samoanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Mannen från Aran
Man of Aran

Ons 20 mar 18.00 Bio Victor

I irländska Aranöarnas karga landskap
lever en familj som livnär sig på fiske
och odling. Flaherty blandar fiktiva och
dokumentära element, och tog hjälp
av skotska fiskare för att visa lokal
befolkningen hur man fiskar haj med
harpun. Heroisk saga om människa
och natur där Flaherty förädlat sitt
bildspråk. Filmen belönades med pris
för bästa utländska film i Venedig
och mottogs varmt av irländska
nationalister. SR
Regi: Robert J. Flaherty, medverkande: Colman
“Tiger” King, Maggie Dirrane, Michael Dirrane,
1934, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 17 min,
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Livet i Louisiana
Louisiana Story
Mån 25 mar 18.00 Bio Mauritz

En ung cajunpojke lever med sin familj
och tvättbjörn och ägnar dagarna åt att
åka runt bland Louisianas sumpmarker
och floder. Till de lugna vatten där
pojken leker anländer plötsligt ett oljebolag med en gigantisk borr. Makalösa
svartvita bilder på djur och natur av
Direct Cinema-filmaren Richard
Leacock i en film som producerades av
Standard Oil, vilket kan förklara dess
okritiska blick gentemot exploateringen
av naturen. SR
Regi: Robert J. Flaherty, medverkande: Joseph
Boudreaux, Lionel Le Blanc, E. Bienvenu, 1948,
USA, 35 mm, 1 tim 18 min, engelska, utan text,
barntillåten

Förfilm: Oidhche Sheanchais
Flahertys kortfilm sägs vara den första inspelad på iriska och ansågs
förlorad tills 2013, då en kopia hittades i Harvard Universitys samlingar.
Regi: Robert J. Flaherty, medverkande: Colman “Tiger” King, 1935, Irland, 35 mm,
11 min, iriska, engelsk text, tillåten från 15 år
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Guldbaggefestivalen
De första Guldbaggarna delades ut 1964. Då var de bara tre till antalet,
begränsade till regi- och skådespelarkategorier, och vinnarna var inga mindre
än Ingmar Bergman för Tystnaden, Ingrid Thulin för sin insats i samma film
och Keve Hjelm för Kvarteret Korpen.
Sedan dess har galan blivit större och kategorierna fler. Årets gala äger rum
28 januari och sänds i SVT. Under Guldbaggefestivalen 15–17 mars visar
Cinemateket alla Guldbaggenominerade filmer, inklusive de som nominerats
för bästa utländska film (mer info om dessa på webben i samband med
Guldbaggefestivalens biljettsläpp).
Biljetterna kostar 20 kr per visning för samtliga åskådare, och släpps i vår
kassa och på cinemateket.se 1 mars. Då kan du också se programmet med alla
visningstider på webben. Guldbaggefestivalen genomförs i samarbete med
filmernas distributörer.
Med reservation för programändringar.

Amatörer
Kritiska gymnasieungdomar och en avdankad dokumentärfilmare spelar in varsin
”kommunfilm” om Lafors, där en tysk lågpriskedja överväger att etablera sig.
En träffande landsortsskildring av Gabriela Pichler, som skrivit manus tillsam
mans med Jonas Hassen Khemiri. Nominerad för bästa regi, manus, kvinnliga
huvudroll och manliga huvudroll. AA
Regi: Gabriela Pichler, skådespelare: Zahraa Aldoujaili, Yara Aliadotter, 2018, Sverige, DCP,
1 tim 42 min, svenska, kurdiska, arabiska, bosniska, tamil, engelska, svensk text, tillåten från 7 år

The Ambassador’s Wife + Martyren + Vi bara lyder
Ett paket med de nominerade för bästa kortfilm. I Martyren börjar en tvåbarns
mamma i en Stockholmsförort misstänka radikalisering inom familjen, i Vi bara
lyder skildras Arbetsförmedlingen som en dockbefolkad wellpappvärld och
i The Ambassador›s Wife porträtteras frun till den franska ambassadören i
Ouagadougou. SL
Regi: Ahmed Abdullahi, Erik Holmström, Fredrik Wenzel, Theresa Traoré Dahlberg, 2017/2018,
Sverige, DCP, 1 tim 16, svenska, somaliska, franska, tillåtna från 15 år

Balkan Noir
I lika många scener som det ryms cigaretter i ett paket berättar Drazen Kuljanin,
prisad i Warsawa för sin debutfilm Hur man stoppar ett bröllop, om en ung
kvinna som fått nys om dottern som kidnappades i Montenegro för flera år sedan.
Ett rökfyllt hämnddrama i tablåform där föräldraparet spelas av Disa Östrand
(Känn ingen sorg) och Johannes Bah Kuhnke (Guldbaggenominerad för Turist).
Nominerad för bästa scenografi. SL
Regi: Drazen Kuljanin, skådespelare: Disa Östrand, Srdjan Grahovac, Johannes Kuhnke, 2017,
Sverige, DCP, 1 tim 14 min, svenska, engelska, serbiska, svensk text, tillåten från 15 år

The Deminer
Överste Fakhir var under knappa 15 års tid känd för sitt outtröttliga och hjälte
modiga arbete som minröjare i Irak. Först i kölvattnet av Saddam Husseins fall
och senare i den av IS ockuperade staden Mosul. Dokumentären växlar effektivt
mellan intervjuer och sekvenser filmade av Fakhirs assistenter ute på fältet.
Spänningen i väntan på nästa explosion är bitvis olidlig. Nominerad för bästa
film och dokumentärfilm. MO
Regi: Hogir Hirori, medverkande: Fakhir Berwari, 2017, Sverige, DCP, 1 tim 23 min, kurdiska,
svensk text, tillåten från 15 år
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Den blomstertid nu kommer
Norrköpingsbaserade filmkollektivet Crazy Pictures följer upp sina festival
prisade kortfilmer med en fullskalig katastroffilm som blivit en publiksuccé.
När bomber smäller i centrala Stockholm återvänder en ung artist till hembygden.
Där väntar hans ungdomskärlek och pappan han bröt med för flera år sedan, men
också ett hot av okänt ursprung. Nominerad för bästa film, ljud/ljuddesign och
visuella effekter. SL
Regi: Victor Danell, skådespelare: Christoffer Nordenrot, Lisa Henni, Jesper Barkselius, 2018,
Sverige, DCP, 2 tim 9 min, svenska, tillåten från 15 år

Euphoria
Eva Green reser till en storslagen anläggning mitt ute i skogen tillsammans med
sin syster Alicia Vikander, och de tas emot av en gåtfull Charlotte Rampling. När
det går upp för systern varför de är där bubblar konflikter om familjerelationer,
svek, liv och död upp till ytan. Lisa Langseths första engelskspråkiga film,
producerad av Vikander. Nominerad för bästa kostym och mask/smink. AA
Regi: Lisa Langseth, skådespelare: Alicia Vikander, Eva Green, Charlotte Rampling, Charles Dance,
2017, Sverige, Storbritannien, Tyskland, DCP, 1 tim 38 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Flotten
Sommaren 1973 färdas elva personer på en flotte tvärs över Atlanten, under
ledning av antropologen Santiago Genovés – vars avsikter är långt ifrån glasklara.
Den fascinerande historien berättas med hjälp av Genovés dagböcker, filmmaterial
från expeditionen och intervjuer med de deltagare som ännu lever, utförda på en
fullskalig modell av flotten. Nominerad för bästa dokumentär och klippning. AA
Regi: Marcus Lindeen, medverkande: Fé Seymour, Maria Björnstam, Servane Zanotti, Eisuke
Yamati, Mary Gidley, Edna Reves, Rachida Lièvre, 2018, Sverige, Danmark, Tyskland, USA, DCP,
1 tim 37 min, engelska, svensk text, tillåten från 7 år

Goliat
Bryta sig loss för en ljusare framtid eller vara lojal mot sin familj? Tonåringen
Kimmie ställs inför det tuffa valet när hans far hamnar i fängelse och lämnar över
ansvaret för den kriminella verksamheten på sonen. Peter Grönlund (Tjuvheder)
visar återigen prov på förmågan att som ingen annan i Sverige skildra människor
i samhällets skuggsida. Nominerad för bästa film, manus, klipp, originalmusik
och manliga huvudroll (både Sebastian Ljungblad och Joakim Sällquist). MO
Regi: Peter Grönlund, skådespelare: Sebastian Ljungblad, Joakim Sällquist, Davina Robinson,
2018, Sverige, DCP, 1 tim 28 min, svenska, tillåten från 15 år

Gräns
En kvinnlig tulltjänsteman som känner lukten av rädsla möter en mystisk resenär
och omvärderar sitt liv. Ali Abbasis film efter John Ajvide Lindqvists sorgliga,
skrämmande novell om utanförskap vann Un certain regard-priset i Cannes.
Nominerad för bästa film, regi, manus, kvinnliga huvudroll, manliga biroll,
klipp, ljud/ljuddesign, mask/smink och visuella effekter. AA
Regi: Ali Abbasi, skådespelare: Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson, Sten Ljunggren,
2018, Sverige, Danmark, DCP, 1 tim 50 min, svenska, svensk text, tillåten från 15 år

Halvdan Viking
Filmatisering av Martin Widmarks och Mats Vänehems populära bokserie om
den elvaåriga smedsonen från Östbyn som sakteligen kommer över sitt dåliga
självförtroende när han blir vän med en orädd kungadotter från fiendebyn.
Äventyrligt vikingadrama i bildsköna naturmiljöer. Nominerad för bästa
originalmusik. SL
Regi: Gustaf Åkerblom, skådespelare. Vilgot Hedtjärn, Ellinea Siambalis, Peter Haber,
Claes Månsson, 2018, Sverige, DCP, 1 tim 31 min, svenska, tillåten från 7 år
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In i dimman
Ute på sina föräldrars lilla ö lever Krill och hans överklassvänner ett till synes
trevligt men samtidigt dekadent skärgårdsliv. En dag dyker gängets gemen
samma kompis upp och plötsligt förändras stämningen helt. Därefter blir det
alltmer oklart vad som egentligen händer på ön och vad som bara sker i Krills
huvud. Nominerad för bästa foto. MO
Regi: Anders Hazelius, skådespelare: Anastasios Soulis, Freddy Åsblom, Anton Lundqvist,
2018, Sverige, DCP, 1 tim 25 min, svenska, tillåten från 15 år

Innan vintern kommer
En statskupp pågår i Sverige och någonstans ute på landsbygden försöker en
familj att hålla sig utanför inbördeskriget. Deras liv flyter på relativt bra tills de
en dag får besök av ett gäng kuppmakare. Detta är den tredje filmen i en trilogi
(tillsammans med Goda Människor och Jag är din krigare) och följer årets
trend att skildra ett Sverige i krig. Nominerad för bästa originalmusik. MO
Regi: Stefan Jarl, skådespelare: Eva Röse, Peter Andersson, Henrik Norlén, 2018, Sverige, DCP,
1 tim 15 min, svenska, tillåten från 15 år

Jimmie
En pappa och hans fyraåriga son flyr ett krigsdrabbat Sverige i bil, båt och till fots
i Jesper Ganslandts hjärtskärande, dramatiska skildring av hur flyktingström
marna kunde ha sett ut om de gått i motsatt riktning. Konsekvent berättad (och
fotograferad) ur barnets perspektiv, med regissören själv och hans son i huvud
rollerna. Nominerad för bästa foto och ljud/ljuddesign. AA
Regi: Jesper Ganslandt, skådespelare: Hunter Ganslandt, Jesper Ganslandt, Christopher Wagelin,
2018, Sverige, Kroatien, Österrike, DCP, 1 tim 30 min, svenska, engelska, svensk text, till. fr. 11 år

Rekonstruktion Utøya
Vad hände egentligen på Utøya den där fruktansvärda dagen i juli 2011? Dokumentärfilmaren Carl Javér har samlat några av överlevarna från terrorattentatet
i en filmstudio i Norge för att låta dem, tillsammans med ett gäng ungdomar,
rekonstruera deras minnesbilder av förloppet. Det är sorgligt, starkt, skrämmande
men samtidigt även hoppfullt om möjligheten att gå vidare. Nominerad för bästa
dokumentärfilm och regi. MO
Regi: Carl Javér, medverkande: Jenny Andersen, Rakel Mortensdatter Birkeli, Barbro Bugge, 2018,
Sverige, Norge, Danmark, DCP, 1 tim 31 min, norska, svenska, tillåten från 11 år

Sune vs Sune
När Sune börjar fjärde klass blir han genast avundsjuk på sin nya klasskamrat,
som även han heter Sune. Nu måste den busiga tjejtjusaren hävda sig och skydda
sina intressen medan familjemedlemmarna tampas med egna kriser. Inspirerad
av Sören Olssons och Anders Jacobssons barnboksfavorit. Nominerad för bästa
kvinnliga biroll, manliga biroll och visuella effekter. SL
Regi: Jon Holmberg, skådespelare: Sissela Benn, Pamela Cortes Bruna, Anders Eriksson,
Fredrik Hallgren, 2018, Sverige, DCP, 1 tim 29 min, svenska, tillåten från 7 år

Ted – För kärlekens skull
2018 års mest sedda svenska biofilm, där Adam Pålsson gestaltar Ted Gärdestad
från tonårigt tennislöfte till firad popsångare och flickfavorit – med brodern
Kenneth som ständig vapendragare och Björn Borg, ABBA och Povel Ramel
bland bifigurerna – men också hur han drabbas av ångest och andlig oro och
alltmer drar sig undan sina nära och kära. Nominerad för bästa scenografi. AA
Regi: Hannes Holm, skådespelare: Adam Pålsson, Peter Viitanen, Happy Jankell, Jonas Karlsson,
2018, Sverige, DCP, 2 tim, svenska, svensk text, tillåten från 11 år
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Toppen av ingenting
En väderbiten jetsetter återvänder till Sverige för sin pappas begravning. Hon
ärver hans fastigheter, men det dröjer inte länge förrän hon fastnat i ett nät av
fiffel, ohämmat sex och samvetslöst våld. Svart thrillerkomedi där Axel Petersén
(Avalon) och Måns Månsson (Yarden) målar upp Stockholms bostadsmarknad
som en abstrakt mardröm. Nominerad för bästa regi och kvinnliga huvudroll. SL
Regi: Måns Månsson, Axel Petersén, skådespelare: Léonore Ekstrand, Christer Levin, Christian
Saldert, 2018, Sverige, DCP, 1 tim 28 min, svenska, tillåten från 11 år

Trädgårdsgatan
Eric och Elin växer upp tillsammans som plastsyskon med missbrukande
föräldrar. Mitt i all misär utvecklar de ett starkt band till varandra som plötsligt
bryts när Eric tvingas flytta utomlands med sin far. Många år senare träffas de
igen på en begravning och tillsammans minns de tillbaka på sin barndom. Den
som vill se smutsig svensk socialrealism får här sitt lystmäte med råge.
Nominerad för bästa manus och foto. MO
Regi: Olof Spaak, skådespelare: Karin Franz Körlof, Simon J. Berger, Emil Algpeus, 2017, Sverige,
DCP, 1 tim 49 min, svenska, tillåten från 15 år

Tårtgeneralen
Året är 1984 och Köping utses till Sveriges tråkigaste stad. Den måttligt framgångsrika entreprenören Hasse P bestämmer sig för att återupprätta stadens
heder med hjälp av världens längsta smörgåstårta. Filip Hammars och Fredrik
Wikingssons filmatisering av sin egen roman, med en ung Filip bland roll
figurerna. Nominerad för bästa manliga huvudroll, kostym och mask/smink. AA
Regi: Filip Hammar, Fredrik Wikingsson, skådespelare: Mikael Persbrandt, Helena Bergström,
Agnes Lindström Bolmgren, Tomas von Brömssen, Jens Ohlin, 2018, Sverige, DCP, 1 tim 41 min,
svenska, svensk text, barntillåten

Unga Astrid
När Astrid Lindgren fortfarande var tonåring blev hon kär i en gift och väsentligt
äldre man, tillika chefredaktör på tidningen hon jobbade på. Förälskelsen resulterade
i ett barn som Astrid var tvungen att lämna från sig för att undvika skandal. Ytterst
välgjort, med en lysande Alba August i titelrollen, om en period i livet som satte stark
prägel på en av landets mest folkkära författare. Nominerad för bästa film, kvinnliga
huvudroll, kvinnliga biroll, manliga biroll, kostym och scenografi. MO
Regi: Pernille Fischer Christensen, skådespelare: Alba August, Trine Dyrholm, Maria Bonnevie,
2018, Sverige, Danmark, Tyskland, DCP, 2 tim 3 min, svenska, danska, tillåten från 7 år

Videomannen
Mystiska figurer i jakt på en åtråvärd VHS-kassett, hätska giallodiskussioner
och ljuva synthslingor som hämtade ifrån ett Miami Vice-avsnitt. Kristian
A. Söderströms thrillerkomedi är julafton för nostalgiker, men den är också ett
fint kärleksporträtt av två outsiders som med varandras hjälp lyckas hitta rätt
i livet. Nominerad för bästa kvinnliga biroll. MO
Regi: Kristian A. Söderström, skådespelare: Stefan Sauk, Lena Nilsson, Morgan Alling, 2018,
Sverige, DCP, 1 tim 33 min, svenska, engelska, tillåten från 15 år

X&Y
Vilka är egentligen Anna Odell och Mikael Persbrandt? Odell låter, inom ramen
för ett fiktivt filmprojekt, tre skådespelare gestalta henne själv samt Persbrandt
i en gränslös lek med identitet och mediebilderna av den galna konstnärinnan och
den ultimata alfahannen. Det är precis så självupptaget som det låter, men mitt
i alla metareferenser är det samtidigt en väldigt underhållande och fascinerande
film. Nominerad för bästa manliga biroll och kvinnliga biroll. MO
Regi: Anna Odell, skådespelare: Anna Odell, Mikael Persbrandt, Jens Albinus, Trine Dyrholm,
2018, DCP, 1 tim 52 min, svenska, danska, tillåten från 11 år
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Nyrestaurerat
Runt om i världen arbetar filmarkiv med att bevara och
restaurera film. På så sätt återfår filmer sina färger, man
tar bort repor och andra skador samt sätter tillbaka
försvunnet eller tidigare okänt material. En del filmer
restaureras analogt, andra digitalt till den högupplösta
2K-standarden eller i vissa fall 4K. Här lyfter vi fram
filmer som nyligen har restaurerats, så att ni kan
uppleva dem som de såg ut vid premiären.

Om restaureringen
Den digitala restaureringen har mestadels utgått från filmens originalnegativ med vissa bitar tagna från ett duplikatnegativ. För ovanligh etens skull
härrör allt ljud från filmens tonnegativ. Vissa bildrutor var så pass trasiga
att de återskapats helt digitalt.

Kvarteret Korpen

Tis 5 feb 18.00 Bio Victor

Bo Widerbergs genombrottsfilm är en på samma gång
tidstypisk och tidlös berättelse om leda och klass i 1930talets Sverige. Därtill är den en riktig klassiker som av
filmkännare 1995 utsågs till den bästa svenska filmen
genom tiderna.
Berättelsen utspelar sig under våren och sommaren
1936, tiden för spanska inbördeskrigets utbrott och
Hitlers maktdemonstration i Olympiska spelen i Berlin.
Vi befinner oss i den slitna arbetarstaden Malmö, närmare
bestämt kvarteret Korpen; ett enormt lägenhetskomplex
byggt kring en vidsträckt innergård. Huvudperson är
Anders (Thommy Berggren), 19-årigt ensambarn till en
hårt arbetande, obrottsligt lojal mamma (Emy Storm) och
en alkoholiserad, desillusionerad pappa (Keve Hjelm).
Anders arbetar i fabrik men drömmer om att bli författare.
En dag får han inbjudan till Bonniers förlag i Stockholm,

men resan blir inte den stora förändring han och familjen
hoppats på. Tvärtom ter sig framtiden än mer hopplös och
när det dessutom visar sig att flickvännen Elsie är gravid
bestämmer sig Anders för att bryta upp.
Med Kvarteret Korpen realiserade Widerberg många
av de konstnärliga visioner om en samtida, människonära
film han beskrivit i debattboken Visionen i svensk film.
Filmens enda problem, hävdar somliga, är att den kom så
tidigt i regissörskarriären och därmed blev det mästerverk
som alla senare filmer kom att jämföras med.
Visningen inleds av Filminstitutets Lova Hagerfors.
		
			

Text: Malena Janson

Regi: Bo Widerberg, skådespelare: Thommy Berggren, Keve Hjelm,
Emy Storm, 1963, Sverige, DCP (från 35 mm), 1 tim 41 min, svenska,
utan text, tillåten från 15 år

Läs mer: Texten ovan är en kortad version av en artikel från svenskfilmdatabas.se.

They Live

Mån 18 feb 18.00 Bio Victor

Som om det inte räckte med Flykten från New York,
The Thing och Big Trouble in Little China lyckades
John Carpenter avsluta sitt kultfilmsspäckade åttiotal
med denna subversiva science fiction-skräckis där en
lösdrivande byggarbetare tar upp kampen mot kapi
talistiska utomjordingar. Den nästan sex minuter långa
asfaltsbrottningen mellan Roddy Piper och Keith David
bjuder på ett av filmhistoriens mest underhållande slagsmål. Med originalnegativet som källa har StudioCanal
gjort en digital 4K-restaurering vars ljussättning
godkänts av filmens fotograf, Gary B. Kibbe. SL
Regi: John Carpenter, skådespelare: Roddy Piper, Keith David,
Meg Foster, 1988, USA, DCP 4K (från 35 mm), 1 tim 34 min, engelska,
utan text, tillåten från 15 år
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Specialvisningar

I samarbete med

Festivalen äger rum 4–10 mars.
Våra förmånskort gäller som
årskort. tempofestival.se

Bakgrundsbild: Från vinterviste till sommarfjäll .

Samer i svensk film

Lör 9 mar 14.00 Bio Mauritz

Samers plats i den svenska filmhistorien är i bakgrund
en, som fond till svenska naturskildringar. Bilden har
varit exotiserande även när uppsåtet varit ärligt. När
samer började göra film ändrades denna bild och man
kunde ge ett inifrånperspektiv på sina liv och sin
historia.
I samarbete med Tempo dokumentärfestival visar
vi en rad filmer som visar hur samer skildrats genom
tiderna. I prins Wilhelms etnografiska reseskildring
Lappmark (1936) beskrivs samers liv i lyriska ordalag.
Arne Sucksdorff skildrar samernas flytt tillbaka till
skogslandet om hösten i Sarvtid (1942). I den digitalt
restaurerade Från vinterviste till sommarfjäll (1949)
dokumenterar Stig Wesslén Jokkmokksamernas liv.

I Ylva Floremans och Peter Östlunds Ovanlandet
(1985) berättar samiska kvinnor om sina liv. I Bihttoš
(2014) porträtterar Elle-Máijá Tailfeathers sina
föräldrars blandäktenskap.
Efter visningen samtalar Malin Nygren, projekt
ledare för Filminstitutets arbete med nationella
minoriteter, med bland andra filmaren Anna Linder
och Kjell-Åke Aronsson, före detta museichef för
Ájtte, om hur skildringar av samer förändrats och om
det spelar roll vem som står bakom kameran. Samtalet
pågår i 30 minuter.
			

Text: Danial Brännström

2 tim 24 min + 30 min samtal, tillåten från 15 år

Boksamtal
Tor 28 mar 17.00 Filminstitutets bibliotek
Emil Stjernholm, som disputerat med avhandlingen Gösta Werner
och filmen som konst och propaganda, samtalar med Malin
Wahlberg, docent i filmvetenskap vid Stockholms universitet.
Samtalet pågår i 45 minuter. Fri entré och ingen biljett krävs, men
antalet platser är begränsat.

Gatan

Tor 28 mar 18.00 Bio Victor

Atmosfärisk storstadssymfoni där moraliskt fördärvad
lantlolla förs till sjukhus efter en olycka på Stockholms
gator. Under narkos blickar hon bakåt på sitt struliga liv.
”Gatan är intressant mindre för vad den utger sig berätta om
stockholmskt undre-världen-liv än för vad den berättar om
regissören Gösta Werner och hans speciella egenart som
filmskapare”, skrev Hugo Wortzelius i BLM. SL
Regi: Gösta Werner, skådespelare: Maj-Britt Nilsson, Peter Lindgren,
Keve Hjelm, Stig Järrel, Per Oscarsson, 1949, Sverige, 35 mm,
1 tim 27 min, svenska, tillåten från 15 år

Förfilm: Midvinterblot
Suggestiv skildring av en fornnordisk offerrit, digitalt
restaurerad av Svenska Filminstitutet.
Regi: Gösta Werner, skådespelare: Gunnar Björnstrand,
Henrik Schildt, Yngve Nordwall, 1946, Sverige, DCP
(från 35 mm), 12 min, svenska, tillåten från 15 år
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Montage
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.
Läs mer: Jack Smith, ”The Perfect Filmic Appositeness of Maria Montez”,
Film Culture nr. 27 (1962)

Flaming Creatures/
Ali Baba och de 40
rövarna
Fre 29 mar 18.00 Bio Mauritz

Undergroundfilmaren Jack Smith
har beskrivit hur skådespelerskan
Maria Montez och hennes filmer
skapade en värld som var ”skrattretande för seriösa personer,
älskad av puertoricaner, magisk
för [honom], vacker för många,
och utgjorde en plats för homosexuella”. Här tydliggjorde han
inte bara hur en viss typ av
amerikansk B-film har lästs och
tagits emot av landets minoriteter
– han visade även hur viktig dess
estetik varit inom den experimen
tella filmen.
Smiths Flaming Creatures,
med queerikonen tillika Warholstjärnan Mario Montez, nekades
visningstillstånd på grund av
”oanständighet” när den skulle
presenteras på Moderna Museet
1964. Vi visar den tillsammans
med det kitschiga Technicoloräventyret Ali Baba och de 40
rövarna, där Maria Montez axlar
rollen som Ali Babas käresta.
Visningen inleds av Stefan
Ramstedt, programredaktör på
Cinemateket. SR

Flaming Creatures
Regi: Jack Smith, skådespelare: Piero
Heliczer, Mario Montez, Judith Malina,
1963, USA, 16 mm, 43 min, engelska,
utan text
10 minuters paus

Ali Baba och
de 40 rövarna
Ali Baba and the Forty Thieves
Regi: Arthur Lubin, skådespelare: Maria
Montez, Jon Hall, Andy Devine, 1943,
USA, 35 mm, 1 tim 26 min, engelska,
svensk text
Tillåtna från 15 år.
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Stockholms feministiska filmfestival:
Cléo från 5 till 7 Cléo de 5 à 7
Lör 2 mar 14.00 OBS! Zita

En sångerska väntar på ett provsvar från läkaren.
Övertygad om att hon ska dö driver hon oroligt omkring
i Paris. Vardas existentiella exposé följer kvinnan tätt
inpå livet, i nära nog realtid. Ett tidlöst, feministiskt
mästerverk. Visningen kräver festivalkort (våra förmånskort gäller som festivalkort). För mer information och
biljettköp, besök sthlmfemfilm.se.
Regi: Agnès Varda, skådespelare: Corinne Marchand, Antoine
Bourseiller, Dominique Davray, 1962, Frankrike, Italien,
DCP (från 35 mm), 1 tim 30 min, franska, engelsk text, till. fr. 15 år

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

Zorba Zorba the Greek Lör 30 mar 16.00 Bio Victor
Hämmad britt åker till Kreta och träffar en urgrekisk livsnjutare. Anthony Quinn gör en strålande huvudrollsinsats
i Nikos Kazantzakis-filmatisering med storsäljande
musik, en klassisk dansscen på stranden och Oscarbelönat foto.
Regi: Michael Cacoyannis, skådespelare: Anthony Quinn, Alan Bates,
Irene Papas, 1964, Grekland, USA, DCP (från 35 mm), 2 tim 22 min,
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Visas i samarbete med

Festivalen äger rum
28 feb–3 mars. Våra
förmånskort gäller
som festivalk ort.
sthlmfemfilm.se.
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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, förlängningar eller
motsägelser till det övriga programmet.

Den vita katten

Lör 30 mar 14.00 Bio Victor

En man utan minne anländer med tåg till Centralen med en känsla av att vara på
flykt undan lagen. I fickan hittar han nycklar och en lapp med en adress och ett
telefonnummer – de enda ledtrådarna till hans identitet. Hasse Ekmans tredje
Walter Ljungquist-filmatisering, efter Ombyte av tåg och Vandring med månen,
bjuder på en thriller som fick den danska filmcensuren att bekymra sig över Eva
Henning som honkatt och förbjuda affischmotivet på offentliga platser. DB
Regi: Hasse Ekman, skådespelare: Alf Kjellin, Eva Henning, Sture Lagerwall, Gertrud Fridh,
Gunnar Björnstrand, 1950, Sverige, 35 mm, 1 tim 33 min, svenska, tillåten från 15 år

Det spökar på Hill House
The Haunting

Fre 1 feb 18.00 Bio Victor

Filmatisering av Shirley Jacksons
skräckklassiker där en grupp ”känsliga”
blir bjudna till ett hus med mörkt förflutet av en paranormal forskare som
vill bevisa det övernaturligas existens.
Robert Wise var trogen boken, men
filmens expressionistiska stil med
skeva bildlösningar och obehagliga
närbilder gör filmen till ett mästerverk
i sin egen rätt. DB
Regi: Robert Wise, skådespelare: Claire Bloom,
Julie Harris, Richard Johnson, Russ Tamblyn,
1963, USA, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 52 min,
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Dämpad belysning
Intimní osvetlení
Ons 13 mar 18.00 Bio Victor

Enkel och elegant långfilmsdebut, med
bländande vackert foto av Miroslav
Ondrícek, om turnerande cellist som
tillsammans med sin flickvän tillbringar en helg hos stadgad musiker
kollega i hembygd. Filmen, som ofta
jämförs med Jean Renoirs Utflykt på
landet, är ett av den tjeckiska nya
vågens nyckelverk och var en av
Krzysztof Kieslowskis absoluta
favoritfilmer. TB
Regi: Ivan Passer, skådespelare: Zdenek
Bezusek, Karel Blazek, Vera Kresadlová,
Miroslav Cvrk, 1965, Tjeckoslovakien, 35 mm,
1 tim 12 min, tjeckiska, svensk text,
tillåten från 11 år
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Claudine Eizykman
L’autre scène / Lapse
Mån 18 mar 18.00 Bio Mauritz

Som filmskapare, teoretiker, kurator,
lärare och grundare av både Paris
Films Coop och Cinédoc var Claudine
Eizykman från sent sextiotal fram
till sin bortgång förra året en av de
viktigaste gestalterna inom den franska
experimentfilmen. I detta program
visar vi hennes första film, gjord tillsammans med filosofen Jean-François
Lyotard, och hennes näst sista som
författaren Dominique Noguez
beskrivit som ”hennes vackraste”. SR
Regi: Claudine Eizykman, 1969–1981,
Frankrike, 16 mm, 1 tim 21 min, utan dialog,
tillåtna från 15 år

Wattstax

Lör 2 mar 16.00 Bio Victor

Legendarisk musikdokumentär om
konserten på Los Angeles Memorial
Coliseum 1972, som organiserades
av skivbolaget Stax till minne av upploppen i den socialt utsatta förorten
Watts som krävde 34 människors liv.
Genom att alternera medryckande
uppträdanden av bland andra The
Emotions och Isaac Hayes med
Richard Pryors skarpsinniga betrak
telser och intervjuer med lokalinvånare
fångar filmen effektivt tidsandan,
och ett samhälle i förändring. TB
Regi: Mel Stuart, medverkande: Isaac Hayes,
Jesse Jackson, Richard Pryor, The Staple
Singers, Deborah Manning, 1973, USA, DCP
(från 35 mm), 1 tim 42 min, engelska, utan text,
tillåten från 15 år

Ont blod Wise Blood
Lör 9 feb 18.00 Bio Victor

En hemkommen krigsveteran plågas
av sin frireligiösa uppväxt och ger sig
ut på gatorna för att predika om en
kristendom utan Kristus. Den annars
rätt konventionelle John Huston, känd
för noirklassikerna Riddarfalken från
Malta och I asfaltens djungel, tar ut
svängarna rejält i deliriskt drama
som DN-kritikern Anders Mellbourn
kallade ”ett generalangrepp på den
amerikanska södern”. Ett något
förbisett men oförglömligt verk från
New Hollywood-erans slutspurt. SL
Regi: John Huston, skådespelare: Brad Dourif,
John Huston, Dan Shor, Harry Dean Stanton,
1979, USA, 35 mm, 1 tim 44 min, engelska,
svensk text, tillåten från 15 år
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Shogun & mästaren
Rikyu

Sön 10 mar 18.00 Bio Victor

Japanska nya vågen-filmaren Hiroshi
Teshigahara hamnade på världskartan
när han vann jurypriset i Cannes för
avantgardistiska Kvinnan i sanden.
Experimentlustan och kärleken till
kulturtraditioner, ärvd från fadern
som var stilbildande inom blomster
arrangemang, möts i detta kostym
drama där en krigsherre söker inre
frid genom teceremoni. Vi visar den
svenska biografversionen. SL
Regi: Hiroshi Teshigahara, skådespelare:
Rentaro Mikuni, Yoshiko Mita, Tsutomu
Yamazaki, 1989, Japan, 35 mm, 1 tim 55 min,
japanska, svensk text, tillåten från 7 år

Maffiabröder Goodfellas
Lör 23 feb 14.00 Bio Victor

”Rolig? Rolig på vilket sätt? Rolig
som en clown?” Mästerlig skildring
av springpojkes uppgång och fall, efter
Nicholas Pileggis bok Wiseguy som
bygger på den avhoppade maffia
medlemmen Henry Hills vittnesmål.
Martin Scorsese gjorde maffiafilmen
het igen, Joe Pesci belönades med en
Oscar för sin birollsinsats och David
Chase inspirerades till att göra
tv-seriemästerverket Sopranos. SL
Regi: Martin Scorsese, skådespelare: Robert
De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, 1990, USA, DCP
4K (från 35 mm), 2 tim 26 min, engelska, utan
text, tillåten från 15 år

Brokeback Mountain
Fre 22 mar 18.00 Bio Victor

Hyllad kärleksstragedi efter Annie
Proulx novell om den intensiva förälskelsen mellan fåraherdarna Ennis
Del Mar och Jack Twist, som tillbringar
sommaren tillsammans i Wyomings
vackra bergslandskap (om än inspelat
i Kanada). Samtliga skådespelare
briljerar i sina roller, Proulx var
överförtjust i adaptionen och filmen
överöstes med priser, bland annat Ang
Lee med en Oscar för bästa regi. TB
Regi: Ang Lee, skådespelare: Heath Ledger,
Jake Gyllenhaal, Michelle Williams, Anne
Hathaway, 2005, USA, Kanada, 35 mm,
2 tim 15 min, engelska, svensk text, till. fr. 7 år
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Unga
Cinemateket

Fri entré för alla under 15!

Unga Cinemateket är filmhistorien för unga. Vi visar välkända klassiker,
men också filmer som väcker nyfikenhet och öppnar dörrar till nya
världar. Ta med dina barn, barnbarn, bonusbarn och vänners barn och
introducera dem för filmens värld – eller om du är barn: ta med dina
vänner och föräldrar. Varje söndag klockan 14.00 i Filmhuset.
Fri entré för alla under 15 år.
Åldersgränser 7: Tillåten för barn under 7 år i vuxet sällskap.
11: Tillåten för barn mellan 7 och 10 år i vuxet sällskap.
Missa inte att alla under 15 år även går gratis på övriga filmer
i programmet, när åldersgränsen tillåter!

Så går det till i krig The General Sön 24 mar 14.00 Bio Victor
När ångloket Generalen kapas under amerikanska inbördeskriget ger sig
lokföraren ut på ett hisnande räddningsuppdrag inne i fiendeland. Han ska
ta tillbaka allt han älskar: sitt lok och sin fästmö. Buster Keaton gör alla
livsfarliga stunttrick själv i denna omtalade film, som bygger på en verklig
tågkapning. Edward von Past ackompanjerar på piano. TB
Regi: Clyde Bruckman, Buster Keaton, skådespelare: Buster Keaton, Marion Mack, Glen
Cavender, 1927, USA, 35 mm, 1 tim 18 min, engelska och svenska mellantexter, barntillåten

Cirkus Circus
Sön 10 feb 14.00 Bio Victor

Chaplins luffare får jobb på cirkus,
blir kär i cirkusdirektörens dotter och
uppgraderas till clown då han visar sig
vara hejdlöst rolig – åtminstone när han
inte försöker vara det. Filmen innehåller
en rad klassiska scener, som den när
Chaplin går på lina med nerhasade
brallor medan ett gäng ettriga markattor
klättrar på honom. Inspelningen var
dock väldigt olycksdrabbad. Bland
annat brann cirkustältet ner – två
gånger! Vi visar en ljudlagd version. TB
Regi: Charles Chaplin, skådespelare: Charles
Chaplin, Merna Kennedy, Al Ernest Garcia, 1928,
USA, DCP (från 35 mm), 1 tim 11 min, engelska
och svenska mellantexter, barntillåten
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Alice i Underlandet
Alice in Wonderland
Sön 10 mar 14.00 Bio Victor

Disneys tecknade version av Lewis
Carrolls böcker om den nyfikna och
uttråkade Alice som dagdrömmer
om en nonsensvärld och hamnar i en
uppochnedvänd verklighet efter att
ha fallit ner i ett kaninhål. Galna hattmakare, stressade kaniner, filurkatter,
elaka drottningar och massa härlig
musik i en färgsprakande surrealistisk
kompott. TB
Regi: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson,
Hamilton Luske, svenska röster: Maj-Britt
Nilsson, Sigge Fürst, Wiktor Andersson, 1951,
USA, 35 mm, 1 tim 15 min, svenska,
barntillåten

Emil i Lönneberga
Sön 3 feb 14.00 Bio Victor

I första filmen om det trägubbetäljande
busfröet fastnar Emil i soppskålen,
hissar upp lillasyster Ida i flaggstången
och fångar Kommandoran i en varggrop. Astrid Lindgren skrev manuset,
Olle Hellbom regisserade och Georg
Riedel skrev den folkkära musiken i
vad Arbetets Sven E. Olsson kallade
”världens bästa svenska barnfilm”.
Digitalt restaurerad av Svenska
Filminstitutet. TB
Regi: Olle Hellbom, skådespelare: Jan Ohlsson,
Allan Edwall, Björn Gustafson, Emy Storm,
1971, Sverige, DCP (från 35 mm), 1 tim 38 min,
svenska, barntillåten

Agaton Sax och
Byköpings gästabud
Sön 31 mar 14.00 Bio Victor

Tillsammans med den virriga
Lispington från Scotland Yard jagar
privatdetektiv Agaton Sax ökänt farliga
skurkar som är ute efter att stjäla en
datamaskin som listat all världens
brottslighet. Regissören Stig Lasseby
(Pelle Svanslös) behöll figurernas
form från Nils-Olof Franzéns litterära
förlaga och Olof ”Bamse” Thunberg
gör Saxs röst. TB
Regi: Stig Lasseby, röster: Olof Thunberg,
Stig Grybe, Isa Quensel, Bert-Åke Varg, 1976,
Sverige, 35 mm, 1 tim 18 min, svenska,
barntillåten
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Mitt liv som hund
Sön 3 mar 14.00 Bio Victor

”Det gäller att ha perspektiv. Det kunde
ha varit värre.” 10-årige Ingemar har
en egen tankestrategi att ta till när livet
blir jobbigt, som när mamman blir sjuk,
storebrorsan bråkar och hans hund
försvinner. Precis som sin namne, den
världsberömde boxaren, är Ingemar en
riktig fighter – men det är först när han
vågar känna sin ledsenhet som han blir
glad på riktigt. Lasse Hallströms internationella genombrott är ett sorglustigt
litet mästerverk.
Regi: Lasse Hallström, skådespelare: Anton
Glanzelius, Tomas von Brömssen, Anki Lidén,
Melinda Kinnaman, 1985, Sverige, 35 mm,
1 tim 41 min, svenska, tillåten från 7 år

Minou kattflickan Minoes
Sön 17 feb 14.00 Bio Victor

Under mystiska omständigheter förvandlas katten Minou till människa,
om än med mycket kattlikt beteende.
Som sådan har hon förmågan att
kommunicera med såväl människor
som djur, och sluter ett avtal med den
blyge reportern Tibbe: han förser henne
med fisk i utbyte mot spektakulära
nyheter från stadens kattdjungel
telegraf. Spännande och gulligt med
en mästerlig Carice van Houten som
kattkvinna. TB
Regi: Vincent Bal, skådespelare: Carice van
Houten, Theo Maassen, Sarah Bannier, 2001,
Nederländerna, 35 mm, 1 tim 26 min, svenska,
tillåten från 7 år

WALL-E WALL·E
Sön 24 feb 14.00 Bio Victor

Den skräpkomprimerande roboten
WALL-E arbetar på jorden efter att
människorna lämnat planeten förstörd
av överkonsumtion och utsläpp. En
dag dyker superroboten Eva upp och
upptäcker liv i form av en spirande
planta. Känslosamt, kärleksfullt och
fantasieggande om miljömedvetenhet
och betänkliga framtidsscenarier.
Oscarbelönad för bästa animerade
långfilm. TB
Regi: Andrew Stanton, svenska röster: Johan
Lejdemyr, Mikaela Tidermark, Henrik Dorsin,
Pontus Gustafsson, 2008, USA, 35 mm,
1 tim 46 min, svenska, barntillåten
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Filmhuset

Biljetter

Filmhuset: Mark Standley

Vi visar film i Filmhusets biografer
Bio Victor (364 platser) och Bio
Mauritz (130 platser). Du tar dig
hit med buss 72 och 76 till Filmhuset, buss 1 och 4 till Värtavägen
eller buss 67 och t-bana till Karlaplan. Adress: Borgvägen 1 och 3.
Cinematekets biljettkassa, där du
köper förmånskort och biljetter
till visningarna i Filmhuset, öppnar
en timme före dagens första
föreställning. Mat och dryck kan
köpas på Filmhuset Bar & Bistro
som har öppet alla dagar kl 9–18.
Mer info på filmbarbistro.se.

Våra förmånskort

Ordinarie biljettpris: 80 kr. Cinemateketkortet: 250 kr. Med det betalar du 60 kr
per biljett.* Kortet kostar 100 kr för studenter och seniorer mot uppvisande av
Mecenatkort respektive pensionärsintyg/id-kort. Stora Cinemateketkortet: 1 200 kr.
Med det går du kostnadsfritt på visningarna.*
Köper du något av våra förmånskort får du utöver rabatterat biljettpris även
programtidningen hemskickad och andra specialerbjudanden. Korten gäller i ett år.
Biljetter köper du på våra biografer eller på cinemateket.se. Förmånskorten går
endast att köpa på våra biografer. Ta alltid med ditt förmånskort för att visa upp vid
insläppet. Antalet platser i biograferna är begränsat, så skaffa gärna biljett i god tid.**

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

Bild: Maskulinum – femininum .

* Enstaka avvikelser kan förekomma. ** Max fem biljetter åt gången vid kö.

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

