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3Inledning

F örra vintern inventerade vi filmarkivets 
amerikanska noirfilmer och visade en 
rad titlar som sällan uppmärksammas. 

Den här vintern tar vi oss an noir från Stor - 
britannien. Tydligt influerade av den ameri-
kanska vågen, men med bibehållen brittisk 
känsla för atmosfär och subtilitet, visar de 
upp en sjaskigare sida av landet än den 
moralhöjande, glatta yta som dominerade 
under andra världskriget. Vi får se London, 

Manchester, Brighton och Wien genom ögonen på de fattiga,  
ensam ma och nertrampade männen som återvänt från kriget.

Den brittiska filmens fixstjärna Alfred Hitchcock hade vid den tiden 
hunnit flytta till USA, men när vi påbörjar vår årslånga Hitchcock- 
retrospektiv kommer vissa miljöer att kännas igen från noir filmerna. 
Vi visar inte Hitchcocks filmer i kronologisk ordning, utan väljer att 
blanda filmer från olika perioder i varje program, övertygade om att 
det är ett intressantare sätt att ta sig an hans verk. Precis som under 
Ingmar Bergman-retrospektiven 2018 ger vi ut en liten folder där ni 
kan checka av vilka filmer ni har sett. 

I november får vi besök av filmaren och forskaren Trinh T. Minh-ha 
som under mer än 30 år har utforskat filmens förhållande till post - 
kolonialism, feminism, filmteori och estetik. Det blir ett unikt tillfälle 
att höra henne och se hennes filmer.

I höst uppmärksammar vi även Kinuyo Tanaka som under 1930-, 
1940- och 1950-talen var en av Japans främsta skådespelare och 
samarbetade med stora regissörer som Mikio Naruse, Yasujiro 
Ozu, Akira Kurosawa, Kon Ichikawa och Kenji Mizoguchi. Efter 
många år i branschen bröt hon också barriärerna till det exklusivt 
manliga regissörsyrket. Vi visar ett urval av hennes främsta roll- 
prestationer och av de filmer hon regisserade.

Danial Brännström, Cinematekschef

Analoga och digitala kopior från Svenska 
Filminstitutet. Övrigt filmmaterial från arkiven  
vid British Film Institute, Cineteca di Bologna,  
EYE Filmmuseum (Amsterdam) och Norsk 
Filminstitutt samt från Arbelos Films, Arsenal 
Institut für Film und Videokunst, Capricci,  
Japan Foundation, Park Circus, Rapid  
Eye Movies, Robert Rosenberg, Tamasa 
Distribution, Toronto International Film  
Festival och Wild Bunch.

Texter: Anders Annikas (AA), Tora Berg (TB), 
Mårten Blomkvist, Danial Brännström (DB), 
Catherine Jarl (CJ), Sebastian Lindvall (SL), 
Jan Olsson, Stefan Ramstedt (SR), Nina 
Widerberg (NW).

Tack till: Crosscuts, Lotta Hasselquist Nilsson, 
Italienska Kulturinstitutet i Stockholm, Japanska 
ambassaden i Sverige, Judisk kultur i Sverige, 
Magasinet Walden, Trinh T. Minh-ha, Simona 
Monizza, Mia Poppe, SF Studios, Stockholms 
filmfestival, Edward von Past, Malin Wahlberg, 
Roger Wilson.

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

Filmhistorien är mer än bara själva filmerna, det är också den kultur och teknik 
som omgett och format filmen sedan dess födelse: biografen som visnings-
plats, 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 musik-
ackompanjemang till stumfilm.

Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet. Filminstitutet är medlem i Fédération Internationa-
le des Archives du Film (FIAF), en internationell sam manslutning av film arkiv och cinematek som 
tillsammans arbetar för att bevara och tillgängliggöra filmarvet. Läs mer på fiafnet.org.

Det här är Cinemateket

november–januari
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Alfred Hitchcock

Under 2020 visar Cinemateket samtliga bevarade långfilmer regisserade av  
Alfred Hitchcock. Det blir 55 visningar allt som allt och vi hoppas att ni passar på att  
se så många filmer som möjligt på stor duk. Ta gärna vår Hitchcock-folder i kassan i Filmhuset  
och kryssa för filmerna du ser! Filmerna visas inte i kronologisk ordning. Läs mer på cinemateket.se.

november–januariAlfred Hitchcock4

55 x Hitchcock

Stockholm 

2020

Alfred Hitchcocks succéartade genombrott kom med  
The Lodger: A Story of the London Fog (1927). En Jack 
Uppskäraren-figur härjar i skydd av Londons dimma och 
specialiserar sig på blondiner. Spänningsmomentet i  
The Lodger rör huruvida en ung man är den skyldige serie - 
 mördaren. Romantiska spän ningsfilmer blev efterhand 
Hitchcocks brittiska varumärke, med De 39 stegen (1935) 
som höjdpunkt. 

Hitchcock kom till Hollywood och David O. Selznick 
med Rebecca (1940) som förstlingsverk. Periodens bästa 
film är Skuggan av ett tvivel (1943). Här vänds den sömn - 
iga småstadens vardagslunk upp och ner när en manipula-
tiv mördare söker skydd undan lagens långa arm hos sin 
intet ont anande systers familj. Dynamiken mellan Joseph 
Cottens mördare och hans initialt oskuldsfulla systerdotter 
(Teresa Wright) – bägge kallas dessutom Charlie – är 
filmens nav. 

Efter Selznick-perioden etablerade sig Hitchcock som 
egen producent tillsammans med Sidney Bernstein. Den 
första av deras filmer var den experi mentella Repet (1948),  
med långa obrutna tagningar som illuderar ett kontinuerligt 
skeende i ett och samma rum. Främlingar på tåg (1951)  
är det odisputabla mästerverket från denna produktions- 
konstellation, inte minst genom Robert Walkers helt igenom 
formidabla rollporträtt av en psykopatisk dandyfigur. 

Fönstret åt gården (1954), blev ännu en i serien av klaus - 
trofobiskt begränsade iscensättningar. En stjärn fotograf är 
instängd i sin lägenhet med benet gipsat efter ett dum dris-
tigt försök att fånga en fartfylld bild. Filmen är spänningsfylld 
till bristningsgränsen när det halvt oskyldiga spionerandet 
– eller är detta osund voyeurism? – på grannarna får 
karaktären av deckargåta: har frun i en av lägenheterna 
mördats av sin man? 

Studie i brott (1958) tillkom i en stafett med många 
manuspennor innan Hitchcock var nöjd. Ett problem inför 
inspelning var att fylla den kvinnliga huvudrollen. Första-
valet var Vera Miles, men hon var gravid, till Hitchcocks 
irritation. Eftervärlden har inte delat Hitchcocks reservation 
beträffande Kim Novak. Filmen är kusligt suggestiv i den 
bildmagi som trollas fram runt den detektiviskt ovilliga 
Scottie, spelad av James Stewart. Oförmögen att arbeta 
som detektiv hos polisen på grund av att han drabbats av 
traumatisk svindel lockas han in i rollen som privatspanare 
av en gammal bekant som är bekymrad över sin hustrus 
förehavanden. Efter att ha sett henne accepterar den 
fascinerade Scottie. Därmed snärjs han i en serie charader 
och iscensättningar när han med bil genomkorsar San 
Francisco i den skönas spår. Den komp lice rade intrigen  
är inte huvudärendet utan i stället allt det som filmen 

aktualiserar kring fiktion, fascination, filosofi, identitet, 
maskerad och rollspel. Här drivs detektiven till psykos,  
och reprisen av förloppet blir dubbelt fatal. 

I sista minuten (1959) är en slutpunkt för den klassiska 
Hollywoodstilens berättarmodell: rak intrig, om än inte 
nödvändigtvis kronologisk, tydlig gestalt ning av tid och 
rum, och med gripbara rollfigurer, gärna gestaltade av 
stjärnor. Hitchcocks modell för rak intrig var begreppet 
MacGuffin – det som motiverar rollfigurerna och driver 
handlingen, men som egentligen är betydelselöst. I sista 
minuten har några av de mest formidabla avsnitt som  
någonsin filmats. Scenen mellan Cary Grant och Eva Marie 
Saint i restaurangvagnen, lätt, luftig och erotiskt laddad – 
och oemotståndligt filmisk. Och sättet att hantera tid och 
rum: vindpinad landskapstristess och utdragen händelse-
löshet vänds till en veritabel kanonad från luften i scenerna 
från Prairie Stop, mitt i ingenstans. 

Psycho (1960) gjordes på lågbudgetmanér. Filmen 
flyttade fokus från spänningsthriller till skräckfilmens 
gotiska scenografi; inte minst gäller detta familjen Bates 
Edward Hopper-inspirerade hem. Anthony Perkins gjorde 
sitt livs roll som Norman Bates. 

Flytten till Universal efter Psycho inledde inte Hitchcocks 
bästa period. Fåglarna (1963) var lyckad, beträffande 
Marnie (1964) går meningarna isär. De följande filmerna 
hyllas av få: En läcka i ridån (1966) och Topaz (1969).  
Så följde Frenzy (1972) som en hyllad comeback till London. 
Karriären avslutades med Arvet (1976) med Ernest Lehman 
som manusförfattare. Hitchcock var nu sliten och även 
hustrun Alma, som hade fingret med i alla aspekter av hans 
verksamhet, var sjuklig. Deras sista gemensamma fram-
trädanden var i samband med att Alfred Hitchcock 1973 
tilldelades en Life Achievement Award av the American  
Film Institute. Några månader före hans död adlades han  
av det engelska hovet.  

Att samlat på duk få överblick över hans produktion är 
ett måste för alla som ännu hyser ett intresse för mediet  
i dess ursprungliga form, som biografupplevelse. De drygt 
50 filmerna sammantagna utgör ett av vår tids mest 
centrala kulturarv. 
                         Text: Jan Olsson, professor i filmvetenskap  
                                                                                vid Stockholms universitet 

Lästips: Paul Duncan, Alfred Hitchcock: The Complete Films (Taschen, 2019); 
Peter Ackroyd, Alfred Hitchcock (Vintage, 2016); Francois Truffaut (övers. 
Torsten Manns), Samtal med Hitchcock (Norstedt, 1992).
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Fåglarna The Birds

Ons 8 jan 18.00 Bio Victor

Filmdebuterande Tippi Hedren  
spelar flirtig societetskvinna från San 
Francisco på vift i hålan Bodega Bay, 
där fåglarna plötsligt börjar anfalla 
människor, till synes utan anledning – 
från enskilda skärmytslingar till 
koordinerade mass attacker. Manus  
av Evan Hunter (mer känd som Ed 
McBain) efter Daphne Du Mauriers 
novell. För ovanlighets skull saknas 
filmmusik – ljudspåret präglas  
i stället av kontrasten mellan hotfull 
tystnad och fåglars otäcka skrik. AA

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Tippi 
Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, 1963, USA, 
DCP (digitaliserad), 1 tim 59 min, engelska, 
utan text, tillåten från 15 år

Notorious! Notorious Tor 30 jan 18.00 Bio Victor

Cary Grants spion skickar Ingrid Bergmans försupna halvtyska till Rio för att röja 
hämndlystna kvarlevor från en nazikoncern, genom att charmera en gammal vän till 
hennes far. Åtrå och förbannad stolthet i Hitchcocks nervkittlande, sensu ella film, 
som utspelar sig i en värld där fascismen inte har ryckts upp med rötterna. Pro du - 
cerad strax innan IG Farben-processen under Nürnbergrättegångarna. SR

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Ingrid Bergman, Cary Grant, Claude Rains, Louis Calhern, 
1946, USA, 35 mm, 1 tim 41 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

De 39 stegen The 39 Steps Tor 23 jan 18.00 Bio Victor

Jagad brittisk spion mördas hemma hos oskyldig kanadensare som tvingas fly  
för att undkomma såväl banemän som misstänksam polis. Utklädd till mjölkbud 
beger han sig till Skottland för att själv ta reda på sanningen, hitta de mystiska 
”39 stegen” och en ondskefull man som sägs sakna toppen av ett finger. 
Hitchcocks kanske mest kända brittiska film, efter John Buchans roman med 
samma namn. ”Ett mästerverk”, tyckte Orson Welles. TB

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucie Mannheim,  
1935, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 26 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

5november–januari Alfred Hitchcock

The Lodger: A Story  
of the London Fog  
Tor 16 jan 18.00 Bio Victor

Pensionatvärdinna misstänker att 
hennes nya hemlighetsfulla hyres gäst 
är den massmördare som sätter skräck 
i London. Hitchcocks tredje långfilm  
är en filmatisering av Marie Belloc 
Lowndes fiktionalisering av Jack Upp - 
skärarens framfart i East End 1888 och 
inspirerad av tysk expressionism. Debut 
för regis  sörens berömda cameoroller. 
Lotta Hasselquist Nilsson ackom pan-
je rar på piano. DB

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Ivor 
Novello, Marie Ault, 1927, Storbritannien,  
DCP (digitaliserad), 1 tim 31 min, engelska 
mellantexter, tillåten från 15 år
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”Sanning och betydelse: de två kommer troligtvis att likställas  
med varandra. Men, det som framställs som sanning är ofta  
inte något mer än en betydelse. Och det som kvarstår mellan  
någots mening och dess sanning är mellanrummet, ett brott  
utan vilket betydelsen skulle bli fixerad och sanningen för-  
stelnad. Detta är kanske anledningen till att det är så svårt  
att prata om det, mellanrummet. Om filmen. Om.”

Detta ”mellanrum” är ett återkommande tema inom Trinh T.  
Minh-has konstnärskap. Med en bakgrund inom musik och  
etnografi har hon genom sina filmer, installationer, essäer och  
böcker bearbetat mellanrum mellan kulturer, världsdelar, språk,  
konstformer, medietekniker, historier och filosofier. Genom ett  
rigoröst montagearbete med ljud och bild öppnar Trinh upp för  
oförutsedda insikter och förskjutningar i betydelse – hon ifrågasätter  
bilder genom bilderna själva.

Från de första, självreflexiva etnografiska filmerna inspelade i Västafrika,  
via de mer essäistiska undersökningarna av länder i förändring, till de  
visuellt lekfulla fiktionerna i hennes sena produktion, har Trinh utforskat och 
experimenterat med filmens (och videons) uttrycksmedel. Trinh T. Minh-has  
verk har visuellt väldigt skiftande karaktär, men filmerna präglas alla av samma 
teoretiska stringens och politiska sprängkraft.

25 november kommer Trinh T. Minh-ha till Filmhuset. Besöket och retrospek- 
tiven är ett samarbete med filmfestivalen Crosscuts, som äger rum på Bio Rio 
22–24 november. Där visas bland annat Trinhs senaste film, Forgetting Vietnam.  
Läs mer på crosscuts.se.

            Text: Stefan Ramstedt

Lästips: Trinh T. Minh-ha, ”Documentary Is/Not a Name” i October vol. 52 (vår, 1990).

Trinh T. Minh-ha

Reassemblage + regissörsbesök
Mån 25 nov 18.00 Bio Victor

”Jag ämnar inte tala om, utan i närheten av”, säger 
Trinh T. Minh-ha i inledningen till denna film inspelad  
i Senegal. Genom korta, fragmentariska, ofta upp - 
brutna tagningar som fokuserar på gester, miljöer  
och vardagshändelser och ackompanjeras av musik, 
fältinspelningar och filmskaparens egen berättarröst, 
problematiseras den etnografiska blicken. Efter filmen 
samtalar Trinh T. Minh-ha med Malin Wahlberg, 
professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. 
Samtalet är på engelska och pågår i 45 minuter. SR

Regi: Trinh T. Minh-ha, 1982, USA, DCP (digitaliserad),  
40 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Night Passage | Ons 27 nov 18.00 Bio Mauritz

Med inspiration från en science fiction-roman av barnboksförfattaren Kenji 
Miyazawa följer Night Passage en ung kvinna som färdas tillsammans med en 
vän och en liten pojke på ett nattåg i mellanrummet mellan fiktion och verklighet, 
mellan död och liv. Med ett färgstarkt bildspråk och ett inspirerat ljudspår 
undersöker filmskaparna frågor som vänskapen, döden och videotekniken. SR

Regi: Trinh T. Minh-ha, Jean-Paul Bourdier, medverkande: Yuan Li-Chi, Denice Lee, Joshua Miller, 
2004, USA, Digibeta, 1 tim 38 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

The Fourth Dimension | Sön 1 dec 14.00 Bio Mauritz

Trinh T. Minh-has första digitalt inspelade film är ett slags reseskildring av 
Japan. Trinh färdas med tåg och filmar landskap, platser, vardagliga händelser, 
men framför allt festivaler, religiösa riter och teaterföreställningar. Hon har 
beskrivit filmens bild av Japan såsom ”medierad genom upplevelsen av att 
’utvidga och skulptera tid’ med en digital maskinsyn”. The Fourth Dimension  
är lika mycket en film om ett land som om tekniken det skildras genom. SR

Regi: Trinh T. Minh-ha, 2001, USA, Japan, Beta-SP, 1 tim 27 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

A Tale of Love | Lör 7 dec 16.30 Bio Victor

Med hänvisningar till Nguyen Dus Berättelsen om Kieu, ett av den vietname-
siska litteraturens viktigaste verk, berättar Trinh T. Minh-ha och Jean-Paul 
Bourdier om en ung författare som skriver på ett arbete om kärlek, samtidigt 
som hon extra knäcker som modell åt en manlig fotograf som ogillar ansikten. 
Trinhs första narrativa film, inspelad på 35 mm i San Francisco, är en färg-
sprakande och utmanande berättelse om kärlek, voyeurism och exil. SR

Regi: Trinh T. Minh-ha, Jean-Paul Bourdier, medverkande: Mai Huynh, Juliette Chen, 1995,  
USA, 35 mm, 1 tim 47 min, engelska, tysk text/vietnamesiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Shoot for the Contents | Sön 15 dec 16.00 Bio Mauritz

Kort efter massakern på Himmelska fridens torg i juni 1989 gör Trinh T. Minh-ha 
denna film om kultur och politik i Kina. Genom att väva in allt från kalligrafi, tra - 
ditionella kinesiska lekar och dans till filmcensur och Mao-citat skär Trinh ett 
tvärsnitt över bilden av Kina, samtidigt som hon genom ett antal heterogena 
intervjuer betraktar frågan om vad politisk och kulturell förändring egentligen 
innebär. SR

Regi: Trinh T. Minh-ha, medverkande: Ying Lee, Dewi Yee, Wu Tian Ming,  
1991, USA, 16 mm, 1 tim 41 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Surname Viet Given Name Nam | Fre 29 nov 18.00 Bio Victor

Filmade levnadsberättelser interfolieras med sånger, dikter, fotografier och 
dokumentärt filmmaterial i en studie i den vietnamesiska kvinnans roll i sam - 
hället. Trinhs första film om landet hon föddes i präglas av ett kritiskt men 
vördnadsfullt arbete med arkivmaterial, parat med självreflexiva intervjuer  
som ställer den subjektiva erfarenheten mot den officiella historien. SR

Regi: Trinh T. Minh-ha, medverkande: Khien Lai, Ngo Kim Nhuy, Tran Thi Bich Yen, 1989, USA,  
DCP (digitaliserad), 1 tim 48 min, vietnamesiska, engelsk text/engelska, utan text, tillåten från 15 år

Naked Spaces: Living Is Round | Tor 5 dec 18.00 Bio Mauritz

”Inte deskriptiva, inte informativa, inte intressanta.” Så beskrivs bildmaterialet  
i Trinhs monumentala essäfilm inspelad i sex västafrikanska länder. Filmens 
huvudsakliga motiv utgörs av platser och rum som skildras i korta, anspråks - 
lösa tagningar vars sammanställning och ackompanjerande berättarröster 
ämnar skapa en motbild till den traditionella etnografiska bilden. SR

Regi: Trinh T. Minh-ha, 1985, USA, 16 mm, 2 tim 17 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Det har funnits stunder då David Cronenberg har önskat sig en alldeles egen 
genre. Mest för att slippa de förväntningar och förenklingar som skräckfilm 
provocerar fram bland finansiärer, bolag, kritiker och akademiker. Men vad är 
då body horror, om inte just Cronenbergs genre?

Den veneriska kroppsskräckens blodbaron var en flitig biobesökare under 
hela sin uppväxt, men han betraktade aldrig sig själv som cinefil. Att se film 
var bara något han gjorde ibland. Nyfikenheten på det framtida yrket väcktes 
senare på universitetet när han såg en kurskamrats amatörfilm. 

Som bilintresserad pragmatiker med fallenhet för naturämnena började 
han bryta ned och analysera mediets beståndsdelar. Han plockade upp 
Encyclopædia Britannica, köpte lösnummer av American Cinematographer, 
lärde sig ladda Arriflex-kameror från supglada filmfotografer som hängde på 
Canadian Motion Picture Equipment Company. ”För mig blir det omedelbart 
ett filosofiskt företag att plocka isär något.”

Under sitt första påbyggnadsår på universitet började han arbetet med 
Stereo, ett drygt timslångt experimentellt science fiction-drama i svartvitt.  
Till skillnad från hans första kortfilmer var denna inspelad på 35 mm, vilket 
skänkte en professionell lyster som tog filmen till Museum of Modern Art i 
New York. Såväl Kanadas kulturråd som statliga Canadian Film Development 
Corporation ville nu finansiera den andliga uppföljaren Crimes of the Future.

Denna diptyk kretsar kring märkliga institut, knäppa forskare och mystiska 
experiment. ”Själva ordet ’korporation’ betyder kropp”, säger Cronenberg  
om det språkliga samband som i hans senare verk urartar i våldsamma 
mutationer.

Tack vare Cinepix, ett kanadensiskt lågbudgetbolag specialiserat på mjuk - 
pornografi, kunde Cronenberg göra långfilmsdebut med Frossa. Mottagan-
det hemma i Kanada var brutalt. Man kunde inte förstå att sådant perverst, 
motbjudande och avskyvärt snusk producerats med statliga pengar. Moral - 
paniken hindrade dock inte filmen från att få distribution i 40 länder och bli 
Canadian Film Development Corporations mest framgångsrika projekt.

Framgångssagan fortsatte med smittskräckisen Rabid, där porrstjärnan 
Marilyn Chambers spelar en kvinna med blodtörstig armhålspenis. Ur 
besattheten av splittringar och sammandrabbningar mellan kropp och  
själ – ett slags exploitiationfilmens lösning på René Descartes kropp-själ-
problem – fann Cronenberg en fungerande nisch. Men riskerade längtan 
efter en bredare publik att kväva experimentlusten? Den som fått honom 
intresserad av filmmediet?

Nej, inte om man frågar livmodersmonstret i The Brood – missfostret,  
det exploderande huvudet i Scanners och magvaginan i Videodrome. Eller 
om man ser till sexualdriften i Flugan, utomjordingarna i insekticidtrippande 
Naked Lunch, motorerotiken i Cannes-belönade Crash och den köttsliga 
revolutionen i VR-speldystopin eXistenZ.

I mikroapokalypser och teknikorsakade feberdrömmar som dessa framstår 
människan som det värsta monstret – fött och förintat med stötande äckel - 
effekter. Cronenberg vill visa saker som publiken annars inte hade kunnat 
föreställa sig. Därför beskrevs han också tidigt som en skapare av sensations - 
lystet skräp, men med åren har han börjat ta kritiken med ro. ”Nu säger de 
åtminstone att filmerna är tankeväckande skräp.”

                             Text: Sebastian Lindvall

I de svenska filmkopior som klippts av Statens Biografbyrå är scenerna återinsatta.

David Cronenberg

Lästips: Chris Rodley (red.), Cronenberg om Cronenberg, (Faber and Faber, 1993);  
Serge Grünberg, David Cronenberg: Interviews with Serge Grünberg (Plexus, 2006).

Videodrome 
Tis 19 nov 18.00 Bio Victor

Skrupelfri tv-chef under inflytande av 
det hallucinogena snuff-program met 
Videodrome får problem att skilja 
verk lig het från fiktion. Någonstans i 
bruset befinner sig hans masochis-
tiska flickvän (Debbie Harry från 
Blondie). Cronenbergs idé till filmen 
bottnade i den ångest han som barn 
känt när han nattetid zap pat runt och 
råkat hamna på olovliga amerikanska 
tv-kanal er med fasligt innehåll. 
Nyrestaurerad 35 mm-kopia från 
Toronto International Film Festival. TB

Regi: David Cronenberg, medverkande:  
James Woods, Debbie Harry, Peter Dvorsky, 
Sonja Smits, 1983, Kanada, 35 mm,  
1 tim 27 min, engelska, utan text,  
tillåten från 15 år



9november–januari

Scanners | Fre 15 nov 18.00 Bio Victor

En luffare, omedveten om att han är en ”scanner” med telepatiska förmågor, 
rekryteras för att infiltrera en grupp ondsinta scanners, vars avsikt är att ta över 
världen. Imponerande lågbudget effekter, bland annat i den berömda scen där 
två scanners duellerar tills den enas huvud sprängs. Scanners följdes (liksom  
i fallet Flugan) av flera uppföljare utan Cronenbergs inblandning. AA

Regi: David Cronenberg, medverkande: Stephen Lack, Michael Ironside, Jennifer O’Neal, Patrick 
McGoohan, 1981, Kanada, 35 mm, 1 tim 43 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

The Brood – missfostret The Brood Tis 12 nov 18.00 Bio Victor

Mästerlig, tidstypisk skräckfilm där pappa upptäcker klös- och blåmärken på sin 
sexåriga dotters rygg efter att hon besökt den ”psykoplastiska” klinik där hennes 
mor är inlagd. I samma veva blir hans svärmor mördad. Filmen var Cronenbergs 
sätt att hantera sin egen skilsmässa och vårdnadstvist, och han beskrev den som 
en realistisk (!) version av Kramer mot Kramer. Det första av många samarbeten 
med kompositören Howard Shore. AA

Regi: David Cronenberg, medverkande: Oliver Reed, Art Hindle, Samantha Eggar, Cindy Hinds, 
1979, Kanada, 35 mm, 1 tim 34 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Frossa Shivers / The Parasite Murders Fre 1 nov 18.00 Bio Victor

I Cronenbergs första biofilm drabbas hyresgästerna i ett lägenhets komplex 
av en larvliknande parasit som förvandlar dem till våldsbenägna sexgalningar. 
Frossa var en publiksuccé men så kontroversiell att dess konst närliga värde 
(eller brist på detsamma) debatterades i Kanadas parlament. AA

Regi: David Cronenberg, medverkande: Paul Hampton, Lynn Lowry, Alan Migicovsky, Barbara 
Steele, Joe Silver, 1975, Kanada, 35 mm, 1 tim 28 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Rabid | Fre 8 nov 18.00 Bio Victor

Ung kvinna i koma efter motorcykelolycka hamnar på plastikkirurgisk klinik, 
opereras med ny, oprövad metod och utvecklar spetsig fallos i armhålan, vilken 
anfaller folk och drar i sig deras blod. Offren minns först inget men förvandlas 
sedan till rasande zombier med rabiesliknande symptom. Cronenberg skildrar 
skickligt hur paniken stegras i takt med att epidemin sprids och till sist lamslår 
hela Montreal. AA

Regi: David Cronenberg, medverkande: Marilyn Chambers, Frank Moore, Joe Silver,  
Howard Ryshpan, 1977, Kanada, 35 mm, 1 tim 30 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

David Cronenberg

Dubbelgångare Dead Ringers Sön 8 dec 18.00 Bio Victor

Perverterade gynekologtvillingar med egen mottagning i Toronto utnyttjar 
patienter genom att byta identiteter, och förälskar sig i skådespelerska vars tre - 
delade livmoderhals fascinerar dem. Droger, modifierade gynekologverktyg och 
broderskärlek i djupt obehaglig film baserad på de verkliga bröderna Stewart 
och Cyril Marcus liv, med en briljant Jeremy Irons i dubbla huvudroller. DB 
Regi: David Cronenberg, medverkande: Jeremy Irons, Geneviève Bujold, Heidi von Palleske,  
1988, Kanada, 35 mm, 1 tim 56 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Flugan The Fly Tis 26 nov 18.00 Bio Victor

Den excentriska vetenskapsmannen Seth Brundle uppfinner en teleportör och 
kliver in i den samtidigt som en fluga. Väl ute på andra sidan förvandlas han grad - 
vis till en sexuellt glupsk ”Brundlefly” i mänsklig storlek. Cronenbergs filmatisering 
av George Langelaans novell (tidigare filmad på 1950-talet) är alltjämt hans 
största kritiker- och publiksuccé, och Oscarbelönades för sminket. AA

Regi: David Cronenberg, medverkande: Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz, 1986, USA, 
Storbritannien, Kanada, 35 mm, 1 tim 35 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år



10 november–januari

Eastern Promises | Fre 31 jan 18.00 Bio Victor

När en barnmorska i London för löser en prostituerad rysk 14-åring kastas hon 
in i en kriminell värld som kretsar kring trafficking av unga kvinnor från Ryssland. 
Mörk och våldsam skildring av människans lägre drifter i kassa succé där Viggo 
Mortensen och Naomi Watts storspelar och den polska storregissören Jerzy 
Skolimowski dyker upp i en oväntad roll. DB

Regi: David Cronenberg, medverkande: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, 2007, 
Storbritannien, Kanada, USA, 35 mm, 1 tim 41 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Spider | Fre 24 jan 18.00 Bio Victor

Ralph Fiennes släpps ut från psykiatrisk institution och flyttar in i fas 2-hus  
där han börjar bearbeta och återskapa barndomsminnen av hur hans far dödat 
hans mor av kärlek till en prostituerad kvinna som sedermera flyttat hem till dem. 
En för Cronenberg ovanligt dämpad film om psykisk sjukdom, som hyllades av 
kritiker men floppade på biograferna. DB

Regi: David Cronenberg, medverkande: Ralph Fiennes, Miranda Richardson, Gabriel Byrne, 2002, 
Storbritannien, Kanada, Frankrike, 35 mm, 1 tim 39 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

eXistenZ | Ons 15 jan 18.00 Bio Victor

Hallucinatorisk dystopi där skaparen av ett nytt virtuellt spel som kopplas  
in i nervsystemet via en öppning i ryggraden utsätts för mordförsök. För att 
undkomma och undersöka huruvida ett virus inplanterats i spelet måste hon 
själv ge sig in i det. Cronenberg fick idén till eXistenZ efter att han intervjuat 
Salman Rushdie, som efter fatwan från ayatollah Khomeini tvingats leva under 
jorden. Cronenberg prisades i Berlin för ett ”enastående konstnärligt bidrag”. TB

Regi: David Cronenberg, medverkande: Jennifer Jason Leigh, Jude Law, Ian Holm, 1999, Kanada, 
Storbritannien, Frankrike, 35 mm, 1 tim 39 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Crash | Fre 10 jan 18.00 Bio Victor

Sargade kroppar, bilvrak och mas sor av sex i kontroversiell filmatise ring av J.G. 
Ballards roman om hur en bilolycka flätar samman öden för en rad människor 
som blir sexuellt upp hetsade av bilkrascher. Bland annat tittas det på svenska 
krock  testvideor i slow motion. Crash vann juryns special pris i Cannes, rösta - 
 des fram till årets bästa film av Cahiers du Cinéma och höll på att bli total för- 
bjud en i Storbritannien. TB

Regi: David Cronenberg, medverkande: James Spader, Holly Hunter, Elias Koteas,  
35 mm, 1996, Kanada, 1 tim 40 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Naked Lunch | Fre 13 dec 18.00 Bio Victor

Med element från beatnikförfattaren William S. Burroughs liv och verk har 
Cronenberg satt ihop en drog- och paranoiadrypande film om en knarkande 
författare som skriver pornografi och arbetar som insekts utrotare. På grund av 
ett hallucinogent bekämpningsmedel råkar han skjuta sin fru och tar uppdrag 
som hemlig agent i en av gigantiska talande insekter planlagd konspiration. SR

Regi: David Cronenberg, medverkande: Peter Weller, Judy Davis, 1991, Storbritannien, Kanada, 
Japan, 35 mm, 1 tim 55 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

David Cronenberg

A History of Violence | Lör 23 nov 18.00 Bio Victor

Mild, omtyckt tvåbarnsfar hamnar i oönskat rampljus när han slår ner två rånare 
och blir den lilla stadens hjälte – med våldsamma följder. Cronenbergs skildring 
av småstadsfamiljens sammanbrott när någon man älskat visar sig vara en 
annan är en historia om våld, hemligheter och Darwinism. Nominerad till två 
Oscars, bland annat för manuset baserat på John Wagners och Vince Lockes 
serieroman med samma titel. DB

Regi: David Cronenberg, medverkande: Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt, 
2005, USA, Tyskland, Kanada, 35 mm, 1 tim 36 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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När den 48-åriga Kinuyo Tanaka skulle förbereda sig för rollen som åld-  
ring i Keisuke Kinoshitas ättestupemelodram Balladen om Narayama 
beslutade hon att dra ut sina friska framtänder. Vid ett tillfälle slår hennes 
rollfigur ut tänderna mot en sten och den dedikerade Tanaka ville att det 
skulle kännas äkta. 

Hon slog igenom i tidig ålder, filmdebuterade som 14-åring, blev en del 
av det japanska studiosystemet och steg snabbt i rang. 21 år gammal hade 
hon en av huvudrollerna i Japans första talfilm Madamu to nyobo (1931) 
och fyra år senare hade hon nått daikanabu, den högsta rang man kunde 
ernå som skådespelare, och tilldelades huvudroller i storproduktioner. 
Under 1950-talets japanska guldålder var hon i sitt esse och arbetade med 
alla de stora regissörerna: Kinoshita, Mikio Naruse, Yasujiro Ozu, Hiroshi 
Shimizu (som hon en kort tid även var gift med), Akira Kurosawa och Kon 
Ichikawa. Den sistnämnda gjorde även en biografifilm om Tanaka, Eiga joyu 
(1987), till tioårsminnet av hennes bortgång. Tanaka är kanske allra mest 
känd för samarbetet med Kenji Mizoguchi, som gjorde henne till en inter  - 
nationell stjärna i filmer som Saikaku ichidai onna (1952) och Sagor om  
en blek och mystisk måne efter regnet (1953). Men det var också samma 
Mizoguchi som först satte käppar i hjulen när Tanaka i början av 1950-talet 
ville regis sera. Ett svek som kom att solka återstoden av deras relation.

Tanaka hade efter nära 30 år i filmbranschen utvecklat ett starkt intresse 
för filmens hantverk och ville mer än något annat ta steget över till regi - 
stolen. Regiyrket ansågs dock i Japan endast vara ämnat män – bara en 
enda långfilm hade regisserats av en kvinna. Tack vare sin stjärnstatus,  
sin digra erfarenhet och sina många tunga kontakter fick Tanaka till slut 
förtroendet att regissera sin första film, Koibumi (1953), en melodram 
med manus av Kinoshita som tävlade i Cannes. Ozu skrev manus till 
hennes nästa film och hon samarbetade vid ett par tillfällen med lång-
varige Naruse-medarbetaren och manusförfattaren Sumie Tanaka. 
Dess utom ryckte hon in som Naruses regiassistent under arbetet med  
Ani imoto (1953).

Under tio år regisserade Tanaka sex filmer, och blev den första japanska 
kvinnan med en karriär som regissör. Hon var under den perioden den 
enda regisserande kvinnan i Japan, men står ut även i ett internationellt 
perspektiv. Till exempel regisserades blott två filmer av kvinnor under 
samma period i Sverige. I Tanakas filmer tas ofta distinkt kvinnliga ämnen 
upp, och hon tacklar dem annorlunda än de manliga kollegor som också 
satte kvinnor i centrum. Tanaka problematiserar rådande könsnormer och 
kritiserar den ensidiga synen på prostituerade (Koibumi, Nattens kvinnor). 
I Förevigade bröst avhandlas inte bara tunga ämnen som bröstcancer 
utan också den stigmatisering som drabbar skilda kvinnor. 

Vid sidan av regin fortsatte Tanaka med skådespeleriet, fram till sin död. 
För en av sina sista filmer, Sandakan hachibanshokan bohkyo (1974), 
belönades hon med en Silverbjörn i Berlin – vilken anmärkningsvärt nog är 
hennes enda inter nationella utmärkelse, trots ett halvt sekel av filmer och 
flera internationellt hyllade verk. 

Under sin karriär medverkade Kinuyo Tanaka i runt 250 filmer. Vi visar 
tre av dem och tre av de filmer hon själv regisserade.
                      Text: Tora Berg

Retrospektiven genomförs i samarbete med Japanska 
ambassaden i Sverige och Japan Foundation.

Lästips: Irene González-López och Michael Smith (red.), Tanaka Kinuyo:  
Nation, Stardom and Female Subjectivity (Edinburgh University Press, 2018).
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12 november–januariKinuyo Tanaka

Min moder Okaasan 

Tor 28 nov 18.00 Bio Victor

En hyllning till moderskapet, 
baserad på en prisad skoluppsats 
på ämnet ”Min moder”, där Tanaka 
spelar en kämpande fyrbarnsmor 
som ensam driver ett tvätteri efter 
sin makes bortgång. Ovanligt 
mycket humor och värme för att 
vara en film av Mikio Naruse – han 
kallade den själv ”sin gladaste”. TB

Regi: Mikio Naruse, medverkande: Kinuyo 
Tanaka, Kyoko Kagawa, Eiji Okada, 1952, 
Japan, 35 mm, 1 tim 38 min, japanska, 
engelsk text, tillåten från 15 år

Änkan Oyu-sama  

Sön 3 nov 18.00 Bio Victor

Änka vägras gifta om sig eftersom 
hon måste stanna i sin svärfamilj och 
uppfostra sonen till familjens över - 
huvud. När kärleken slår till övertalar 
hon honom att gifta sig med hennes 
syster så att de kan förbli nära var - 
andra. Kenji Mizoguchis filmatisering 
av Junichiro Tanizakis berömda 
1930-talsroman är ett ménage à 
trois om förbjuden kärlek och 
kvinnors begränsade möjligheter. TB

Regi: Kenji Mizoguchi, medverkande: 
Kinuyo Tanaka, Nobuko Otowa, Yuji Hori, 
1951, Japan, 35 mm, 1 tim 34 min,  
japanska, engelsk text, tillåten från 15 år



13november–januari Kinuyo Tanaka

Nattens kvinnor Onna bakari no yoru Lör 23 nov 14.00 Bio Victor

1958 skärptes prostitutionslagarna i Japan, vilket resulterade i att en mängd 
kvinnor plockades upp från gatan och sattes i fängelse eller placerades på 
rehabiliteringscenter. Det sistnämnda är den plats där vi hittar filmens pro-
tagonister, som märkta av sin forna sysselsättning försöker ta sig in i ett 
samhälle ovilligt att ta emot dem, hur mycket de än försöker. TB

Regi: Kinuyo Tanaka, medverkande: Hisako Hara, Akemi Kita, Chieko Seki,  
1961, Japan, 35 mm, 1 tim 33 min, japanska, engelska text, tillåten från 15 år

Prinsessa på flykt Ruten no ohi Ons 20 nov 18.00 Bio Victor

Tanaka och Kon Ichikawas manusförfattare Natto Wada förvandlade Hiro 
Sagas rykande färska succémemoarer om tiden som ingift adelsdam i 
Manchuriet till en dynamisk och spännande film. Lyhört skildras en tid av  
hårda relationer mellan Japan och Kina och det omöjliga projektet att genom 
konvenansäktenskap försöka göra den manchuriska kejsardynastin japansk. TB

Regi: Kinuyo Tanaka, medverkande: Machiko Kyo, Eiji Funakoshi, Atsuko Kindaichi,  
1960, Japan, 35 mm, 2 tim 5 min, japanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Balladen om Narayama 
Narayama bushiko 

Tor 14 nov 18.00 Bio Victor

I en fattig bergsby där maten snabbt  
tar slut har invånarna för vana att bära 
70-åriga familje medlemmar uppför 
berget Narayama för att där låta dem 
dö, och klockan är slagen för Orin 
(Tanaka) även om hennes son har  
svårt att låta henne gå. Baserad på 
Shichiro Fukazawas folkloristiska 
roman, gestaltad i expressionis tisk 
kabukiform. TB

Regi: Keisuke Kinoshita, medverkande: Kinuyo 
Tanaka, Teiji Takahashi, Yuko Mochizuki, 
1958, Japan, 35 mm, 1 tim 38 min, japanska,  
engelsk text, tillåten från 15 år

Förevigade bröst 
Chibusa yo eien nare 

Sön 10 nov 16.00 Bio Victor

Verklighetsbaserat drama om poeten 
Fumiko Nakajo som 1954 gick bort i 
cancer, men förevigades genom sina 
samlade dikter om sjukdomen och 
sorgen över att förlora sina bröst. 
Strax efter hennes bortgång gav en 
ung journalist som bevakat poetens 
död ut en bok om deras relation, och 
Tanaka omvandlar den till en osen-
timen tal och engagerande film som 
känns långt före sin tid. TB

Regi: Kinuyo Tanaka, medverkande: Yumeji 
Tsukioka, Ryoji Hayama, Junkichi Orimoto, 
1955, Japan, 35 mm, 1 tim 46 min, japanska, 
engelsk text, tillåten från 15 år



14 november–januariWalter Hill

Driver The Driver  Tis 14 jan 18.00 Bio Victor

Ryan O’Neal är flyktbilsföraren som aldrig har åkt fast, Bruce Dern snuten 
som är honom på spåren, Isabelle Adjani vittnet som faller för honom. 
Tjutande bildäck och sammanbitna män i film som floppade på bio men 
uppnått kultstatus med åren. Driver har jämförts med Jean-Pierre Melvilles 
Samuraj killer och i sin tur varit en direkt inspirationskälla för regissörer 
som Michael Mann, Quentin Tarantino, Edgar Wright och Nicolas Winding 
Refn. AA

Regi: Walter Hill, medverkande: Ryan O’Neal, Bruce Dern, Isabelle Adjani, Ronee Blakley, 
1978, USA, 35 mm, 1 tim 30 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

”Man brukar säga om The Velvet Underground att nästan ingen köpte deras 
första skiva, men alla som gjorde det startade ett band. Det är samma sak 
med Driver. De som såg den blev regissörer.” – Edgar Wright

Efter småjobb i filmindustrin – han var andra regiassistent på Äventyraren 
Thomas Crown och Bullitt – slog Walter Hill igenom som manusförfattare  
i början av 1970-talet. Framgångar med filmer som Sam Peckinpahs 
Getaway – rymmarna ledde till att han även fick chansen att regissera. 
Debuten Street fighter följdes av floppen Driver och succén The Warriors – 
krigarna. I samma veva plockade han upp manuset till Alien, skrev om det  
och producerade Ridley Scotts rymdklassiker.

Karriären har gått upp och ned, men alla de tidiga filmerna är i dag kult - 
förklarade och hyllas av nya generationer regissörer. På samma sätt var Hill 
själv influerad av filmskapare som på sin tid kanske inte betraktades som 
filmkonstnärer, men i dag är mer uppburna – Sam Fuller, Anthony Mann, 
Howard Hawks. Han tog också intryck av europeisk och japansk arthouse-
film, från Ingmar Bergman till Akira Kurosawa – vars Yojimbo (Livvakten)  
han gjorde om till Last Man Standing på 1990-talet – och ville göra realistisk 
genrefilm, där kulorna var på riktigt. ”Plötsligt var actionfilmerna mer vuxna. 
De var inte lika fåniga som 1950-talets b-filmer. Man kunde göra kriminal-
filmer utan poliser, med kriminella som protagonister. De var mörkare, min-  
dre melodramatiska.”

När han läste Alexander Jacobs manus till Point Blank föll allt på plats – 
det var så man skulle skriva, med få regihänvisningar och sparsam dialog. 
Flera av Hills filmer parar en tystlåten rollfigur med en som inte kan hålla tyst: 
fightern och promotorn i Streetfighter, föraren och snuten i Driver, snuten  
och brottslingen i 48 timmar. Alla är män. Och alla Hills filmer är västerns,  
om man får tro honom själv. ”Västernfilmen är ett avskalat moraliskt univer-
sum bortom normer och social kontroll, och jag gillar att applicera det också 
på samtiden.”

Vi visar sex av hans sju första filmer, samtliga med manus av Hill själv.  

                 Text: Anders Annikas

I de svenska filmkopior som klippts av Statens Biografbyrå är scenerna återinsatta.

Lästips: Jon Zelazny, ”Kicking Ass with Walter Hill”, på The Hollywood Interview,  
thehollywoodinterview.blogspot.com (2009).

Walter Hill
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Streets of Fire | Tis 28 jan 18.00 Bio Victor

Neo-västern-noir-action-komedi-musikal där rocksångerska kidnappas av 
våldsamma bikers med Willem Dafoe i spetsen, vilket får hennes ex att ladda 
bössan och ta upp jakten. Walter Hill tar element från Driver, The Warriors – 
krigarna och 48 timmar, placerar dem i ett kitschigt, mörkt amalgam av 1950-  
och 1980-tal, klipper som en galning och låter jukeboxen rulla i denna under - 
hållande musikvideo i långfilmsformat. AA

Regi: Walter Hill, medverkande: Michael Paré, Diane Lane, Amy Madigan, Rick Moranis, Willem 
Dafoe, 1984, USA, DCP (digitaliserad), 1 tim 34 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

48 timmar 48 Hrs. Lör 25 jan 17.00 Bio Victor

Butter, rasistisk, vit snut tvingas samarbeta med snacksalig, svart brottsling 
som släpps ut under 48 timmar för att hjälpa till att fånga sin ex-kumpan. Clint 
Eastwood och Richard Pryor var förstahandsvalen men i stället blev det Nick 
Nolte och en filmdebuterande Eddie Murphy som gjorde succé i den första 
”buddy cop”-filmen. Hill, Nolte och Murphy återförenades i 48 timmar – igen, 
som var ännu mer framgångsrik. AA

Regi: Walter Hill, medverkande: Nick Nolte, Eddie Murphy, Annette O’Toole, Frank McRae,  
1982, USA, 35 mm, 1 tim 36 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

The Warriors – krigarna The Warriors Fre 17 jan 18.00 Bio Victor

Vid ett massmöte med New Yorks gatugäng mördas en av ledarna och de 
skinnvästklädda The Warriors pekas felaktigt ut som förövare. Under en lång 
och farlig natt måste de nu ta sig från The Bronx till Coney Island utan att dödas 
av The Baseball Furies, The Lizzies, The Electric Eliminators eller något av de 
andra gängen. Filmen blev snabbt ökänd när verkliga gäng som gick och såg 
den började slåss, med upplopp och flera dödsfall som konsekvens. AA

Regi: Walter Hill, medverkande: Michael Beck, James Remar, Dorsey Wright, Brian Tyler, David 
Patrick Kelly, 1979, USA, DCP (digitaliserad), 1 tim 33 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Streetfighter Hard Times Sön 12 jan 16.00 Bio Victor

53-årig Charles Bronson knytnävsfightas i depressionens Louisiana med 
James Coburn som skuldsatt promotor. Hill skrev manuset till sin regidebut i 
korthuggen ”haiku-stil” och inspirerades visuellt av Edward Hoppers målningar. 
Foto av Philip Lathrop, som fotograferade den av Hill så beundrade Point 
Blank. AA

Regi: Walter Hill, medverkande: Charles Bronson, James Coburn, Jill Ireland, Michael McGuire, 
1975, USA, 35 mm, 1 tim 33 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Inkräktarna Southern Comfort

Tis 21 jan 18.00 Bio Victor

Nationalgardister på övning i Loui  - 
s  ian as träskmarker hamnar i olag  
med lokala jägare och befinner sig 
plötsligt i en verklig krigssitu a tion. 
Inkräktarna är en kuslig thriller på 
gränsen till skräckfilm – en korsning  
av Den sista färden och Plutonen,  
där gruppens inre konflikter är lika 
dödliga som jägarnas fällor. Musik  
av Ry Cooder, foto av Andrew  
Laszlo som året efter fotograferade 
First Blood. AA

Regi: Walter Hill, medverkande: Fred Ward, 
Keith Carradine, Powers Boothe, 1981, USA, 
Schweiz, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 46 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år



En man tänder en cigarett i kön till en anställningsintervju och ångrar att han 
slängt tändstickan på golvet i samma sekund som han gör det. En tant sneglar 
på den ensamma bordsgrannens oöppnade champagneflaska. En yngling som 
druckit kaffe på en bar studerar i smyg hur man gör med koppen. Ingen dialog, 
bara ögonkast och antydda gester. Ermanno Olmi gjorde stor konst av mycket 
små saker.

”De filmare som betytt mest för mig är Roberto Rossellini och Pier Paolo 
Pasolini. Rossellini visade att film inte behövde vara en flykt från verkligheten, 
utan ett sätt att förstå den.” 

Olmi var 14 år när Rom – öppen stad hade premiär 1945. Tre år senare såg 
han Vittorio De Sicas Cykeltjuven, och bestämde sig för att bli skådespelare. 
För att ha råd med lektioner sökte han jobb på ett elbolag, som ynglingen  
i den självbiogra fiska Jobbet. Det avgjorde hans framtid; han ledde företagets 
teatergrupp med sådan framgång att ledningen gav honom först en kamera  
och sedan en filmavdelning med 25 medarbetare. 

Olmi hade 40 dokumentärer bakom sig när han 1959 gjorde den första i en 
rad ömsinta vardagsskildringar med amatörer i rollerna – mästerverk där han 
gör oss uppmärksamma på varenda detalj. ”De Sica-figurer i ett Antonioni-
landskap”, skrev en kritiker om Jobbet.

Träskoträdet, eposet om utsugna lantarbetare i Lombardiet vid förra sekel - 
skiftet, vann Guldpalmen i Cannes 1978. Olmis farföräldrar var bönder, och 
filmen bygger på hans barndomsminnen och farmoderns berättelser. Den fick 
textas i Italien – ingen förstod bergamasque, amatörernas uråldriga dialekt.

Milos Forman, som liksom Olmi gick bort i fjol, prisade i en intervju i film-
tidningen Chaplin 1966 sin kollegas förmåga att bara skildra det han ser, och 
inte använda verkligheten för att framhäva sig själv. Den berömda brandkårs-
balen i Det brinner, min sköna!, som kom ett år senare, kunde vara hämtad ur 
Jobbet.

En annan beundrare är Martin Scorsese, som kallat Olmi ”en av de sista av 
de stora sextiotalsregissörerna – en verklig individualist”. Den som letar kan 
hitta referenser till Jobbet också i Tjuren från Bronx.

”Neorealisterna hade inte råd med ateljéer, men de använde skådespelare. 
Vittorio De Setas herdar (Makt går före rätt, 1961), Pasolinis gatpojkar 
(Snyltaren, 1961) och kontorsarbetarna i min film Jobbet är riktiga människor. 
De hade aldrig kunnat göra det de gör om inte miljöerna varit deras egna. En 
skådespelare kan gråta 20 gånger. En amatör kan inte upprepa något mer än 
fyra. Det är som när man vill åt ett särskilt ljus – man måste fånga det i exakt  
rätt ögonblick.”

Olmis filmer är fulla av sådana ögonblick.

            Text: Nina Widerberg, filmhistorisk skribent på Filminstitutet

Lästips: Jonathan Rosenbaum, ”Ermanno Olmi”, i Cinematic Encounters 2:  
Portraits and Polemics (University of Illinois Press, 2019); Charles Thomas Samuels,  
”Ermanno Olmi”, i Encountering Directors (G.P. Putnam’s Sons, 1972). 
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Jobbet Il posto  

Tor 9 jan 18.00 Bio Victor

Ung man i för stor kostym får göra 
absurda tester för plats som vakt-
mästarassistent på Kafka-artat kontor 
i Milano, där han träffar en ung kvinna 
som också hoppas få jobb. Scenen 
där de för första gången vågar gå in 
och beställa kaffe på en bar är ett 
mästerverk i miniatyr, och festerna där 
resignerade anställda med pappers-
hattar sitter runt tomma dansgolv 
gjorde ett outplånligt intryck på  
Milos Forman. NW 
Regi: Ermanno Olmi, medverkande: Sandro 
Panseri, Loredana Detto, Tullio Kezich,  
Mara Revel, 1961, Italien, 35 mm, 1 tim 33 min, 
italienska, svensk text, tillåten från 11 år

Träskoträdet
L’albero degli zoccoli

Sön 26 jan 16.30 Bio Victor

Lantarbetarfamiljer med horder av 
barn, en ko och en grym husbonde  
ber att jungfru Maria ska hjälpa dem, 
och en sexåring som går en mil till 
skolan varje dag försöker laga sin 
spruckna träsko med ett snöre. Olmis 
epos, med musik av Bach, bygger  
på berättelser om hans egen släkt. 
Regissören skrev, foto graferade och 
klippte filmen själv. Amatörerna talar 
sin egen uråldriga dialekt, och Olmi 
fick Guld palmen i Cannes. NW

Regi: Ermanno Olmi, medverkande: Luigi 
Ornaghi, Francesca Moriggi, Omar Brignoli, 
1978, Italien, 35 mm, 3 tim 5 min, italienska, 
svensk text, tillåten från 11 år

Plötsligt en dag Un certo giorno Sön 19 jan 14.00 Bio Victor

Lyckad reklamman på väg till möte där han ska presentera produkten ”Jobb-
middag”, som ska få italienarna att sluta laga mat, får i ett slag sitt liv förändrat. 
Amatörerna fick beröm, och New York Times kritiker Vincent Canby skrev att 
Lidia Fuortes, älskarinnan, ”ser ut som jag föreställer mig att Anouk Aimée  
skulle se ut om hon hade arbetat i åtta timmar”. NW

Regi: Ermanno Olmi, medverkande: Brunetto Del Vita, Lidia Fuortes, Vitaliano Damioli,  
Giovanna Ceresa, 1968, Italien, 35 mm, 1 tim 41 min, italienska, svensk text, tillåten från 11 år

De förlovade I fidanzati Sön 12 jan 14.00 Bio Victor

”Oron, avstånden, ensamheten, saknaden, arbetet, tröttheten, svartsjukan, 
frestelserna!” Filmens trailer räknar upp hoten mot paret i Olmis melankoliska 
kärlekshistoria, där en svetsare utlånad till ett stålverk på Sicilien minns fästmön 
han inte vet om han har kvar i norr. När de i inledningen sitter vid ett bord i en av 
Olmis berömda danslokaler, förstår vi vad som händer mellan dem utan att de 
säger ett ord. NW

Regi: Ermanno Olmi, medverkande: Anna Canzi, Carlo Cabrini, 1963,  
Italien, 35 mm, 1 tim 17 min, italienska, engelsk text, tillåten från 11 år
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När Nils Poppe i mitten av 1940-talet slog sig ned i registolen gjorde han det 
som en av landets mest populära komediskådespelare, som sedan 1930-talets 
slut hade dragit ned skrattsalvor från både biodukar och teaterscener. Det var 
prilligt, skojigt, käckt och tokigt – farser helt enkelt; skojiskojskoj, som Poppes 
motspelare John Botvid skulle ha sagt, men kanske bitvis även lite dumidumt
dumt. ”Rå, dum och utan humor”, lär den dåvarande chefen för Biografbyrån, 
Gunnar Skoglund, ha sagt om regidebuten. Men Pengar – en tragikomisk saga, 
och de två andra filmer som Poppe själv regisserade, är något helt annat –  
råa möjligtvis, men långt ifrån dumma och utan humor.

”Vi har efterlyst nya tag inom svensk film”, skrev Barbo ”Bang” Alving  
om Pengar i Dagens Nyheter. ”Vi har suckat efter nya linjer och bett om 
experimentfilm. Poppe har gjort en. Medan produktionen i stort sett har rotat 
ner sig i allt enklare lustspel efter allt nöttare mönster eller satsat kapital på 
kolportagedramer, har Poppe samlat sig till ett litet filosofiskt burleskeri som 
inte är likt någonting annat i detta land.”

I de tre filmer Poppe regisserade bottnar komiken i ett vardagsnära mörker. 
Under den skojfriska ytan i Pengar finns en cynisk svärta: ingen undkommer 
penningens fördärvande krafter. Ballongen är en episodfilm som sträcker sig 
från vikingatid till nutid och där alla huvudrollsfigurer dör, inte sällan mördas. 
Hos Poppe skiner försoningen med sin frånvaro. Allt är korrupt, fördärvat.  
Det är inte förrän med Dumbom som detta mörker kanske får sin förklaring,  
i kontrasten mellan den idylliska fristaden Rosengård och en framväxande 
modernitet. Filmens bitterljuva slut till trots så finns det något förlösande  
i att Poppe här riktar sin udd mot ett bestämt fenomen.

Så visar det sig att en av den svenska filmens största komiker faktiskt  
har något gemensamt med de giganter han ofta jämförs med (Charles  
Chaplin, bröderna Marx, René Clair, Jacques Tati): en bitter och kanske  
just därför så dråplig civilisationskritik.

         Text: Stefan Ramstedt

Lästips: Gaby Wigardt, Poppe i ljus och mörker (Svenska förlaget, 1998).

Nils Poppe

Dumbom | Fre 22 nov 18.00 Bio Mauritz

Borgmästare Bom har ett hinder kvar innan han standardiserat bort Lillstas 
liv: ett gammalt hus i centrum vars ägare vägrar att sälja. Av en händelse 
återvänder borgmästarens förlorade tvillingbror, en cirkusclown, med sitt 
sällskap, varpå stadens effektiviseringsideologi sätts på prov. Poppe 
dubblerar som bröderna i sin sista film som regissör, en lika bitsk som 
sentimental komedi om folkhemmet och kapitalismen. SR

Regi: Nils Poppe, medverkande: Nils Poppe, Inga Landgré, Hjördis Pettersson,  
1953, Sverige, 35 mm, 1 tim 23 min, svenska, barntillåten

november–januariNils Poppe18
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Ballongen
Lör 16 nov 16.00 Bio Victor

Nils Poppe gör sex huvudroller i 
episodfilm där den självgoda men 
godhjärta de Sten Stensson Stéen 
avlider och mellanlandar i himmelriket 
innan han reinkarneras. De tillbaka-
blickar från tidigare liv som Sten 
insisterar på att få betrakta tar oss 
från vikingatiden tillbaka till samtiden, 
och skåde spelaren Poppe tillåts visa 
hela sitt register. Poppe spelade Sten 
Stensson Stéen i sammanlagt fyra 
filmer, detta är den andra. SR

Regi: Nils Poppe, medverkande: Nils Poppe, 
Oscar Winge, Marianne Aminoff, 1946, Sverige, 
35 mm, 1 tim 31 min, svenska, tillåten från 15 år

Pengar – en tragikomisk saga | Tor 7 nov 18.00 Bio Victor 
Nils Poppes regidebut är en cynisk men rolig uppgörelse med penningens 
fördärvande egenskaper där en tanig, suicidal luffare tar arbete som 
skogs huggare samtidigt som han ovetande ärver en förmögenhet. Hans 
robusta tillika illvilliga kollegor får nys om arvet, och planerar att lägga 
vantarna på det. Dagens Nyheters kritiker Bang såg ett ”filosofiskt bur - 
les k eri” med ”mycket Chaplin, lite René Clair och resten Snövit”. Filmen är 
digitalt restaurerad av Filminstitutet och visningen inleds av Mia Poppe, 
regissör, skådespelare och dotter till Nils Poppe. SR

Regi: Nils Poppe, medverkande: Nils Poppe, Inga Landgré, Sigge Fürst,  
1946, Sverige, DCP (digitaliserad), 1 tim 36 min, svenska, tillåten från 11 år



Bob Fosse steppade på burleskklubbar när han var 13 år. Minnet finns med  
i Showtime; hans alter ego gömmer läxorna när en kollega med glitter på 
bröstvårtorna kommer in och lägger upp benet på hans ryggstöd. När han  
var 15 år gjorde han sin första koreografi: fyra showgirls med solfjädrar av 
strutsplymer dansande till en Cole Porter-melodi. De dyker också upp i 
Showtime, mångfaldigade och i Busby Berkeley-formation runt sin koreografs 
sjuksäng. Fosses självbiografiska fantasi om en knarkande, otrogen skit - 
stövel är nära släkt med Federico Fellinis 8½, och fotograferad av Fellinis  
favoritfotograf Giuseppe Rotunno.

Cabaret, byggd på en musikal efter en pjäs efter Christopher Isherwoods 
roman Farväl till Berlin, blev Fosses genombrott som regissör. Succén revo - 
lutionerade filmmusikalen. ”Efter Cabaret lär det dröja innan vi får se skåde-
spelare sjunga medan de klättrar i berg igen, eller körer som åker hölass”,  
skrev kritikern Pauline Kael. Traditionella musikalnummer hade varit invävda  
i handlingen. Liza Minnelli gör dem på scen, och de blir historiens kärna. Men 
utanför sjunger en pojke med hakkors på armen ”Tomorrow Belongs to Me” på 
ett kafé där gästerna en efter en reser sig och sjunger med. Så följer en närbild 
där klubbens konferencier – Joel Grey sminkad som djävulen i drag – med ett 
tyst leende ser oss i ögonen och nickar. Också de Fosse-filmer som inte är 
musikaler, de verklighetsbaserade Lenny och Star 80, handlar om undergång.

Fosse var dansare, koreograf och regissör. När han var 23 år provfilmade han 
för MGM, och det första man sa var att han måste ha tupé. ”Min stil bygger på 
mina defekter. Hattarna har dansarna för att jag började bli skallig när jag var 17, 
knäna pekar inåt för att jag inte är utåtvriden som balettdansare ska vara, och 
axlarna slokar för att jag inte har några.” Det är oklart vad Fosse tyckte om sina 
händer, men ”jazzhänderna” är ett annat signum, uppsträckta med handskar 
och utspärrade fingrar. 

Liza Minnelli knäpper strumpebanden, sätter kubben på sned och sjunger 
”Bye bye mein lieber Herr” med sådan kraft att man tappar andan. Hon  
hanterar en stol som i ett strippnummer medan de kvinnliga dansarna  
smäller med klackarna, knäpper med fingrarna, bankar i golvet, vickar,  
klatschar och smiskar sig stående på alla fyra. 

I en sekvens korsklipper Fosse mellan scenen och verkligheten, där 
nazisterna blir fler och fler. Under en taktfast dans i lederhosen sparkas  
den judiska klubbägaren blodig i en gränd.

”Jag behärskade knappt teaterteknikerna, och när de bad mig göra film  
av Sweet Charity handlade det om ett helt annat sätt att se. På scen finns  
det gränser för vad man kan göra. När man gör film är de enda gränserna  
de som finns i regissörens huvud.”

It’s showtime, folks!
                    Text: Nina Widerberg, filmhistorisk skribent på Filminstitutet 

Lästips: Kevin Boyd Grubb, Razzle Dazzle: The Life and Work of Bob Fosse (St. Martin’s, 1989).

Bob Fosse
november–januariBob Fosse20

Showtime All That Jazz Ons 29 jan 18.00 Bio Victor

Koreograf repeterar musikal som nog är Chicago, klipper film som nog  
är Lenny, har tre svartsjuka älskarinnor och börjar dagen med ögondroppar, 
amfetamin och en cigarett i duschen. I sin extravaganta självbiografi, som  
har ”Fantasy designer” och ”Open heart surgery” i eftertexterna, rör sig Bob 
Fosse lika obehindrat mellan dröm och verklighet som Fellini i 8½. Jessica 
Lange är filmens förföriska dödsängel. Showtime vann fyra Oscars och  
delade Guldpalmen i Cannes med Kagemusha – spökgeneralen. NW

Regi: Bob Fosse, medverkande: Roy Scheider, Jessica Lange, Leland Palmer, Ann Reinking,  
Cliff Gorman, 1979, USA, 35 mm, 2 tim 2 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Star 80 | Sön 26 jan 14.00 Bio Victor 
Mariel Hemingway från Manhattan är oskuldsfull Playboy-stjärna i verklighets-
baserad tragedi där losern Eric Roberts, som skickat in bilderna, hakar på 
hennes karriär. Fosses sista och mörkaste film bygger på The Village Voice-
artikeln ”Death of a Playmate” av Teresa Carpenter, som fick Pulitzer-priset. 
Kritikern Roger Ebert blev så skakad att han övervägde att lämna salongen. 
Foto av Sven Nykvist. NW

Regi: Bob Fosse, medverkande: Mariel Hemingway, Eric Roberts, Cliff Robertson,  
Carroll Baker, 1983, USA, 35 mm, 1 tim 43 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Lenny | Mån 13 jan 18.00 Bio Mauritz

”Får man inte säga fuck kan man inte säga fuck the government.” ”Hade Jesus 
blivit avrättad för 20 år sedan hade katolska barn haft små elektriska stolar om 
halsen i stället för kors.” Dustin Hoffman är ståuppkomikern Lenny Bruce, ständigt 
häktad för obscenitet och död av en överdos. Fosse lade till ett ménage-à-trois 
med den strippande hustrun, en av de intervjuade i denna pseudodokumentär. 
Svartvitt foto av Bruce Surtees, som fick en av filmens sex Oscarnomineringar. NW

Regi: Bob Fosse, medverkande: Dustin Hoffman, Valerie Perrine, Jan Miner, Stanley Beck,  
1974, USA, 35 mm, 1 tim 48 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Cabaret 
Lör 18 jan 14.00 Bio Victor

”WHEEN I GOO, I’M GOIN’ LIKE 
EELSIE!!” Nattklubbssångerskan Liza 
Minnelli tar i så att duken bågnar i 
Berlin 1931, där hon delar älskare 
med Michael York medan nazisterna 
blir fler och fler. Fritt efter Broadway-
succén efter pjäsen I Am a Camera 
efter romanen Farväl till Berlin av 
exilbritten Christopher Isherwood. 
Fosse lade till Joel Greys kusliga 
konferencier och skådespelaren fick 
en av filmens åtta Oscars – Fosse 
själv belönades för regin. NW

Regi: Bob Fosse, medverkande: Liza Minnelli, 
Michael York, Helmut Griem, Joel Grey, 1972, 
USA, DCP (digitaliserad), 2 tim 3 min, engelska, 
svensk text, tillåten från 15 år

Sweet Charity 
Lör 11 jan 14.00 Bio Victor

Danspartners som tar 3 dollar och 50 
cent i timmen lockar kunder i numret 
”Hey Big Spender” i Fosses första film, 
där en naiv Shirley MacLaine vägrar ge 
upp hoppet om att någon ska vilja gifta 
sig med henne, trots att en dejt knuffat 
ner henne i en damm i Central Park. 
Efter Fosses succémusikal efter Neil 
Simons manus efter manuset till 
Fellinis Cabirias nätter. Bolaget tvinga- 
de Fosse att spela in ett annat slut, 
men gav sig. NW

Regi: Bob Fosse, medverkande: Shirley 
MacLaine, John McMartin, Ricardo Montalban, 
Chita Rivera, Sammy Davis Jr., 1969, USA,  
DCP 4K (digitaliserad), 2 tim 29 min,  
engelska, utan text, tillåten från 15 år



Lästips: Bengt Forslund, Vilhelm Moberg, filmen och 
televisionen (Carlssons, 1998).

Vilhelm Moberg
”Filmen är i våra dagar ett av de instrument som kraftigast påverkar och 
formar folksjälen. I jämförelse därmed har i detta avseende litteraturen och 
teatern ringa betydelse.”

Orden är Vilhelm Mobergs, formulerade i februari 1937. Tre dagar tidigare 
hade svensk filmhistorias mest uppmärksammade debatt ägt rum i Konsert-
huset i Stockholm. Moberg med flera förfasades över den svenska filmens 
(och i synnerhet pilsnerfilmen Pensionat Paradiset) låga nivå och producen-
ternas ensidiga jakt på intäkter. Ytterligare några veckor senare propagerade 
Moberg i tidningen för statlig subvention av film, två och ett halvt decennium 
före det första Filmavtalet och Svenska Filminstitutets grundande.

Moberg hade ett komplicerat förhållande till filmen. Han förundrades av 
dess genomslagskraft och förstod att han behövde den. Redan 1931 lämnade 
han in sin satiriska pjäs Kassabrist till Svensk Filmindustri, men när den slipa - 
des ned till den harmlösa filmen Kärlek och kassabrist blev han djupt besviken. 
Det dröjde åtta år till nästa film, Gläd dig i din ungdom. Den här gången var 
han mer nöjd med resultatet, men då gick Statens Biografbyrå in och krävde 
stora förändringar – vilket ledde till att censuren för första gången kritiserades 
offentligt. Moberg frågade sig med rätta varför filmen kunde visas oklippt på 
filmfestivalen i Venedig – i en fascistisk diktatur – men inte i Sverige. Han hade 
åsikter om de flesta filmer baserade på hans texter. Det var först med Jan 
Troells Utvandrarna 1971 som Moberg lugnade ner sig – den tyckte han 
tvärtom var ”den största och rikaste filmen som gjorts i Sverige”.

Men mer än Moberg behövde filmen, behövde filmen Moberg. Det är lätt 
att glömma hans enormt starka ställning som dramatiker på 1930-, 1940- 
och 1950-talen. Hans samhällskommenterande pjäser sattes ofta upp av 
flera olika teatrar redan under premiäråret och kunde ses av hundratusentals 
teaterbesökare. Han omarbetade också många av sina romaner för scenen, 
och nästan alla filmer har föregåtts av en teaterversion. Exempelvis gavs 
nazistallegorin Rid i natt! ut som bok i oktober 1941, hade scenpremiär i 
september 1942 och biopremiär i november 1942.

Vilhelm Moberg var en stridbar debattör, i sina verk såväl som i det 
offentliga samtalet. En underhållande genomgång av hans åsikter om film 
(förmedlade via brev och debattinlägg) ges i Bengt Forslunds bok Vilhelm 
Moberg, filmen och televisionen från 1998. Där skymtar också en gnutta 
ödmjukhet fram med ålderns rätt. När Moberg på 1950-talet bosatte sig i 
USA för att skriva klart Utvandrarsviten brukade han koppla av med att gå  
på bio. Han insåg då att den sämsta svenska filmen inte var tillnärmelsevis 
lika dålig som den sämsta amerikanska filmen och gav till och med en sen - 
kommen ursäkt för sina hårda ord under Pensionat Paradiset-debatten.

De mest kända adaptionerna av Vilhelm Mobergs verk är Utvandrarna  
och Nybyggarna. De visades på Cinemateket i våras. Nu lyfter vi i stället  
fram fem andra Moberg-filmatiseringar. 
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Rid i natt! | Lör 16 nov 14.00 Bio Victor

”Jag kan gå skogsman, men inte herregårdsträl.” Fri bonde vägrar böja sig för tysk herreman och tvingas bli fredlös  
i 1600-talsskildring med allegorisk udd – såväl bok och pjäs som filmversion skrevs mitt under andra världskriget. 
Rid i natt! drog storpublik, hyllades av kritikerna och exporterades till flera länder (liksom förlagan). Lars Hanson gör 
en av sina sista filmroller som byns ryggradslösa ålderman, Eva Dahlbeck gör en av sina första som hans dotter. AA 
Regi: Gustaf Molander, medverkande: Oscar Ljung, Lars Hanson, Eva Dahlbeck, Erik ”Bullen” Berglund, Nils Lundell,  
1942, Sverige, 35 mm, 1 tim 46 min, svenska, tillåten från 15 år

Lästips: Bengt Forslund, Vilhelm Moberg, filmen och televisionen (Carlssons, 1998).

Text: Anders Annikas
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Domaren 
Mån 4 nov 18.00 Bio Mauritz

En poet drivs till vansinne efter att 
hans förmyndare förskingrat hans arv. 
Poetens fästmö slår sig samman med 
en ung jurist för att ge honom upprät t - 
else och vedergälla ett korrupt rätts - 
system som skyddar de mäktiga  
och ansedda. Bitsk filmatisering av 
Mobergs pjäs – med manus av för - 
fattaren – där Sven Nykvists stilsäkra 
svartvita foto skapar spänning i bild 
även i de mer dialogtunga partierna. 
Kritikerna såg referenser till både 
Kafka och Doktor Mabuse. SR

Regi: Alf Sjöberg, medverkande: Ingrid Thulin, 
Per Myrberg, Gunnar Hellström, 1960, Sverige, 
35 mm, 1 tim 52 min, svenska, tillåten från 15 år

Marknadsafton | Sön 8 dec 16.00 Bio Victor

Komedin Marknadsafton var en av de första pjäser som skrevs för den ny-
startade Radioteatern i slutet av 1920-talet. En hemmansägare ämnar åka till 
marknaden för att köpa förlovningsringar tillsammans med sin tilltänkta, men 
länsman och en försmådd hushållerska sätter käppar i hjulet. Moberg föreslog 
själv hur hans enaktare kunde byggas ut och Ivar Johanssons film fick genom-
gående fin kritik, särskilt Adolf Jahr i huvudrollen. AA 
Regi:  Ivar Johansson, medverkande: Adolf Jahr, Emy Hagman, Rut Holm, Sigge Fürst,  
1948, Sverige, 35 mm, 1 tim 19 min, svenska, barntillåten

Mans kvinna | Lör 23 nov 16.00 Bio Victor

Bondkvinna tröttnar på sin beskedliga make och söker i stället passionen hos 
grannbonden. Mans kvinna räknas som en av 1930-talets mest betydande 
svenska kärleksromaner, och brukar jämföras med Lady Chatterleys älskare ifråga 
om frispråkighet. Moberg var missnöjd med filmversionen och tillfrågad om att 
skriva en text till programbladet författade han ett kritiskt inlägg där han helt sonika 
tog avstånd från filmen – vilket givetvis refuserades. Musik av Hugo Alfvén. AA

Regi: Gunnar Skoglund, medverkande: Birgit Tengroth, Edvin Adolphson, Holger Löwenadler, 
Gudrun Brost, 1945, Sverige, 35 mm, 1 tim 27 min, svenska, tillåten från 15 år

Vilhelm Moberg

Gläd dig i din ungdom: Knut Toring. Ungdomstiden | Mån 11 nov 18.00 Bio Victor

Tidningsman minns sin ungdom som fritänkande bondson i film baserad på mellersta tredjedelen av den semi- själv-  
biografiska Sänkt sedebetyg. Manus av Moberg och regissören Per Lindberg, vackra bilder av svenska kulturland-
skap inspelade på för fattarens ägor i Sörmland. Som titeln antyder var en uppföljare i åtanke, men så blev inte fallet, 
bland annat för att SF böjde sig för Biografbyrån och klippte bort fyra och en halv minut innan filmen granskades 
officiellt. Moberg blev rasande. AA

Regi: Per Lindberg, medverkande: Peter Höglund, Birgit Tengroth, Carl Ström, Hilda Borgström, Alf Kjellin,  
1939, Sverige, 35 mm, 1 tim 24 min, svenska, tillåten från 15 år
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Film noir känns som en uramerikansk genre. Men jämför man brittisk noir  
med amerikansk kan man komma till den lite överraskande slutsatsen att den 
brittiska varianten av denna hårdkokta genre på sätt och vis är mer hårdkokt  
än den amerikanska.

Brittisk noir är inte lika poetisk som amerikansk. Ett påtagligt exempel är att 
de brittiska filmerna sällan använder berättarröst. Sådan flödar annars i film noir, 
ofta i poetiska svängar. Det passar inte i de brittiska filmerna. Känslan av öde 
frammanas inte lika ihärdigt där.

I den brittiska varianten har rollfigurerna bylsiga rockar. Smågangsters 
kläcker idéer till kupper över te och rostat bröd. Storbritannien och Irland gick 
på knäna efter kriget – maten var ransonerad in på 1950-talet – och det syns  
i filmerna. Kläder, bilar, rekvisita, allt ser ut att ha hängt med ett tag, vara lite 
föråldrat. Samtidigt är spel, foto och dialog ofta lysande och alert. Det är något 
av film som växt ur kläderna över brittisk noir. Det är en del av dess personlighet 
och dess charm.

Om poesin är nedtonad i dialogen så återfinns den ofta i fotot, särskilt när 
Carol Reed regisserar. En natt att leva utspelar sig i ett härjat Belfast. Det är 
skeva vinklar och män som kastar långa skuggor när de flyr genom långa, 
trånga gränder. Man kan ana jakten genom Wiens kloaker i Reeds kom-  
mande Den tredje mannen. Släktskapet mellan film noir och expressionism  
kan bli mycket påtagligt i brittisk noir.

Filmerna i det här urvalet befolkas av dåtida brittiska stjärnor som i dag  
är halvt bortglömda legender, överskuggade av dem som kom fram då den 
brittiska filmen förnyade sig på 1960-talet. Mörkhåriga, sammanbitna Stanley 
Baker var en hårt arbetande skådespelare som också producerade, och kom 
att ge Michael Caine hans första stora roll, i klassikern Zulu (1964). Laurence 
Harvey gjorde ofta eleganta men hårdhjärtade unga män. Han fick en inter-
nationell karriär efter att ha Oscarnominerats för sin roll i Plats på toppen 
(1959). Både Harvey och Baker hade förmodligen varit mer kända i dag om  
de inte gått bort innan 50.

Billie Whitelaw gjorde för brittiska filmare många bitska, hårdnackade 
rollfigurer, samtidigt som hon inom teatern flitigt samarbetade med Samuel 
Beckett. Hennes förmåga att gestalta respektingivande/skrämmande kyliga 
kvinnor utnyttjades senare minnesvärt i bland annat Frenzy (1972) och  
Omen (1976). Diana Dors var känd som ”Englands Marilyn Monroe” och 
enormt folkkär, en tidstypisk ”bystdrottning”.

De bidrar alla till laddningen och den sjabbiga glamouren i bilderna från  
den brittiska skuggvärlden kring 1950. 
               Text: Mårten Blomkvist, filmkritiker och författare

Lästips: Michael F. Keaney, British Film Noir Guide (McFarland, 2008).

Brittisk noir

Lagt kort ligger Brighton Rock Sön 17 nov 16.00 Bio Victor

Halvgalen Brighton-gangster mördar en journalist som är honom på spåren 
och gifter sig med servitrisen som bevittnat dådet. Gerillafilmning på Brightons 
gator i filmatisering av Graham Greenes roman, med nytt slut för att undvika 
censorers saxar. En av den brittiska filmens höjdpunkter, med en briljant 
Richard Attenborough i huvudrollen. DB

Regi: John Boulting, medverkande: Richard Attenborough, Hermione Baddeley, William Hartnell, 
Carol Marsh, 1948, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 32 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Ögonvittnet The Fallen Idol Lör 18 jan 16.30 Bio Victor

Reptilälskande diplomatson som tas om hand av tjänstefolket medan föräld - 
rarna är borta råkar avslöja en hemlighet och hamnar i trångmål. En lögn leder 
till en annan och härvan blir allt större. Carol Reed Oscarnominerades för 
regin och Graham Greene för manuset, baserat på hans egen novell. TB

Regi: Carol Reed, medverkande: Ralph Richardson, Michèle Morgan, Sonia Dresdel, 1948, 
Storbritannien, DCP (digitaliserad), 1 tim 35 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Den besatte Obsession Sön 15 dec 14.00 Bio Mauritz

Bedragen make hämnas på sin fru och hennes älskare genom att utföra  
det perfekta mordet. Robert Newton är fenomenal som den besatta men 
gentle mannamässiga mördaren, likaså Naunton Wayne som den obekymrade 
Scotland Yard-kommissarien. Denna svettiga noir var en av två filmer Edward 
Dmytryk gjorde under sin exil i Storbritannien, efter att ha vägrat vittna under 
senator McCarthys kommunistjakt. SR

Regi: Edward Dmytryk, medverkande: Robert Newton, Sally Gray, Naunton Wayne,  
1949, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 36 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

They Made Me a Fugitive | Sön 3 nov 16.00 Bio Victor

Krigsveteran ger sig in på svarta marknaden, som verkar harmlös – tills han  
en dag hittar droger i en sändning och vill bryta sig loss från den psykopat  
som styr verksamheten. Det brasilianska underbarnet tillika arkitekten Alberto 
Cavalcanti tog sig an noirfilmen med hjälp av staden London, vars gator, pubar 
och hus han förvandlade till mörka, sjaskiga och klaustrofobiska miljöer. ”Som 
ur en tysk 20-talsfilm”, skrev en kritiker vid premiären. DB

Regi: Alberto Cavalcanti, medverkande: Trevor Howard, Sally Gray, Griffith Jones,  
1947, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 43 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Drama i East End  
It Always Rains on Sunday Sön 24 nov 16.00 Bio Victor

Fånge på rymmen gömmer sig hos panikslagen gammal flamma och hennes 
nya familj samtidigt som polisen slår läger utanför huset, allt under en och 
samma söndag 23 januari 1947. Robert Hamer visar upp förfallet i den fattiga 
och utbombade London-stadsdelen East End i en film som sneglar lika mycket 
mot fransk poetisk realism som amerikansk noir. DB

Regi: Robert Hamer, medverkande: Googie Withers, John McCallum, Jack Warner,  
1947, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 32 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

En natt att leva Odd Man Out 

Lör 2 nov 18.30 Bio Victor

James Mason är enastående i Carol 
Reeds föregångare till Den tredje 
mannen: en mardrömsskildring  
där en dödligt sårad ledare för 
motståndsrörelsen raglar genom 
mörka regnvåta gränder, på flykt 
undan polisen och sina egna 
skuldkänslor. Robert Kraskers 
expressionistiska svartvita foto har 
lett till jämförelser med vad Gregg 
Toland gjorde för Orson Welles. NW

Regi: Carol Reed, medverkande: James 
Mason, Robert Newton, Cyril Cusack, Kathleen 
Ryan, F. J. McCormick, 1947, Storbritannien,  
35 mm, 1 tim 56 min, engelska, svensk text, 
tillåten från 15 år

Brittisk noir
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Den slutna cirkeln Circle of Danger Lör 9 nov 16.00 Bio Victor

En amerikan far kors och tvärs över Storbritannien för att få reda på omständig-
heterna under vilka hans bror stupat under kriget. Det mörker och den spänning 
som är karak täris tiska för Jacques Tourneur pytsas successivt ut i takt med att 
amerikan en kommer närmare sanningen, samtidigt som han kämpar med att 
upprätthålla ett kärleksförhållande till en charmant brittiska. SR

Regi: Jacques Tourneur, medverkande: Ray Milland, Patricia Roc, Marius Goring,  
1951, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 26 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Tread Softly Stranger | Ons 6 nov 18.00 Bio Mauritz

Skuldsatt, jagad man flyr London till hemstaden, där han träffar sin bror som  
på grund av en platinablond femme fatale har satt sig i en ännu större knipa. 
Omgivningen är rökdimmig och smutsig och människorna opålit liga, nerviga 
och lömska i denna film där Gordon Parry lyckats åter skapa den smått 
perverterade cynism som återfinns i vissa noirfilmer från Hollywood. SR

Regi: Gordon Parry, medverkande: Diana Dors, George Baker, Terence Morgan,  
1958, Storbritannien, 16 mm, 1 tim 30 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Helvetet är en stad
Hell Is a City 

Sön 12 jan 18.00 Bio Victor

Sliten snut med långa arbetsdagar 
och dåligt samvete över försakad 
familj jagar desperat rymling som 
lämnar lik efter sig i ett smutsigt 
Manchester. Hammer-regissören 
Val Guest över raskade med att 
göra en mörk kriminalare mitt 
under bolagets mest vitala skräck - 
filmsperiod. DB

Regi: Val Guest, medverkande: Stanley 
Baker, John Crawford, Donald Pleasence, 
Billie Whitelaw, 1960, Storbritannien,  
35 mm, 1 tim 35 min, engelska, svensk 
text, tillåten från 15 år

Brittisk noir

Den tredje mannen
The Third Man

Tor 21 nov 18.00 Bio Victor

Nattsvart thriller efter Graham 
Greenes manus där svartabörshaj 
säljer falskt penicillin i krigshärjat 
Wien. Producenten David O. Selznick 
ville ha symfonimusik, Noël Coward i 
Orson Welles roll och en annan titel. 
Men Carol Reed stod på sig och 
gjorde Anton Karas cittra-stycke 
odödligt, fick ner Welles i kloakerna 
och regisserade en av de främsta 
brittiska filmerna genom tiderna. NW

Regi: Carol Reed, medverkande: Joseph Cotten, 
Orson Welles, Trevor Howard, Alida Valli, 1949, 
Storbritannien, 35 mm, 1 tim 43 min, engelska, 
svensk text, tillåten från 15 år
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Science fiction-filmen, inte minst rymdfilmen, är lika gammal som film histo ri en. Visioner om att färdas bortom vår 
egen planet har alltid varit tack samma ämnen för filmskapare som vill kontemplera över människans plats i tillvaron, 
skapa spänning eller bygga spektakulära scenografier. Vi visar elva filmer som utspelar sig i rymden, inspelade  
under sex olika decennier.

Alien – Director’s Cut | Lör 7 dec 14.00 Bio Victor

På väg tillbaka till jorden fångar fraktskeppet Nostromo upp en signal från 
en måne och besättningen väcks ur sin hypersömn. När de går i land på 
månen upptäcker de ett utomjordiskt rymdskepp – med ödesdigra kon  - 
sekvenser. Alien-filmerna är mest kända för Sigourney Weavers sten- 
hårda överlevare Ellen Ripley och själva utomjordingarna, designade av  
H. R. Giger – men första delen av första filmen är också ett strålande 
ensembleporträtt av rymdknegare utan hjältemodiga ambitioner. AA

Regi: Ridley Scott, medverkande: Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Ian Holm,  
John Hurt, Harry Dean Stanton, Yaphet Kotto, 1979/2003, USA, Storbritannien,  
35 mm, 1 tim 56 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Till oändligheten
Rymden på film

Till oändligheten: Rymden på film

År 2001 – ett 
rymdäventyr
2001: A Space Odyssey

Fre 6 dec 18.00 Bio Victor

Stanley Kubricks existentiella tripp 
tar oss från stenålderns apmänni skor 
till framtidens rymdfarkoster. Disco - 
very One är på väg mot Jupiter, men 
besättningen får under resans gång 
skäl att misstänka skeppets arti - 
ficiella intelligens HAL 9000 för 
sabotage. Kubrick vann sin enda 
Oscar för effekterna till denna film. SL

Regi: Stanley Kubrick, medverkande: Keir 
Dullea, Gary Lockwood, Daniel Richter, 1968, 
USA, Storbritannien, 35 mm, 2 tim 29 min, 
engelska, utan text, tillåten från 11 år
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Dark Star  
Tis 3 dec 18.00 Bio Victor

Efter 20 år i rymden har besättningen  
på det halvtrasiga skeppet Dark Star 
tappat fokus, men när en bomb löper 
amok måste de försöka skärpa sig. 
John Carpenters flummiga långfilms-
debut började som ett studentprojekt 
till sam mans med Dan O’Bannon  
(som senare skrev manus till Alien). 
Carpenter regis serade och gjorde 
filmmusiken och O’Bannon agerade, 
gjorde scen o grafin och stod för de 
(med tanke på budgeten) impone rande 
effekterna. AA

Regi: John Carpenter, medverkande: Brian 
Narelle, Cal Kuniholm, Dre Pahich, Dan 
O’Bannon, 1974, USA, 35 mm, 1 tim 23 min, 
engelska, norsk text, tillåten från 15 år

Star Trek:  
The Motion Picture  
Ons 4 dec 18.00 Bio Victor

Tio år efter att den första tv-serien  
lagts ned återuppstod Star Trek 1979  
i långfilmsversion, då Paramount över- 
tygats av framgångarna för Närkontakt 
av tredje graden och Stjärnornas krig. 
Oscarnominerade effekter och musik 
av Douglas Trumbull respektive Jerry 
Goldsmith, regi av veteranen Robert 
Wise. Visningen inleds av filmjour na-
listen Roger Wilson, som sedan 2015 
ser och bloggar om samtliga Star Trek- 
 tv-serieavsnitt och -filmer. AA

Regi: Robert Wise, medverkande: William 
Shatner, Leonard Nimoy, George Takei, 
1979, USA, 35 mm, 2 tim 12 min, engelska, 
svensk text, tillåten från 11 år

Robotkriget L’umanoide Sön 8 dec 14.00 Bio Victor

Skamlös och skamlöst underhållande Stjärnornas krig-kopia där freden på 
jorden hotas av en förrymd krigs herre som tillsammans med en galen veten-
skapsman ämnar skapa en armé av ostoppbara humanoider (med Bond-
skådisen Richard ”Jaws” Kiel i spetsen). Allt från för texterna till krigsherrens  
Darth Vader-liknande dräkt andas Stjärnornas krig och italienaren Aldo Lado 
regisserade under namnet George B. Lewis. AA

Regi: Aldo Lado, medverkande: Richard Kiel, Corinne Cléry, Leonard Mann, Arthur Kennedy, 
Barbara Bach, 1979, Italien, 35 mm, 1 tim 39 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Solaris Soljaris Lör 14 dec 16.30 Bio Victor

Sörjande psykolog i läderjacka skickas till rymdstation i omloppsbana runt 
gåtfull planet, för att undersöka det psykiska tillståndet hos forskare som 
försöker kommunicera med främmande varelse. Stram 1970-talsestetik i 
filmatisering av Stanislaw Lems roman, där framtidsekvenserna spelades  
in i autentiska Moskva-miljöer. NW 
Regi: Andrej Tarkovskij, medverkande: Donatas Banionis, Natalja Bondartjuk, Anatolij Solonitsyn, 
Jürij Järvet, 1972, Sovjetunionen, 35 mm, 2 tim 46 min, ryska, svensk text, tillåten från 15 år
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Gravity 3D   
Sön 15 dec 18.00 Bio Victor

En rymdfärja med uppdrag att reparera Hubble-
teleskopet förstörs när den krockar med rymdskrot. 
Hela besättningen dör – utom de två astronauter som 
befinner sig utanför skeppet på rymdpromenad. Med 
begränsad tid och utrustning måste de försöka ta sig 
till en närliggande rymdstation. Alfonso Cuaróns gast - 
kramande, sjufaldigt Oscar belönade 3D-thriller är 
förmodligen den hittills mest realistiska upplevel sen  
av att befinna sig i rymden. AA 
Regi: Alfonso Cuarón, medverkande: Sandra Bullock,  
George Clooney, 2013, USA, Storbritannien, DCP 3D,  
1 tim 31 min, engelska, utan text, tillåten från 11 år

Moon | Tor 12 dec 18.00 Bio Victor

Sam Rockwell är ensam astronaut på en elproduktionsbas på månen, där 
hans enda sällskap är den HAL-liknande roboten GERTY och inspelade 
videosamtal med hustrun. Efter en olycka vid en uppsamlingsstation vänds 
hela hans tillvaro upp och ner. Duncan Jones hyllade långfilmsdebut kretsar 
kring frågor om klimat och existentialism och är kryddad med referenser till 
andra rymdfilmer. TB

Regi: Duncan Jones, medverkande: Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique McElligott,  
35 mm, 2009, Storbritannien, USA, 1 tim 37 min, engelska, utan text, tillåten från 11 år

Starship Troopers | Ons 11 dec 18.00 Bio Victor

Teen movie blir till science fiction stöpt efter den hollywoodska krigsfilmsmallen 
när jorden attackeras av intelligenta rymdinsekter och en skara ynglingar rekry - 
te ras för att förinta dem. Lekfulla klichéer och misantropiska reflektioner smat t-
rar i takt med soldaternas kulsprutor, när den vilda satirikern Paul Verhoeven tar 
sig an USA:s militarism i allmänhet och Gulfkriget i synnerhet. SR

Regi: Paul Verhoeven, medverkande: Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards,  
Neil Patrick Harris, 1997, USA, 35 mm, 2 tim 9 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Till oändligheten: Rymden på film

Dune | Tis 10 dec 18.00 Bio Victor

År 10191 pågår en intergalaktisk kamp om ökenplaneten Arrakis, även kallad 
Dune, där en värdefull krydda utvinns med stora svårigheter. David Lynchs 
påkostade noir-barocka filmatise ring av Frank Herberts science fiction-
klassiker sågades vid premiären, men har numera kultstatus, och Herbert  
själv såg en ”visuell fest”. Musik av Toto och Brian Eno. TB

Regi: David Lynch, medverkande: Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Patrick Stewart, Sean Young, 
Sting, 1984, USA, Mexiko, 35 mm, 2 tim 16 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Operation Outland Outland Mån 9 dec 18.00 Bio Mauritz

Smutsig rymdthriller i det färska frontprojektionsystemet Introvision, där sheriff 
på Jupiters måne Io ensam kämpar mot drogkartell vars handelsvara bryts i 
gruvor på den isolerade månen. Peter Hyams skrev manuset som en västern film, 
men det var först när han flyttade handlingen till rymden som han fick tillgång till 
både pengar och Sean Connery av bolag som hoppades på en ny Alien. DB

Regi: Peter Hyams, medverkande: Sean Connery, Peter Boyle, Frances Sternhagen,  
1981, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 49 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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I år firar Stockholms internationella filmfestival 30 år och Cinematekets 
redaktion har fått äran att välja varsin favorit ur festivalens historia.

Stockholms  
filmfestival 30 år

Face Value  
Sön 17 nov 18.00 Bio Victor 

Den nederländska dokumentärfilmaren 
Johan van der Keuken gav sig ut på en 
resa till London, Marseille, Prag, Berlin 
och Nederländerna och filmade an - 
sikten. Face Value är lika mycket en 
film om porträttet och porträtteringen 
(om att betrakta och att bli betraktad) 
som det är en film om en kontinent 
(Europa) och en tidsanda (det tidiga 
1990-talet). Filmen visades i sektionen 
”Europa idag” på 1991 års festival och 
är vald av Stefan Ramstedt, 
programredaktör. SR

Regi: Johan van der Keuken, 1991, Belgien, 
Neder länderna, Frankrike, Tyskland, 35 mm,  
2 tim 3 min, franska och nederländska,  
engelsk text, tillåten från 15 år

Jag sköt Andy Warhol  
I Shot Andy Warhol Sön 10 nov 18.00 Bio Victor

Mary Harrons hyllade debutfilm om Valerie Solanas, feministisk revolutionär 
och författare av SCUM-manifestet (Society for Cutting Up Men), som efter 
outtröttliga försök att nå framgång inom 1960-talets konstnärliga avantgarde 
till sist sköt dess frontfigur Andy Warhol. Lili Taylor balanserar skickligt mellan  
rå galenskap och skärpa i huvudrollen och Jared Harris (Chernobyl) spelar 
Warhol. Filmen tävlade på 1996 års festival, där Taylor utsågs till bästa 
kvinnliga skådespelare, och är vald av Catherine Jarl, marknadsansvarig. CJ 
Regi: Mary Harron, medverkande: Lili Taylor, Jared Harris, Martha Plimpton, 1996, USA, 
Storbritannien, 35 mm, 1 tim 44 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Under the Skin  
Ons 13 nov 18.00 Bio Victor

När Iris mamma (spelad av 1960-  
talets brittiska nya vågen-drottning 
Rita Tushingham) dör känner dottern 
ingenting. Iförd moderns peruk och 
pälsjacka ger hon sig ut på en tripp av 
självdestruktivt sex och alkohol för att 
bearbeta sina undan trängda känslor. 
Samantha Mortons stora genombrott, 
finansierat av ett initiativ till fler filmer 
av och för kvinnor. Filmen tävlade på 
1998 års festival och är vald av Tora 
Berg, program redaktör. TB

Regi: Carine Adler, medverkande: Samantha 
Morton, Claire Rushbrook, Rita Tushingham, 
1997, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 23 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Innocence
Lör 9 nov 18.00 Bio Victor

Sexårig flicka placeras i kista och förs 
till internatskola omgiven av mörka 
skogar, där vargar stryker omkring. 
Flickorna tränas i gymnastik och lydnad 
i en historia närmast utan handling. 
Lucile Hadzihalilovics film efter Frank 
Wede kinds bok om fetischism, voyeur - 
ism och uppfostran är en under  skön 
blandning av arthouse- och exploitation-
film. Filmen vann Brons hästen för bästa 
film och priset för bästa foto på 2004 
års festival, och är vald av Danial 
Brännström, Cinematekschef. DB

Regi: Lucile Hadzihalilovic, medverkande: Zoé 
Auclair, Marion Cotillard, 2004, Storbritannien, 
Frankrike, Belgien, Japan, 35 mm, 2 tim 2 min, 
franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Hassel – Privatspanarna
Lör 16 nov 18.00 Bio Victor

Dokumentärfilmaren Måns Månsson 
väcker liv i tv-deckaren Roland Hassel 
och låter den numera pensione rade 
polisen älta Palme mordet tillsam mans 
med andra åld rade privatspanare (som 
spelas av sig själva). Lars-Erik Berenett 
repriserar sin paradroll i denna hybrid - 
film inspelad på Super-VHS, för att så 
många mordvittnen beskrivit händelse-
för lop pet som att ”det var som att se  
på video”. Filmen tävlade på 2012 års 
festival och är vald av Anders Annikas, 
programredaktör. AA

Regi: Måns Månsson, medverkande: Lars-Erik 
Berenett, Sven Anér, Göran Lambertz, 2012, 
Sverige, 35 mm, 1 tim 14 min, svenska,  
engelsk text, tillåten från 15 år
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Händelser vid bank | Lör 25 jan 14.00 Bio Victor

Bakgrunden till Ruben Östlunds Guldbjörnsbelönade kortfilm Händelse vid 
bank från 2010 är regissörens egen upplevelse av ett misslyckat rån utanför 
NK i Stockholm, då han varken ringde 112 (”det gör säkert någon annan”)  
eller hade någon tanke på att han själv var i fara. I stället försökte han filma 
händelsen med sin mobiltelefon. Östlund har i efterhand förklarat sin reaktion 
med att han matats med bilder av bankrån till den grad att den verkliga 
händelsen inte kändes verklig.

Sidney Lumets En satans eftermiddag från 1975 är också baserad på 
verkliga händelser. En bank i Brooklyn rånas och liksom i Händelse vid bank 
sätter rånarnas klantighet igång en osannolik händelseutveckling. Bank -
anställda tas som gisslan och när rånarna för handlar med polisen kom muni -
cerar de lika mycket med det medie uppbåd och de hejaskaror som samlats 
utanför banken. 

Att se Händelse vid bank och En satans eftermiddag efter varandra blir  
en påminnelse om hur film och media ständigt påverkar oss och skapar 
referensramar för hur vi beter oss i verkligheten. 

Visningen inleds av Anders Annikas, programredaktör. AA

Händelse vid bank.

En satans eftermiddag.
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Händelse vid bank
Regi: Ruben Östlund, medverkande:  
Lars Melin, Henrik Vikman, Per-Olof 
Albrektsson, Leif Edlund, 2010, Sverige, 
35 mm, 12 min, svenska, engelsk text, 
tillåten från 7 år

En satans eftermiddag 
Dog Day Afternoon

Regi: Sidney Lumet, medverkande:  
Al Pacino, John Cazale, Charles Durning, 
Chris Sarandon, 1975, USA, 35 mm,  
2 tim 4 min, engelska, svensk text,  
tillåten från 15 år

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.



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

Restaurerad av Wisconsin Center for  
Film & Theater Research och The Film 
Foundation, med stöd från George Lucas 
Family Foundation.
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La femme au couteau  
Mån 20 jan 18.00 Bio Mauritz

En ung, västerniserad man från Elfen - 
benskusten drabbas av åter kom mande 
mardrömmar om den kniv beväpnade 
kvinnan i filmens titel, och ställs inför 
dilemmat att antingen vända sig till den 
västerländska psykoanalysen eller till 
den inhemska traditionella läkekonsten. 
Samtidigt vandrar en äldre, frackklädd 
man runt i Abidjan. Regissören spelar 
själv huvudrollen i denna allegori som 
lyckas kombinera komisk lätthet med 
satirisk tyngd. Digitalt restaurerad 
utifrån originalnegativet. SR

Regi: Timité Bassori, medverkande: Timité 
Bassori, Marie Vieyra, 1969, Elfenbenskusten, 
DCP (digitaliserad), 1 tim 17 min, franska, 
engelsk text, tillåten från 15 år

Restaurerad av Cineteca di Bologna och The 
Film Foundation's World Cinema Project, med 
stöd från George Lucas Family Foundation.

The Juniper Tree | Lör 11 jan 17.00 Bio Victor

Feministiskt skräckdrama efter en saga nedtecknad av bröderna Grimm,  
där två systrar hamnar på flykt när deras mor dömts till döden för häxeri.  
De flyttar in hos en änkling och hans son, men snart skakas systerskapet  
om av förtrollningar, svartsjuka och maktmissbruk. Märkligt vacker och 
trollbindande independentpärla med en 21-årig Björk i sin första filmroll. 
Filmen spelades in 1986, fick av finansiella skäl premiär först 1990 och  
har nu restaurerats digitalt utifrån originalnegativet. SL

Regi: Nietzchka Keene, medverkande: Björk Guðmundsdóttir, Bryndis Petra Bragadóttir, 
Valdimar Örn Flygenring, Guðrún Gísladóttir, Geirlaug Sunna Þormar, 1990, Island,  
DCP 4K (digitaliserad), 1 tim 18 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Experimentfilm från Nederländerna | Mån 2 dec 18.00 Bio Mauritz

Ett program i två delar som kastar ljus på den nederländska experimentfilmen, med ett antal filmer som nyligen 
har restaurerats av Eye Filmmuseum och sällan visats utanför Nederländerna. Programmets första del är en 
hommage till Amsterdam Film Co-op, som från slutet av 1960-talet till mitten av 1970-talet utgjorde en 
hörnsten inom landets experimentfilmsscen. Den andra delen riktar fokus på kvinnliga filmskapare, och består 
av filmer där det hantverksmässiga, analoga och taktila är centralt. Programmet har kuraterats av Simona 
Monizza, kurator på Eye Filmmuseum, som även kommer att introducera visningen. Arrangemanget sker i 
samarbete med Magasinet Walden. SR

Regi: Kurt Kren, Barbara Meter, Mattijn Seip, Daniel Singelenberg, Frans Zwartjes, Ansuya Blom, Francien van Everdingen, José Vonk, 
Janica Draisma, Babeth VanLoo, Martha Colburn, 1968–2009, Nederländerna, 16 mm/35 mm/DCP (digitaliserade), 1 tim 10 min, 
utan dialog/engelska, utan text, tillåtna från 15 år

Shoah  
Del 1: Lör 30 nov 16.00 Bio Mauritz   

Del 2: Sön 1 dec 16.00 Bio Mauritz

Shoah är nio timmars vittnesmål från Förintelsen, 
avgivna av överlevande, lägervakter och bönder som 
odlade marken intill lägren. Inga historiska dokument 
eller bilder, ingen berättare som försöker förklara, bara 
rösterna från dem som på nära håll upplevde förintelse-
lägren. Med Shoah, som har gått från att vara en 
ovanlig dokumentär till ett av 1900-talets viktigaste 
historiska verk, ville Claude Lanzmann, som gick bort 
2018, bygga en barrikad mot glömskan. Vi visar Shoah 
uppdelad på två dagar, där samma biljett gäller till båda 
dagarna. Visningarna sker i samarbete med Judisk 
kultur i Sverige, i anslutning till utställningen 
”Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen”,  
som visas på Historiska museet till och med  
8 december. DB

Regi: Claude Lanzmann, 1985, Frankrike, Storbritannien, 35 mm,  
4 tim 33 min + 4 tim 52 min + pauser, franska, engelska, polska, 
tyska, hebreiska och jiddisch, svensk text, tillåten från 11 år

Specialvisningar
Specialvisningar



På begäran
Vilken film vill du se på Cinemateket? 
Önska på cinemateket.se.
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In the Mood for Love Faa yeung nin wa Lör 2 nov 16.15 Bio Victor

I Hongkong 1962 finner Chow och Su tröst hos varandra efter att ha upptäckt 
att deras makar har en affär. Inspelningsförseningar tvingade Christopher Doyle 
att lämna över fotot till Mark Lee Ping-bin, resulterande i ett hisnande vackert 
möte mellan den förras kinetiska temperament och den senares dröjande blick. 
Visningen av In the Mood for Love i oktober blev utsåld, så nu får ni en ny chans 
att se filmen. TB/SL

Regi: Wong Kar-wai, medverkande: Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-wai,  
2000, Kina, 35 mm, 1 tim 38 min, kantonesiska, svensk text, barntillåten

Funny Bones | Sön 19 jan 16.00 Bio Victor

Sonen till en legendarisk komiker försöker följa i faderns fotspår men misslyckas 
fatalt – han har inte ”funny bones”. När han reser till barndomens Blackpool för att 
rekvirera andra komikers skämt upptäcker han besvärande uppgifter om det 
förflutna. Jerry Lewis är briljant som fadern, en rollfigur som låg nära honom själv. 
Dramatisk slutscen på cirkus vid Blackpool Tower. AA

Regi: Peter Chelsom, medverkande: Oliver Platt, Jerry Lewis, Lee Evans, Leslie Caron, 1995, 
Storbritannien, USA, 35 mm, 2 tim 8 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år

En skön historia High Society  Lör 9 nov 14.00 Bio Victor

Grace Kelly spelar en societetskvinna vars stundande bröllop kompliceras av hennes före detta makes och en  
stilig skvallerjournalists närvaro. MGM:s nyinspelning av 1940-talsfilmen med Cary Grant och Katharine Hepburn 
(baserad på en populär Broadwaypjäs) är en svulstigt påkostad och ogenerat glättig musikalkomedi med musik av 
Cole Porter och gästfram trädande av Louis Armstrong. Filmen var den sista Kelly spelade in, då hon strax därefter 
gifte sig med med furst Rainer av Monaco och lämnade filmbranschen. SR

Regi: Charles Walters, medverkande: Bing Crosby, Grace Kelly, Frank Sinatra, 1956, USA, 35 mm, 1 tim 46 min, engelska, svensk text, barntillåten



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

Närbilder

Before Stonewall
Mån 18 nov 18.00 Bio Mauritz

Polisens stormning av gaybaren 
Stonewall Inn och de följande upp - 
loppen i Greenwich Village för 50 år 
sedan var startskottet för den ameri - 
kanska HBTQ-rörelsens kollektiva 
motstånd mot ett repressivt sam hälle. 
Denna hyllade och prisade dokumen-
tär skildrar rörelsens historia fram till 
Stonewall-upproret. DB

Regi: Greta Schiller, Robert Rosenberg, 
medverkande: Rita Mae Brown, Ann Bannon, 
Audre Lorde, Allen Ginsberg, 1984, USA, 
DCP (digitaliserad), 1 tim 27 min, engelska, 
utan text, tillåten från 15 år
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Space Is the Place | Sön 24 nov 18.00 Bio Victor

Afrofuturistisk science fiction där jazzmusikern Sun Ra landar på en planet  
i yttre rymden och grundar en afroamerikansk koloni. När han reser tillbaka  
till jorden för att övertyga andra att följa med honom till det nya paradiset 
kid nappas han av NASA och tvingas kämpa mot en demagog om de svartas 
framtid. Space Is the Place är en filmversion av Sun Ras konceptalbum med 
samma titel och en omistlig del av det amerikanska 1970-talets politiska 
debatt. DB

Regi: John Coney, medverkande: Sun Ra, Raymond Johnson, Christopher Brooks,  
1974, USA, DCP (digitaliserad), 1 tim 26 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Cowboy Bebop
Cowboy Bebop: Tengoku no tobira

Lör 14 dec 14.00 Bio Victor

Animationsstudion Sunrise gjorde 
succé med tv-serien Cowboy Bebop, 
älskad för dess färgstarka framtids-
fusion av jazz, västern och noir. I denna 
fristående långfilm ställs prisjägaren 
Spike Spiegel med kollegor mot en 
mystisk terrorist som vill döda alla 
människor på Mars. Fartfylld anime-
action med hisnande jakter, slagsmål 
och pistoldueller. SL 
Regi: Shinichiro Watanabe, röster: Koichi 
Yamadera, Megumi Hayashibara, Unsho 
Ishizuka, 2001, Japan, USA, DCP (digitaliserad), 
1 tim 55 min, japanska, engelsk text, 
tillåten från 11 år

Närbilder

Grandeur et décadence d’un petit commerce de 
cinéma | Tis 5 nov 18.00 Bio Victor

Skoningslös kritik av filmbranschen där en regissör söker finansiering hos en 
skum modemogul. Godards tv-film, löst baserad på deckaren The Soft Centre, 
ingick i den franska kriminalantologin Série noire. Musik av Bob Dylan, Leonard 
Cohen och Janis Joplin. DB

Regi: Jean-Luc Godard, medverkande: Jean-Pierre Mocky, Marie Valera, Jean-Pierre Léaud, 1986, 
Schweiz, Frankrike, DCP (digitaliserad), 1 tim 32 min, franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Batman Batman: The Movie Lör 2 nov 14.00 Bio Victor

Spinoff-filmen från tv-serien med Adam West som Batman var den första i en 
numera lång rad filmer om Gotham Citys brottsbekämpare nummer 1. Här 
gaddar Jokern, Pingvinen, Gåtan och Catwoman ihop sig och Batman och 
Robin jagar dem med Batmobile, Batcycle, Batboat och Batcopter. Pow! AA

Regi: Leslie H. Martinson, medverkande: Adam West, Burt Ward, Cesar Romero, Burgess 
Meredith, 1966, USA, 35 mm, 1 tim 45 min, engelska, svenska text, tillåten från 11 år

Ett paradis utan biljard
Ons 22 jan 18.00 Bio Victor

Giuseppe lämnar Italien för att jobba 
på fabrik i Sverige, men livet i det nya 
landet blir inte riktigt som han tänkt sig. 
Teater mannen Carlo Barsotti, känd för 
sina Dario Fo-uppsättningar, långfilms-
debuterade med denna varma komedi 
om 1950-talets arbets kraftsinvandring 
och kulturkrockar på svenska arbets - 
platser. Digitalt restaurerad av Film- 
 institutet. Visningen sker i samarbete 
med Italienska Kulturinstitutet i 
Stockholm. DB

Regi: Carlo Barsotti, medverkande: Paolo 
Migone, Gianluca Favilla, Carina Lidbom, 1991, 
Sverige, Danmark, Italien, DCP (digitaliserad),  
1 tim 53 min, svenska, tillåten från 11 år
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Beautiful Thing
Mån 27 jan 18.00 Bio Mauritz

Tonåring i sliten London-förort snattar 
tidningen Gay Times, för älskar sig i en 
sportig klasskamrat, mobbas för sin 
aversion mot fotboll och försöker stå ut 
med sin mammas hippie pojk vän och 
hantera hennes drömmar om att starta 
en pub. Hettie Macdonalds tv-film blev, 
delvis på grund av ett soundtrack 
bestående av endast The Mamas &  
the Papas och ”Mama” Cass Elliot,  
en sådan succé att den även fick 
biografpremiär. DB

Regi: Hettie Macdonald, medverkande:  
Linda Henry, Glen Berry, Scott Neal, 1996, 
Storbritannien, 35 mm, 1 tim 31 min,  
engelska, svenska text, tillåten från 11 år

Närbilder

Kaktusblomman Cactus Flower Lör 30 nov 14.00 Bio Mauritz

Framgångsrik tandläkare låtsas vara gift med sin sköterska för att slippa 
äkta sin flickvän. Ingrid Bergman återvände till Hollywood för första 
gången sedan 1940-talet i filmatiseringen av Abe Burrows Broadway-
fars (i sin tur baserad på en fransk pjäs). Goldie Hawns första stora roll, 
som giftassugen flickvän med dåligt samvete, gav henne en Oscar för 
bästa kvinnliga biroll. DB

Regi: Gene Saks, medverkande: Walter Matthau, Ingrid Bergman, Goldie Hawn, Rick Lenz, 
1969, USA, 35 mm, 1 tim 43 min, engelska, svensk text, barntillåten
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Unga
Cinemateket

Fri entré för alla under 15!

Åldersgränser Filmer från 7 år är tillåtna för barn under sju år i vuxet sällskap, 
filmer från 11 år är tillåtna för barn mellan sju och tio år i vuxet sällskap. 

Missa inte att alla under 15 år även går gratis på övriga filmer 
i programmet, när åldersgränsen tillåter!
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Trollkarlens lärling Carodejuv ucen Sön 3 nov 14.00 Bio Victor

Föräldralös pojke blir lärling vid skola för svartkonst, där enögd trollkarl styr med järnhand. Den, tjeckoslovakiska 
filmskaparen Karel Zeman var själv något av en trollkarl, och här använder han urklippsanimation till en fascinerande 
film om ondska, makt och kärlek. Baserad på en slavisk folksaga. AA

Regi: Karel Zeman, 1978, Tjeckoslovakien, Västtyskland, 35 mm, 1 tim 16 min, svenska, tillåten från 7 år

Upp genom luften Safety Last! Sön 17 nov 14.00 Bio Victor

Halsbrytande komedi där stumfilmsstjärnan Harold Lloyd briljerar som desperat 
fästman och misslyckat butiksbiträde. Han försöker plocka poäng hos chefen 
genom att arrangera en PR-kupp och öka kundflödet, men tvingas själv klättra 
upp för varuhusets fasad. Lloyds främsta och mest älskade film. Edward von 
Past ackompanjerar på piano. TB

Regi: Fred C. Newmeyer, Sam Taylor, medverkande: Harold Lloyd, Mildred Davis, Bill Strother, 
1923, USA, 35 mm, engelska mellantexter, svensk text, 1 tim 9 min, barntillåten

Pinocchio | Sön 24 nov 14.00 Bio Victor

Disneys andra tecknade långfilm (efter Snövit och de sju dvärgarna) bygger  
på den italienska sagan om en godtrogen träpojke som inget hellre vill än att  
bli människa – och vars näsa växer när han ljuger. Ruskigt och spännande  
om hjältemod, kärlek och existentiella bryderier i film där Benjamin Syrsa 
sjunger den Oscarbelönade ”Ser du stjärnan i det blå”. TB

Regi: Ben Sharpsteen, Hamilton Luske, svenska röster: Inga Tidblad, Torsten Winge,  
Carl-Gunnar Wingård, 1940, USA, 35 mm, 1 tim 27 min, svenska, barntillåten

Experimentfilm! | Sön 10 nov 14.00 Bio Victor

Film består av rörliga bilder och ljud, men behöver inte nödvändigtvis användas 
för att berätta en historia. Med denna visning riktar vi blicken mot experiment-
filmhistorien, med bland annat färgglada abstraktioner, rytmiska stadsbilder och 
surrealistiska drömmerier. Filmerna presenteras av Stefan Ramstedt, program -
redaktör, och visningen är utformad för barn i alla åldrar. SR

Regi: Auguste Lumière, Louis Lumière, Alice Guy-Blaché, Joris Ivens, Norman McLaren, Len Lye, 
Peter Weiss, Jonas Mekas, Peter Kubelka, 1895–1966, Frankrike, Kanada, Storbritannien, Sverige, 
USA, Österrike, 16 mm/35 mm, 1 tim, utan dialog/engelska, utan text, barntillåtna

Unga Cinemateket är filmhistorien för unga. Vi visar välkända klassiker, 
men också filmer som väcker nyfikenhet och öppnar dörrar till nya 
världar. Ta med dina barn, barnbarn, bonusbarn och vänners barn och 
introducera dem för filmens värld – eller om du är barn: ta med dina  
vänner och föräldrar. Söndagar klockan 14.00 i Filmhuset. 

Fri entré för alla under 15 år.
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*  Enstaka avvikelser kan förekomma. **  Max fem bi l jetter åt gången vid kö.

Våra förmånskort

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

Filmhuset 
Cinemateket visar film i Filmhusets 
biografer Bio Victor (364 platser) 
och Bio Mauritz (130 platser).  
Du tar dig hit med buss 72 och  
76 till Filmhuset, buss 1 och 4 till  
Värta  vägen eller buss 67 och 
t-bana till Karlaplan. Adress: 
Borgvägen 1 och 3. Cine ma tekets 
biljettkassa, där du köper biljetter 
och förmåns kort, öppnar en timme 
före dagens första föreställning. 
Mat och dryck kan köpas i caféet i 
Filmhusets foajé. Öppet vardagar 
klockan 8–18 och helger klockan 
12–18.
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Biljetter och åldergränser
Ordinarie biljettpris: 100 kr. Cinemateketkortet: 250 kr. Med det betalar du  
60 kr per biljett.* Kortet kostar 100 kr för studenter och seniorer mot uppvisande av 
Student- eller Mecenatkort respektive pensionärsintyg/id-kort. Kortet gäller i ett år. 
Stora Cinemateketkortet: 1 300 kr. Med det går du kostnadsfritt på visningarna.* 
Kortet gäller i ett år. Stora Cinemateketkortet, terminskortet: 750 kr. Med det  
går du också kostnads fritt på visningarna,* men kortet gäller endast en termin  
(vår eller höst).

Biljetter köper du i kassan i Filmhuset eller på cinemateket.se. Biljetter för 
november–januari släpps 21 oktober. Förmånskorten går endast att köpa i kassan. 
Ta alltid med ditt förmånskort för att visa upp vid insläppet. Antalet platser i biograf-
erna är begränsat, så skaffa gärna biljett i god tid.**

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


