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3Inledning

I januari smygstartade vi Alfred Hitchcock- 
året, men detta program domineras av 
denna gigant. Hitchcock är förmodligen 

1900-talets viktigaste regissör. Han lycka- 
des bli lika stor som sina filmer och hans 
rykte fortsätter att växa. Om han under sin 
levnadstid kallades ”Spänningens mästare” 
är han nu utropad till ”Filmens mästare”. Det 
är en ynnest att under ett år visa hans filmer 
och därmed bredden i ett konstnärskap som 

rymmer så mycket mer än bara spänning. Vi får genom filmerna också 
ta del av 1900-talets filmhistoria och alla de han samarbetade med, 
från skådespelare som James Stewart och Ingrid Bergman till film-          
arbetare som Edith Head och Saul Bass.

Kritiker, författare, översättare och regissör – Stig Björkman har 
varit en central figur inom den svenska filmen sedan han började på 
filmtidskriften Chaplin. Sedan dess har han skrivit flera böcker om 
film, översatt böcker och filmer och regisserat fler än 20 filmer. Den 
röda tråden har alltid varit kärleken till filmen. På senare år har han 
varit känd som porträttör; av Ingmar Bergman, Ingrid Bergman och 
Lars von Trier. När vi nu har bjudit in Stig till Cinemateket vill vi lyfta 
fram hans spelfilmer, som dominerade de första 30 åren av hans 
karriär. Från Jag älskar, du älskar, tydligt influerad av den franska 
vågen, till Imorron och imorron och imorron, hybridfilmen som inte 
liknar något annat.

Lika mångsidig är Anne-Marie Miéville. Hon har under 45 års tid 
arbetat som regissör, producent, klippare, skådespelare och manus- 
författare, ofta i nära samarbete med livskamraten Jean-Luc Godard. 
Vi visar fem av hennes filmer. Ingen av dem har tidigare visats i 
Sverige, så ta chansen att se dessa filmer, fulla av intellektuell  
skärpa och vardagsnära värme.

Danial Brännström, CinematekschefAnaloga och digitala kopior från Svenska  
Filminstitutet. Övrigt filmmaterial från arkiven  
vid British Film Institute (London), Cinéma-
thèque de Toulouse, Cinémathèque Suisse 
(Lausanne), Národní filmový archiv (Prag) och 
från American Genre Film Archive, Arsenal 
Institut für Film und Videokunst, FilmCentrum, 
Folkets Bio, Gaumont Distribution, Impact, 
Light Cone, LUX, MISR International Films, 
Netflix, Nordisk Film, Park Circus, Scanbox 
Entertainment, SF Studios, TriArt Film. 

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

Tack till: Harriet Andersson, ArkDes,  
Stig Björkman, Gabrielle de Bourg, Stoffel 
Debuysere, Franska Filmfestivalen, Jan 
Göransson, Olof Halldin, Lotta Hasselquist 
Nilsson, Jan Holmberg, Institut français de 
Suède, Maaret Koskinen, Alice Leroy, Trond 
Lundemo, Carlos Minguez Carrasco, Science 
Fiction Bokhandeln, SF Studios, Stockholms 
feministiska filmfestival, Tempo dokumentär- 
festival, Edward von Past, Ulf von Strauss.

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

februari–mars
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Alfred Hitchcock
Under 2020 visar Cinemateket samtliga bevarade långfilmer regisserade  
av Alfred Hitchcock. Det blir 55 visningar allt som allt, så passa på att se så 
många filmer som möjligt på stor duk. Ta vår Hitchcock-folder i kassan i Film - 
huset och kryssa för filmerna du ser, och läs Jan Olssons intro duce rande 
artikel på cinemateket.se.

Alfred Hitchcock4

Fåglarna sjunga kl 1.45 + föreläsning Sabotage  Ons 5 feb 18.00 Bio Victor

Sylvia Sidney säljer biljetter på en familjeägd biograf när ett sabotage mörk lägger London. Plötsligt frågar mystiska 
figurer efter biografföreståndaren, alltmedan grönsakshandlaren intill börjar intressera sig för biografens klientel.  
I Hitchcocks filmatisering av Joseph Conrads roman Anarkisten har det politiska innehållet tonats ned, vilket ger 
större utrymme åt de spännings moment som ingen likt Hitchcock kan överföra till vita duken. Före filmen föreläser 
Jan Holmberg, doktor i filmvetenskap och vd för Stiftelsen Ingmar Bergman, om Hitchcock och den rena filmen. 
Föreläsningen pågår i 45 minuter. SR/SL

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Sylvia Sidney, Oskar Homolka, John Loder, 1936, Storbritannien,  
35 mm, 1 tim 17 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år
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55 x Hitchcock
Stockholm 
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Repet Rope  

Tis 3 mar 18.00 Bio Victor

Två överklassynglingar vill fira det 
perfekta mordet med en middags-
bjudning, men tar sig vatten över 
huvudet när deras gamla lärare 
kommer förbi. Hitchcocks första 
färgfilm är en diaboliskt tät thriller, 
efter Patrick Hamiltons pjäs med 
samma namn, som trotsar sitt teatrala 
upplägg med en tekniskt storartad 
illusion av att utspelas i en enda  
lång tagning – i själva verket en  
snygg sammanfogning av obrutna 
tiominuterstagningar. SL

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:  
James Stewart, John Dall, Farley Granger,  
1948, USA, 35 mm, 1 tim 20 min,  
engelska, svensk text, tillåten från 11 år
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Rampfeber Stage Fright  

Sön 29 mar 18.30 Bio Victor

Med blodfläckad Dior-klänning kastar 
sig Marlene Dietrich i sin älskares 
armar. Han tar på sig mordet på hennes 
make men Jane Wyman anar ugglor  
i mossen så hon klär ut sig till hem-
biträde och flörtar med en polis. 
Rampfeber, som var en av två filmer 
Hitchcock gjorde under en kort sejour 
tillbaka i sitt hemland, präglas av det 
vackert tecknade förhållandet mellan 
far och dotter, men även av Hitchcocks 
lekfullhet, exemplifierad av opålitliga 
tillbakablickar och osynliga dörrar. SR 
Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Marlene 
Dietrich, Jane Wyman, Michael Wilding, 1950, 
Storbritannien, 35 mm, 1 tim 49 min, engelska, 
svensk text, tillåten från 15 år

Frenzy | Tis 31 mar 18.00 Bio Victor

Ett lik flyter upp i Themsen. Runt halsen har offret en åtdragen slips – en 
hänsynslös slipsmördare härjar i London. Fel man anklagas och det blir upp  
till honom själv att rentvå sitt namn. Hitchcocks sista film på hemmaplan 
lanserades med en kongenial och mycket rolig trailer, med regissören själv  
som guidande ciceron/detektiv i filmens miljöer. TB

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Jon Finch, Barry Foster, Barbara Leigh-Hunt, Billie Whitelaw, 
1972, Storbritannien, DCP (digitaliserad), 1 tim 56 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Utpressning – ljudversion Blackmail  Ons 12 feb 18.00 Bio Victor

En kvinna faller offer för utpressning efter att ha mördat en man som försökt förgripa sig på henne. Hitchcock gjorde  
såväl en stum- som en ljudfilms version av Utpressning. Den senare blev den första framgångsrika euro peiska ljud filmen, 
men den förra ansågs av många vara den bättre filmen – inte minst av Hitchcock själv, som betraktade stumfilm som 
mediet ”i dess renaste form”. Vi visar ljudversionen nu och stumfilmen i höst. SL
 
Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Anny Ondra, John Longden, Cyril Ritchard, Sara Allgood, 1929, Storbritannien,  
35 mm, 1 tim 25 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

En kvinnas hemlighet The Paradine Case  Tis 18 feb 18.00 Bio Victor

Rättegångsdrama där Gregory Pecks lyckligt gifta, framgångsrika advokat 
förlorar omdömet när han förälskar sig i Alida Vallis gåtfulla, misstänkta gift-
mörderska. Suggestiva bildkompositioner och undertryckt begär i Hitchcocks 
sista film för producenten David O. Selznick, som klippte bort 20 minuter – 
däribland de scener som gav Ethel Barrymore en Oscarnominering. AA

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Gregory Peck, Alida Valli, Ann Todd, Charles Laughton, 
Charles Coburn, 1947, USA, 35 mm, 1 tim 54 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Studie i brott Vertigo  

Fre 7 feb 18.00 Bio Victor

Svindel, sorg och svartsjuka i San 
Francisco när Kim Novaks mystiska 
skönhet får James Stewarts 
höjdrädda privatdetektiv på fall. 
Hitchcocks solkyssta film noir 
möttes av blandad kritik vid 
urpremiären, men har med tiden 
kommit att betraktas som ett av 
filmhistoriens främsta verk – något 
som bekräftades 2012 när den  
intog topplaceringen i film tid ningen 
Sight & Sounds kritiker omröstning 
om tidernas bästa filmer. SL

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:  
James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel 
Geddes, 1958, USA, 35 mm, 2 tim 8 min,  
engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Waltzes from Vienna | Lör 14 mar 16.15 Bio Victor

Wien, 1800-tal. Kompositören Johann Strauss d.y. står i skuggan av sin far, tills 
han får idén till ”An den Schönen Blauen Donau” under ett besök i ett bageri. 
Kärlek, intriger och musik i lättsam, tidstypisk operettfilm baserad på brittisk 
version av österrikisk scenmusikal. Hitchcock betraktade filmen som karriär-  
ens lågvattenmärke, men flera teman och idéer förebådar senare verk. AA

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Esmond Knight, Edmund Gwenn, Jessie Matthews,  
1934, Storbritannien, DCP (digitaliserad), 1 tim 21 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

The Farmer’s Wife | Lör 29 feb 14.00 Bio Victor

Änkeman söker fru i film efter succé pjäs som spelades över 1 400 gånger 
(tidvis med Laurence Olivier i huvudrollen). Häxmästaren visar prov på 
strå lande komisk blick, som i scenen där en chockad ungmö mottar ett frieri 
samtidigt som hon försöker balansera en dallrig pudding på ett upplägg nings-
fat. Fina bilder av Jack Cox, som fotograferade tolv av Hitchcocks filmer.  
Lotta Hasselquist Nilsson ackompanjerar på piano. AA

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Jameson Thomas, Lillian Hall-Davis, Gordon Harker,  
1928, Storbritannien, DCP (digitaliserad),1 tim 47 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Mord Murder!  Tis 25 feb 18.00 Bio Victor

En ung skådespelerska hittas på en mordplats och anklagas för brottet. Själv 
minns hon inget från händelsen och döms till döden. En av jurymedlemmarna 
tvivlar dock på hennes skuld och börjar gräva i fallet. Det rigorösa ljudspåret 
tvingade teamet att filma med både orkester och förinspelad berättarröst, 
eftersom det under ljudfilmens första år inte gick att eftersynkronisera ljud. SR

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Herbert Marshall, Norah Baring, Phyllis Konstam,  
1930, Storbritannien, DCP (digitaliserad), 1 tim 48 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Skuggan av ett tvivel
Shadow of a Doubt

Tor 19 mar 18.00 Bio Victor

”Vi pratar inte om att döda folk. Herb 
pratar om att döda mig och jag pratar 
om att döda honom.” Joseph Cotten 
briljerar som den charmiga mor-
brodern vars plötsliga besök får en 
uttråkad tonårsflicka att ana oråd. 
Mysig småstadskänsla kontrasteras 
mot krypande obehag i psykologisk 
thriller med Oscar nominerat manus. 
Alfred Hitchcocks personliga favorit  
ur filmografin. SL

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Teresa 
Wright, Joseph Cotten, Macdonald Carey,  
1943, USA, DCP (digitaliserad), 1 tim 48 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Mannen som  
visste för mycket 
The Man Who Knew Too Much  

Tis 10 mar 18.00 Bio Victor

Paret Lawrence är på semester i 
schweiziska alperna när de anförtros 
en hemlighet av en döende spion, som 
skjutits av terrorister. För att makarna 
inte ska berätta något för polisen kid - 
nappas deras dotter och de måste 
själva rädda livet på henne och den 
ambassadör som enligt agenten ho tas 
till livet. En strålande Peter Lorre gör 
sin första roll på engelska. TB

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:  
Leslie Banks, Edna Best, Peter Lorre,  
1934, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 15 min,  
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Slå nollan till polisen 3D  
Dial M for Murder  Fre 21 feb 18.00 Bio Victor

I Grace Kellys första film för Hitchcock spelar hon en kvinna som bedrar sin 
make, samtidigt som han planerar att mörda henne. Filmen spelades ursprung-
ligen in för att visas i 3D, men hade premiär när hajpen lagt sig. I denna restau - 
rerade kopia har filmen anpassats till dagens 3D-teknik och Hitchcocks 
utmärkta känsla för detaljer och filmiskt berättande får nytt liv. TB

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings,  
1954, DCP (digitaliserad), 1 tim 45 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Sabotör Saboteur  Tor 26 mar 18.00 Bio Victor

Hederlig arbetare anklagas för sabotage mot flygfabrik och tvingas på klassiskt 
Hitchcock-manér fly för att rentvå sitt namn. Det blir en underhållande, strapats - 
rik färd med handklovsintermezzo, grälande cirkusartister, skottlossning i 
biograf och inte minst en spektakulär slutscen på toppen av Frihetsgudinnan – 
ett grepp som återanvändes i Mount Rushmore-scenerna i I sista minuten. AA

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: Robert Cummings, Priscilla Lane, Otto Kruger,  
1942, USA, DCP (digitaliserad), 1 tim 49 min, engelska, utan text, tillåten från 11 år
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Stig Björkman är en av den svenska filmkulturens främsta kritiker och 
historiker. På 1950-talet var han aktiv inom Stockholms Studentfilmstudio. 
På 1960-talet var han en tongivande medlem i filmtidningen Chaplins 
redaktion. Därutöver har han skrivit filmkritik för både dagspress och tid- 
skrifter, svenska som internationella. På senare år har hans produktion i 
huvudsak bestått av ett stort antal filmhistoriska böcker och dokumentärer. 
Hans två senaste alster, dokumentärfilmen Jag är Ingrid (2015) och boken 
Michelangelos blick (2017) – om Ingrid Bergman respektive Michelangelo 
Antonioni – vittnar om en filmhistorisk kunskap, ett intresse och en ihärdig- 
het som är få förunnad.

Som kritiker, författare och dokumentärfilmare är Björkman välkänd. 
Mindre omtalade är alla de filmer han gjorde innan han på 1990-talet i 
huvudsak började göra dokumentärer. Debuten kom 1964: Letizia, en 
kortfilm som belönades på filmfestivalen i Locarno. Redan där kunde  
man ana det filmhistoriska kunnandet och den experimentlusta som  
skulle komma att prägla Björkmans efterföljande produktion. Den  
franska nya vågen var nog aldrig lika närvarande i den svenska filmen  
som i Björkmans tidigaste verk.

Något annat som präglar Björkmans spelfilmer är hans utmärkta val  
av och arbete med skådespelare. Med tanke på hur förtjusta svenska 
filmskapare i regel är i sina skådespelare, är det ändå talande att skåde-
spelare som Evabritt Strandberg, Sven Wollter, Harriet Andersson,  
Lena Nyman och Erland Josephson alla gjorde några av sina starkaste 
rolltolkningar i filmer av Björkman. Arbetet med skådespelarna har även 
varit ämne för utforskningar och experiment. Den kollektivt uppdiktade  
och mer eller mindre improviserade Jag älskar, du älskar skiljer sig med  
sin naturalistiska lätthet markant mot den formmässigt stramare Den  
vita väggen, där Harriet Andersson tycks liksom instängd inom filmens 
bildram, med ett objektiv som studerar hennes minsta gester och miner.

De filmer Stig Björkman gjorde under 1960-, 1970- och 1980-talen  
är en filmkännares verk, men precis som dess upphovsman blickar de 
framåt lika mycket som bakåt. Björkmans filmer fastnar inte i de banala 
hyllningarnas kategori, utan kunskapen och kärleken till svunna tiders 
filmkonst används i syfte att föra vidare, att fortsätta.
       Text: Stefan Ramstedt

Stig Björkman
Stig Björkman

Lyssningstips: Stig Björkman, ”Sommar i P1”, på sverigesradio.se/sommarvinterip1 (2017).

Den vita väggen + samtal med Stig Björkman  
och Harriet Andersson  Tis 4 feb 18.00 Bio Victor  
Harriet Andersson är Monika, en frånskild kvinna i en Stockholmsförort.  
Vi följer henne under en dag, där hon hinner träffa exmake, älskare och 
vänner, söka jobb och gå på konditori. Vardagens monotoni och arkitektur- 
ens sterilitet ställs i kontrast till den känslomässiga intensitet som Björkman 
och Andersson mycket vackert låter ana under Monikas stillhet. Den vita 
väggen gick upp på bio i Sverige i ett program kallat Två kvinnor, tillsam-
mans med Marianne Ahrnes Fem dagar i Falköping. Filmen är digitalt 
res taurerad av Filminstitutet och före visningen samtalar Stig Björkman, 
Harriet Andersson och Stefan Ramstedt, programredaktör. SR

Regi: Stig Björkman, medverkande: Harriet Andersson, Lena Nyman, Sven Wollter,  
1975, Sverige, DCP (digitaliserad), 1 tim 14 min, svenska, tillåten från 11 år

Förfilm:  
Sanningen om nya 
Anna Susanna
Satirisk kortfilm där Evabritt 
Strandberg spelar ”den med- 
vetna, fria, ohämmade nutids- 
kvinnan” Anna Susanna. 
Digitalt resta ure rad av Film- 
institutet.
Regi: Stig Björkman, 1967, Sverige, 
DCP (digitaliserad), 20 min, svenska, 
tillåten från 15 år



9februari–mars

Georgia, Georgia
Lör 8 feb 16.30 Bio Victor

Diana Sands spelar en uppskattad 
sångerska som anländer till Stock - 
holm med en pilsk manager och en 
överbeskyddande uppasserska i 
släptåg. På plats väntar en fotograf 
som ska göra ett stort bildreportage, 
samtidigt som en grupp ameri kan ska 
desertörer försöker få sångerskan att 
tala för deras sak. Författaren Maya 
Angelou skrev manus till denna 
amerikansk-svenska produktion som 
aldrig gick upp på bio i Sverige. SR

Regi: Stig Björkman, medverkande:  
Diana Sands, Minnie Gentry, Roger Furman, 
1972, Sverige, USA, 35 mm, 1 tim 31 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Jag älskar, du älskar | Tis 11 feb 18.00 Bio Victor

Björkmans långfilmsdebut var tänkt att bli en komedi med Evabritt 
Strandberg och Sven Wollter, men planerna ändrades då skådespelar-
paret fick besked att de väntade barn. I stället improviserades en 
berättelse fram baserad på denna erfarenhet. Resultatet är en film där 
skådespelarnas gester – stora som små – präglas av en i svensk film 
sällsynt livfullhet. Visningen inleds av Stig Björkman. SR

Regi: Stig Björkman, medverkande: Evabritt Strandberg, Sven Wollter, Agneta Ekmanner, 
1968, Sverige, 35 mm, 1 tim 30 min, svenska, tillåten från 15 år

Förfilm: Letizia
Prisbelönt och lekfullt själv - 
reflexiv kortfilmsdebut om  
en ung kvinna i Stockholm.
Regi: Stig Björkman, 1964,  
Sverige, 35 mm, 12 min, svenska,  
tillåten från 15 år

Efterfilm:  
To Australia  
with - - - - (Love)
Pamflettfilm om australiernas 
förhållande till kärlek gjord 
efter att landets tullminister 
belagt Jag älskar, du älskar 
med visningsförbud.
Regi: Stig Björkman, 1969, Australien, 
16 mm, 5 min, engelska, utan text,  
tillåten från 15 år

Stig Björkman
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Gå på vattnet om du kan
Mån 17 feb 18.00 Bio Mauritz

Litteraturstudent från Spånga träffar 
diplomat som bjuder med henne  
till Argentina. Väl där vantrivs hon i 
societeten, och tycker att diplomaten 
inte anstränger sig tillräckligt mycket 
för landets politiska fångar. Lena 
Nyman och Claire Wikholm briljerar, 
medan filmen får politisk tyngd av  
Sun Axelssons manus. ABBA:s  
Anni-Frid Lyngstad gör sin enda 
filmroll, som diplomatens fru. SR

Regi: Stig Björkman, medverkande:  
Lena Nyman, Tomas Pontén, Claire Wikholm, 
Anni-Frid Lyngstad, 1979, Sverige, 35 mm,  
1 tim 40 min, svenska/engelska och spanska, 
svensk text, tillåten från 15 år

Bakom jalusin
Lör 22 feb 18.30 Bio Victor

Erland Josephsons författare flyr från 
skrivkramp och ett infekterat äkten-
skap till Marocko, där hans arbete 
distraheras av alkohol och en tilltagan - 
de fascination över det italienska 
paret på andra sidan gatan – en 
kombination som driver honom till 
vanvettets rand. Bakom jalusin är en 
febrig, svettig thriller, ”en av de mest 
intressanta och välgjorda svenska 
spelfilmerna på mycket länge”, tyckte 
Dagens Nyheters Maaret Koskinen. SR

Regi: Stig Björkman, medverkande: Erland 
Josephson, Domiziana Giordano, Gunnel 
Lindblom, 1984, Sverige, Danmark, 35 mm,  
1 tim 36 min, svenska/engelska, franska och 
arabiska, svensk text, tillåten från 7 år

Imorron och imorron  
och imorron
Mån 24 feb 18.00 Bio Mauritz

”Mycket få människor lever i nuet, de 
förbereder sig för livet i morgon.” I ett 
antal sammanflätade episoder belyser 
Björkman konceptet upprepning,  
som här återges i form av innötningar, 
repetitioner, omtagningar och övningar 
i en mängd olika sammanhang: scen - 
konst, fabriksarbete, idrott, pedagogik. 
Sydsvenskans Jan Aghed såg en film 
”rik på slående, tänkvärda och under- 
hållande iakttagelser”. SR

Regi: Stig Björkman, medverkande:  
Kent Andersson, Maria Ericson, Per Francke,  
Thomas Di Leva, 1989, Sverige, 35 mm,  
1 tim 13 min, svenska, barntillåten
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Marcel Carné

”Det är svårt att leva.” Desertören Jean Gabin är på  
flykt, som alla i Dimmornas kaj. I en bar i hamnen står 
Michèle Morgan i basker och regnkappa, dömd på 
förhand hon också. En natt får de tillsammans, sedan 
går det som det måste. I en berömd kärleksscen har 
Gabin en av sina mest citerade repliker. ”T’as de beaux 
yeux, tu sais.” Det låter banalt på svenska, ”Du har 
vackra ögon”, men den som sett Gabin säga det och 
Morgan svara ”Kyss mig” glömmer det inte. 

Av de förföriskt fatalistiska filmer Marcel Carné  
gjorde åren innan andra världskriget, är ingen mörkare 
och mer pessimistisk än Dimmornas kaj. Regissörens 
ständiga medskapare, poeten Jacques Prévert, skrev 
dialoger som den där paret sitter på en kajkant och  
talar om skräpet som havet sköljer in. Gabin hade gjort 
Pépé från Marseille och Den stora illusionen och var  
en stor stjärna, Carnés virtuosa scenograf Alexandre 
Trauner byggde Le Havre av papp och gips och Eugen 
Schüfftan, en av den tyska expressionismens största 
fotografer, expert på ljusdunkel, förvandlade miljöerna 
till inre landskap. 

Man säger att Gabin fyllde biograferna för att han  
var som människorna som köade för att se hans filmer.  
I Dagen gryr är han en arbetare som har skjutit en man 
som förtjänat det. Medan han väntar på att polisen  
ska storma hans vindsrum minns han vad som hänt, 
ända fram till slutet. Det är första gången en fransk film 
är uppbyggd så. I de amerikanska noir-filmerna från 
1940- och 1950-talet är tillbakablickar standard. 
Till bakablickar och hjältar som är dömda på förhand. 

När hans aktiva period var över, sa Carné att den 
riktning som påverkat honom mest var den tyska 

expressionismen, den estetik europeiska regissörer och 
fotografer tog med sig till USA under kriget, den stil och 
den stämning som låg till grund för den amerikan ska 
noir-filmen. När man ska beskriva Carnés egna ”svarta” 
filmer brukar man tala om poetisk realism. I Dimmornas 
kaj, Hotel du Nord och Dagen gryr berättar han och 
Prévert om riktiga människor i riktiga miljöer, och de gör 
det med förhöjd dialog, imponerande kulisser och 
utstuderad ljussättning. Som på teatern.

”Det enda jag ville göra var filmer om det mirakulösa, 
det fantastiska. I grund och botten är det det jag verklig- 
en älskar”, sa Carné när han såg tillbaka. Nattens gäster, 
en medeltidssaga där djävulen dyker upp, hade premiär 
1942. Frankrike var ockuperat, och höll man sig till histo- 
riska ämnen kunde man arbeta friare. Den hyperroman-
tiska Nattens gäster kunde uppfattas som en allegori 
där mörkrets härskare var Hitler och Frankrikes hjärta 
aldrig skulle sluta slå, och filmen blev en stor succé.

Men Carnés mästerverk är Paradisets barn, den 
väldiga fresken om livet, kärleken och teatern. Det är 
svårt att förstå att den kunde bli till under ockupationen. 
Pierre Brasseur var en av skådespelarna: ”Det var krig, 
och vi ville ta tillbaka allt vi förlorat på slagfälten. Vi ville 
visa att det inte var slut med Frankrike. Vi ville överträffa 
oss själva.” Det gjorde de. François Truffaut, nya 
vågen-regissören som förespråkade ett helt annat  
sätt att göra film, var 13 år vid premiären. När han och 
Carné 1984 träffades på en biograf där de tillägnats 
varsin salong, hade Truffaut sett filmen åtta gånger.  
”Jag har gjort 23 filmer”, sa han till Carné, ”och jag skulle 
byta allihop mot att ha gjort Paradisets barn.”

Text: Nina Widerberg, filmhistorisk skribent på Filminstitutet
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Lästips: Jonathan Driskell, Marcel Carné (Manchester University Press, 2012).
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Nattens gäster Les visiteurs du soir  Sön 1 mar 18.00 Bio Victor

Djävulen skickar två tjänare till ett sagoslott där de förklädda till musiker ska 
förföra de dödliga och sätta stopp för en förlovning. Carnés extremt romantiska 
medeltidssaga, som blev en stor succé, är gjord under den tyska ockupationen 
och uppfattades allmänt som en allegori. Michelangelo Antonioni var regi-
assistent, Alain Resnais spelar page och Carnés favorit Arletty är förklädd  
till man. NW

Regi: Marcel Carné, medverkande: Arletty, Marie Déa, Fernand Ledoux, Alain Cuny,  
1942, Frankrike, 35 mm, 1 tim 49 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Dagen gryr Le jour se lève  Ons 26 feb 18.00 Bio Victor

Gjuteriarbetaren Jean Gabin barrikaderar sig mot polisen i totalförbjuden 
tragedi den tyska ockupationsmakten stämplade som ”demoraliserande”.  
I en enda lång tillbakablick är Jules Berry (djävulen i Nattens gäster) en 
ondskefull hunddressör, Arletty den dödsdömda hjältens älskarinna och 
Jacqueline Laurent den unga floristen han förälskar sig i. Scenografi av 
Alexandre Trauner, musik av Maurice Jaubert. NW

Regi: Marcel Carné, medverkande: Jean Gabin, Jules Berry, Arletty, Jacqueline Laurent,  
1939, Frankrike, 35 mm, 1 tim 29 min, franska, svensk text, tillåten från 11 år

Dimmornas kaj
Le quai des brumes

Sön 16 feb 16.00 Bio Victor

Desertören Jean Gabin gömmer sig 
på baren Chez Panama i den dim - 
höljda hamnen i Le Havre – ett ruckel 
där Michel Simon antastar sin unga 
myndling Michèle Morgan, en des- 
illusionerad konstnär ska ta livet av 
sig, en gangsterliga dyker upp och 
desertören blir oskyldigt anklagad  
för mord. En av Carnés och Gabins 
mörkaste och mest romantiska filmer.
Regi: Marcel Carné, medverkande: Jean Gabin, 
Michel Simon, Michèle Morgan, Pierre Brasseur, 
1938, Frankrike, 35 mm, 1 tim 30 min, franska, 
svensk text, tillåten från 11 år

Det perfekta brottet Drôle de drame  Ons 19 feb 18.00 Bio Victor

I förra sekelskiftets London skriver den milda mimosaodlaren Michel Simon 
böcker om blodiga brott bakom ryggen på pastorn Louis Jouvet, som leder ett 
korståg mot deckarläsning, medan Jean-Louis Barrault mördar slaktare för att 
de dödar djur. Carnés första samarbete med scenografen Alexandre Trauner, 
fotografen Eugène Schüfftan och kompositören Maurice Jaubert. NW

Regi: Marcel Carné, medverkande: Louis Jouvet, Françoise Rosay, Michel Simon,  
1937, Frankrike, 35 mm, 1 tim 39 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Hotel du Nord Hôtel du Nord  Sön 9 feb 16.00 Bio Victor

På ett hotell i de återskapade arbetarkvarteren vid Saint Martin-kanalen i  
Paris hyr ett ungt par utan framtid ett rum för att skjuta sig. Den hårdkokta 
prostitue rade Arletty och den cyniska Louis Jouvet, som har sitt förflutna i 
hälarna, är filmens andra, vilt grälande par. Efter en roman av Eugène Dabit,  
son till det riktiga Hotel du Nords ägare. En av Carnés mest älskade filmer,  
med dialog av Henri Jeanson (Pépé från Marseille). NW

Regi: Marcel Carné, medverkande: Annabella, Jean-Pierre Aumont, Louis Jouvet, Arletty,  
1938, Frankrike, 35 mm, 1 tim 36 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Marcel Carné
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Du mouron pour les petits oiseaux
Sön 29 mar 16.00 Bio Victor

Hyresvärden Paul Meurisse (De djävulska) pysslar med sina kanariefåglar i  
ett hus där ingen anar att han är en beväpnad exgangster; varken slaktarparet, 
blondinen som säljer cigaretter på nattklubben, den hundraåriga adelsdamen 
med de hemlösa katterna, den fromma blivande frälsningssoldaten eller den  
vilt pimplande conciergen Madame Communal. NW

Regi: Marcel Carné, medverkande: Paul Meurisse, Dany Saval, Suzy Delair, Suzanne Gabriello, 
Franco Citti, 1963, Frankrike, Italien, 35 mm, 1 tim 49 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Brottslig kärlek Thérèse Raquin  Ons 18 mar 18.00 Bio Victor

I Carnés och manusförfattaren Charles Spaaks version av Émile Zolas 1800- 
talsroman Thérèse Raquin bär den italienska lastbilschauffören Raf Vallone 
(Bittert ris) hem en redlöst berusad tillståndskontrollant till den sammanbitna 
Simone Signoret, som i tysthet håller på att förlora förståndet instängd i en 
lägenhet med sin ynkliga man och hans sjukligt svartsjuka mor. Carné och fem 
andra delade Silverlejonet i Venedig (inget Guldlejon delades ut detta år). NW

Regi: Marcel Carné, medverkande: Simone Signoret, Raf Vallone, Jacques Duby, Maria Pia Casillo, 
1953, Frankrike, Italien, 35 mm, 1 tim 46 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Nattens portar Les portes de la nuit  Ons 11 mar 18.00 Bio Victor

I den sista film Carné och Jacques Prévert gjorde tillsammans får den unga 
motståndsmannen Yves Montand en vinternatt 1945 veta av en allvetande luf- 
fare att han innan gryningen ska träffa den vackraste kvinnan i världen. Prévert, 
vars balett filmen bygger på, hade skrivit huvudrollerna för Jean Gabin och 
Marlene Dietrich, som var ett par. Melodin ”Les feuilles mortes” blev en hit. NW

Regi: Marcel Carné, medverkande: Yves Montand, Nathalie Nattier, Pierre Brasseur, Serge 
Reggiani, 1946, Frankrike, 35 mm, 1 tim 49 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Paradisets barn Les enfants du paradis  Sön 2 feb 16.30 Bio Victor

Comédie Française-aktören Jean-Louis Barrault framför sitt berömda mim-nummer på teatergatan Brottets boulevard 
i Paris 1841, där han, en skådespelare, en greve och en författare – alla baserade på historiska personer – är rivaler 
om den majestätiska kurtisanen Garance, Arletty i sin största roll. Carné hade nära tvåtusen statister i karneval scen-
erna, och scenografen Alexandre Trauner och kompositören Joseph Kosma, som båda var judar, fick arbeta gömda i 
bergen ovanför Nice. Filmen gjordes under kristiden alldeles i slutet av ockupationen och Gestapo jagade motstånds-
män bland statisterna. Paradisets barn finns med på otaliga listor över filmhistoriens allra största verk. NW 
Regi: Marcel Carné, medverkande: Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Pierre Renoir, María Casares,  
1945, Frankrike, 35 mm, 3 tim 8 min, franska, svensk text, tillåten från 7 år

Visningen sker i samarbete  
med Institut français de Suède.
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Makoto Shinkai skrapade ihop fickpengar för att köpa sin första egna biobiljett. 
Valet föll på Laputa – slottet i himlen, skriven och regisserad av Hayao Miyazaki. 
Vad högstadieeleven Shinkai inte visste då var att han ungefär 30 år senare 
skulle kallas för ”den nya Miyazaki”.

Epitetet används oftare av filmjournalister i väst än bland japaner, menar han 
själv. ”Han är ett geni, men man kan inte vara Miyazaki. Man kan bara bli ’den 
andra Miyazaki’. Och det är inget att sträva mot.” Men att bara vara Shinkai har 
visat sig fullt tillräckligt. Your Name blev den mest sedda anime filmen på bio - 
graf, ett rekord som stod sig tills Miyazakis Spirited Away fick sen biopremiär  
i Kina sommaren 2019.

Shinkais resa till kassarekord har varit lång. Som designer på spelföre taget 
Falcom drömde han om att berätta egna historier och började ägna lediga 
nätter åt att göra kortfilmer med handritade celler och Adobe After Effects. 
Enmansstudion resulterade även i det lilla genombrottet Kanojo to kanojo  
no neko (2000). Filmen brändes på CD-R-skivor, såldes på konvent och 
belönades med priser. Bänkad framför sin dator gjorde han även Hoshi no  
koe (2002), men den här gången behövde han inte sköta distributionen själv – 
filmen gavs ut på dvd i Nordamerika, Storbritannien och Australien. En ny 
animestjärna var född.

”Jag minns känslorna jag hade som tonåring. Jag minns misslyckande, jag 
minns hur fantastiskt det var att prata med en tjej som jag var förälskad i. Och 
jag har fortfarande de känslorna.” Det inkännande ungdomsperspektivet är 
centralt i hans äventyrsfilmer, där finstämd tystnad kan övergå i melodrama - 
  tisk urladdning. Där science fiction- och fantasyinslag främst används för att 
krydda de emotionella insatserna.

Men även i hans mest svindlande sagointriger speglas verkligheten. Jord - 
bävningen vid Tohoku 2011, den kraftigaste som drabbat Japan och bland 
annat orsakade Fukushima-olyckan, fick Shinkai att se världen med nya ögon. 
Katastrofer finns det gott om i japansk film, från atombombens Godzilla – 
monstret från havet till cyber punkens Akira – men för Shinkai är det 
återhämtningen som är mest intressant.

Under arbetet med sin senaste film, Weathering with You,  
tog han in en meteorolog som konsult. Molnens skepnad,  
vindarnas kraft, regndropparnas fall – Shinkai ville fånga  
Tokyos topografi så realistiskt som möjligt. ”Hur lever vi  
i den galna värld som vi har skapat? Och framför allt:  
hur ska de unga kunna leva i denna galna värld?”

Makoto Shinkai

Förhandsvisning: Weathering with You  
Tenki no ko  Fre 14 feb 18.00 Bio Victor

Tonåring rymmer hemifrån och anländer till regnigt Tokyo där han träffar en 
föräldralös tjej med väderförändrande krafter. Shintoism, klimatångest och 
fantastik möts i Japans Oscarbidrag. Filmens aktualitet underströks när 
premiären tajmade Tokyos kraftigaste regnperiod på länge, tätt följd av 
jättetyfonen Hagibis. Filmen förhandsvisas i samarbete med TriArt Film  
och har ordinarie biopremiär 21 februari. SL

Regi: Makoto Shinkai, röster: Kotaro Daigo, Nana Mori, Kentaro Araki,  
2019, Japan, DCP, 1 tim 54 min, japanska, svensk text, tillåten från 15 år

Text: Sebastian Lindvall

Lästips: Makoto Shinkai, A Sky Longing for Memories:  
The Art of Makoto Shinkai (Vertical, 2015).

Samtal om  
Makoto Shinkai 
Fredag 7 februari 17.30 bjuder Science 
Fiction Bokhandeln i Stockholm in till 
ett samtal om Makoto Shinkai med 
Sebastian Lindvall, programredaktör, 
och Jenny Preinitz, anime- och 
mangaexpert. Läs mer på sfbok.se.
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Barn som jagar stjärnor  
Hoshi o ou kodomo  Sön 8 mar 18.00 Bio Victor

Högstadietjej fångar upp vackra melodier med en kristallmottagare som hon 
fått av sin numera döda pappa. En dag attackeras hon av en mystisk varelse 
men räddas av en ung krigare, vilket blir början på ett storslaget äventyr som 
leder bort från den lugna småstadstillvaron och vidare mot ett mytomspunnet 
kungarike inuti jordens kärna. Filosofiskt och hjärtskärande om liv och död. SL

Regi: Makoto Shinkai, röster: Hisako Kanemoto, Miyu Irino, Kazuhiko Inoue,  
2011, Japan, DCP, 1 tim 56 min, japanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Den utlovade platsen bortom molnen
Kumo no muko, yakusoku no basho  Lör 22 feb 16.15 Bio Victor

Shinkais imponerande långfilmsdebut är ett kontrafaktiskt krigsdrama där 
barndomsvänner i ett alternativt Japan, delvis ockuperat av Sovjetunionen, 
splittras under plötsliga former. Flera år senare visar sig deras öden vara 
sammankopplade med ett torn som står i kontakt med en parallell värld. SL

Regi: Makoto Shinkai, Yoshio Suzuki, röster: Hidetaka Yoshioka, Masato Hagiwara, Yuka Nanri, 
2004, Japan, DCP (digitaliserad), 1 tim 31 min, japanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Fem centimeter per sekund / Ordens trädgård  
Byosoku 5 senchimetoru / Koto no ha no niwa  Lör 29 feb 18.00 Bio Victor

I uppväxtdramat Fem centimeter per sekund gör Shinkai nedslag i en ung mans liv – från barndomens 1990-tal 
till nutida vuxenliv. Finstämda novellfilmen Ordens trädgård följer en 15-årig student med skomakardröm mar, 
som under regniga förmiddagar lär känna en mystisk kvinna i Shinjuku Gyoen-parken. SL

Regi: Makoto Shinkai, röster: Kenji Mizuhashi, Yoshimi Kondou, Satomi Hanamura/Miyu Irino, Kana Hanazawa,  
2007/2013, Japan, DCP (digitaliserade), 1 tim 3 min + 46 min, japanska, engelsk text, tillåtna från 15 år

Your Name Kimi no na wa  
Lör 14 mar 14.00 Bio Victor

Kille träffar tjej-formeln får ny luft  
i genreöverskridande äventyrs-
drama där småstadstjej och stor - 
stadskille upptäcker att de kan 
byta kroppar med varandra. Lek full-  
heter övergår i apokalyptiskt allvar 
när de får nys om en livs hotande 
komet. Shinkais stora genombrott 
blev den dittills mest sedda ani me- 
filmen på bio och en amerikansk 
live-action-remake är på gång. SL

Regi: Makoto Shinkai, röster: Ryunosuke 
Kamiki, Mone Kamishiraishi, Ryo Narita, 
2016, Japan, DCP, 1 tim 46 min, japanska, 
svensk text, tillåten från 7 år

Fem centimeter per sekund.
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Kairo centralstation
Bab al-Hadid  

Mån 2 mar 18.00 Bio Mauritz

Melodram möter neorealism i 
Youssef Chahines genombrott, 
där tillvaron på titelns tåg station 
gestaltas i ett antal historier om 
allt från omöjlig kärlek till bildan - 
det av en fack förening. Regissör- 
en själv briljerar som en krympling 
besatt av en kvinnlig läskförsälj-
are. Som förfilm visar vi ännu ett 
porträtt av Kairo, inspelat 33 år 
senare, med Chahine som 
självmedveten ciceron. AA

Regi: Youssef Chahine, medverkande: 
Youssef Chahine, Farid Shawqi, Abu Siri, 
Hind Rustum, 1958, Egypten, DCP 
(digitaliserad), 1 tim 13 min, arabiska, 
engelsk text, tillåten från 15 år

Förfilm: Kairo, skildrat 
av Youssef Chahine
al-Qahira menauwwara  
bi Ahlaha
Regi: Youssef Chahine, 1991, Egypten, 
Frankrike, 35 mm, 24 min, arabiska, 
engelsk text, tillåten från 15 år

Youssef Chahines mor var grekiska, hans far libanes. Han gick i brittisk skola, 
tillbringade barndomen framför Hollywoodfilmer och gifte sig sedermera med 
en fransyska. I hans hem talades fem språk. Framför allt var han dock egyptier. 
”Jag gör film för mig själv, sedan min familj, sedan Alexandria, sedan Egypten.”

Hans filmer är vitt skilda: historiska epos, romantiska musikaler, samhälls-
kritiska dramer, självreflexiva metaverk. Ibland samsas flera genrer i samma film. 
Det går att spåra referenser i hans verk till allt från Gene Kelly, Douglas Sirk  
och Federico Fellini till neorealism och franska nya vågen.

Hans första dröm var att bli skådespelare, och efter några år på amerikansk 
teaterskola inledde han karriären som knegare i den egyptiska filmbranschen, 
konstaterade att han såg ”för konstig ut” för att bli filmstjärna och sadlade om 
till regissör. Från 1950 och 30 år framåt gjorde han nästan en film om året,  
och kom att bli en av den arabiskspråkiga filmhistoriens främsta.

Han bröt mot tabun, både till form och innehåll. Egypten hade en rik film tradition 
(där den första filmvisningen ägde rum bara ett år efter bröderna Lumières 
premiär visning i Frankrike), men genrefilmen dominerade. Chahine var den första 
realisten, den första att berätta ur böndernas perspektiv, den första med en 
politisk blick. Senare blev han först med att göra självbiografisk film och i förbi - 
farten flyttade han även gränserna för hur sexuella – inte minst homosexuella – 
relationer skildrades i egyptisk film. Dessutom stack han ut som sekulariserad 
katolik i ett huvudsakligen muslimskt samhälle.

Genombrottet Kairo centralstation från 1958 tävlade på Berlins filmfestival 
och betraktas numera som hans mästerverk, men när den kom var mottagandet 
mindre entusiastiskt. Blandningen av europeisk och egyptisk filmtradition för-  
virrade: den inhemska publiken tyckte att filmen var för dyster och realistisk, 
utländska kritiker att den var för melodramatisk. Chahine tog främst åt sig av 
den egyptiska kritiken och svor på att aldrig mer göra film över huvudet på 
folket. Men med tiden kom publiken ikapp honom.

Chahine påverkades ständigt av den politiska situationen i den arabisk språk-
iga delen av världen, som under hans livstid genomgick många och dramatiska 
förändringar. Han debuterade strax före Egyptens befrielse, och gjorde sedan 
film under både socialisten Gamal Abder Nassers och den västvänliga Anwar 
Sadats styre. Tidvis motarbetad och besviken gick Chahine i exil och gjorde  
film i Libanon och Algeriet. Men han återvände alltid till Egypten. Mot slutet av 
1970-talet började han se tillbaka på sitt liv och sin gärning. I fyra självbio gra fi-
ska filmer, varav tre med Alexandria och en med Egypten i titeln, skildrar han  
sin uppväxt och sitt liv som filmskapare. Han drog ned på takten, men hamnade 
under 1990-talet åter i hetluften, när han svarade på den växande muslimska 
fundamentalismen med ett par historiska filmer som fick honom åtalad (men 
friad) för blasfemi. 

Men man måste inte tolka allt politiskt. Youssef Chahine arbetade alltid med 
flera plan, filtrerade historien genom samtiden och speglade det politiska i det 
personliga. En av hans bästa filmer, Jorden, utspelar sig till exempel på 1930-  
talet (när Egypten var en brittisk koloni), bygger på en bok utgiven i mitten av 
1950-talet (strax efter revolutionen) och spelades in 1969 (två år efter Israels 
seger i sexdagarskriget). Alla dessa historiska kontexter samverkar i berättelsen 
om några bönders kamp för att behålla den mark en rik godsägare vill beslagta. 
Slutbilden, där en blodig hand försöker gripa tag i sådden på den magra jord 
som förlorats, är en stark metafor – men det är bondens personliga tragedi  
som får ens hjärta att brista.
                                             Text: Anders Annikas

Youssef Chahine
februari–mars

Lästips: Malek Khouri, The Arab National Project in Youssef Chahine’s Cinema (The American University  
in Cairo, 2010); Ibrahim Fawal, Youssef Chahine (British Film Institute, 2001).



17februari–mars Youssef Chahine

Saladin al-Nasser Salah ad-Din

Sön 15 mar 16.30 Bio Victor

Chahines första färgfilm, om den 
legendariska muslimska härföraren 
som befriade Jerusalem från kors-
fararna och förespråkade tolerans och 
religiös samexistens, utspelar sig på 
1100-talet – men samtiden läste även 
in en allegorisk hyllning till Egyptens 
dåvarande president Nasser. Saladin, 
baserad på en bok av blivande Nobe l- 
 pristagaren Naguib Mahfouz, var även 
ett svar på episka Hollywood filmer som 
El Cid och Lawrence av Arabien. AA

Regi: Youssef Chahine, medverkande: Ahmed 
Mazhar, Nadia Lufti, Salah Zulfikar, 1963, 
Egypten, DCP (digitaliserad), 2 tim 59 min, 
arabiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Alexandria – varför? 
Iskandariyya … lih?  Tis 24 mar 18.00 Bio Victor

Första delen i Chahines självbiografiska filmsvit utspelar sig i Alexandria strax 
före slaget vid El Alamein. I fem parallella historier skildras bland annat planer  
på ett attentat mot Churchill, den gryende kärleken mellan en egyptisk aristo - 
krat och en brittisk soldat – och så Chahines alter ego Yehia, som driver sina 
fattiga men godhjärtade föräldrar till vansinne med storslagna teaterdrömmar. AA

Regi: Youssef Chahine, medverkande: Mohsen Mohieddine, Naglaa Fathi, Ahmed Zaki, Farid 
Shawqi, 1979, Egypten, Algeriet, 35 mm, 2 tim 12 min, arabiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Jorden al-Ard  Lör 28 mar 16.00 Bio Victor

Jordägare i en liten by drabbas hårt av bevattningsförbud och en uppblåst 
godsägares planer på att anlägga bilväg fram till sitt palats. Makt korrumperar, 
men solidariteten mellan byborna är ingen självklarhet – det grälas ständigt om 
hur kampen mot överheten bör bedrivas. Jorden är både ett realistiskt drama 
om den lilla människans utsatthet och en allegori över konflikten mellan Israel 
och grannländerna. Utan jord, utan land, har man ingenting. AA

Regi: Youssef Chahine, medverkande: Mahmoud al-Meleji, Nagwa Ibrahim, Ezzat al-Alaili,  
1970, Egypten, DCP (digitaliserad), 2 tim 9 min, arabiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Den flammande solen Seraa fi al-Wadi  Ons 4 mar 18.00 Bio Victor

Nyutbildad agronom återvänder hem, förälskar sig i den lokala paschans dotter och moderniserar arbetet på 
 fälten. Chahine blandar melodram, musikspektakel, action och socialrealism i berättelsen om den unga utbildade 
mannen som bär Egyptens drömmar om en bättre framtid på sina axlar. Omar Sharifs debut och den första av 
många filmer där han spelar mot sin framtida fru Faten Hamamah, den arabiskspråkiga filmens första dam. DB

Regi: Youssef Chahine, medverkande: Omar Sharif, Faten Hamamah, Zaki Rustum, 1954, Egypten,  
DCP (digitaliserad), 1 tim 56 min, arabiska, engelsk text, tillåten från 15 år



18 februari–marsAnne-Marie Miéville

Anne-Marie Miéville

Retrospektiven genomförs i samarbete med Franska Filmfestivalen,  
som äger rum 11–16 februari. Läs mer på franskafilmfestivalen.se.

Nous sommes tous encore ici – ”Vi är alla fortfarande 
här” – en vacker men enigmatisk titel. Vilka är dessa vi 
och var är detta här? Vi är förmod ligen dem vi ser på 
duken eller vi som betraktar dem, här är förmod ligen den 
plats antingen de eller vi befinner oss på. Men varför 
fortfarande?

Anne-Marie Miévilles gjorde sina första filmer i sam - 
arbete med Jean-Luc Godard. Vid den tiden arbetade 
han med Dziga Vertov-grupp en, ett kollek tivt projekt som 
fick ett dystert slut i och med en aldrig färdigställd film  
om den palestinska frihetskampen, Jusqu’à la victoire. 
Den film som i stället produce ra des, Ici et ailleurs, blev 
Miévilles och Godards första film till sam mans. Deras 
gemensamma produktion utgörs av en skarpsynt och 
stundtals humoristisk mediekritik, i denna retrospektiv 
exemplifierad av Comment ça va?.

Miéville hade haft en kort karriär som sångerska och 
stillbildsfotograf när hon träffade Godard och det finns 
spår av båda dessa yrken i hennes filmer. De filmer  
hon har gjort på egen hand (fyra långfilmer och en rad 
kortfilmer) skildrar till synes alldagliga skeenden – de  
är histo rier om kärlek, vänskap, arbete. Men vardagen 
återges i en förtätad form, med vackert litterära dialoger, 
ett egensinnigt montage och en inspirerat ljud- och 
musikarbete, som aldrig upphör att överraska. Miévilles 
projekt beskrevs slående av den franska filmkritikern 
Marie Anne Guerin: ”Att omvandla det alldagliga livet  
till ett sonort rum och till en lyrisk tid är ett komplicerat 
åtagande, en poetik: att betrakta livet är att omvandla  
det till det nuvarande.”

Vi är alltså fortfarande här, och vi är här nu, efter 
Förintelsen, efter Svarta september, efter Srebrenica – 
händelser som behandlas i filmer na hon regisserat med 
Godard, och som närvarar likt en skugga i hen nes egna. 
Vi är fortfarande här. Hur fortsätter vi? Frågan kan verka 
överväldigande, i synnerhet med tanke på att – som 
Godard säger i Après la récon cilia tion – vi i dag inte ens 
kan producera vackert ringade dörrklockor. Men kanske 
är filmskapandets högsta syfte att – såsom Miéville 
insisterar på i Comment ça va? – vi lär oss att se och 
lyssna. Om så är fallet är Anne-Marie Miévilles filmer 
lektioner av absolut främsta klass.

Text: Stefan Ramstedt

Lästips: Gerard-Jan Claes och Stoffel Debuysere (red.), Pas de deux:  
The Cinema of Anne-Marie Miéville (Sabzian/Courtisane/Cinematek, 2018). 

Nous sommes tous encore ici   
+ samtal  Tor 13 feb 18.00 Bio Victor

Ondska och godhet diskuteras av Sokrates och 
Kallikles, här gestaltade av två kvinnor i ett hem. 
Jean-Luc Godard är en skådespelare som repe te- 
 rar en monolog ur Hannah Arendts Totalitarismens 
ursprung. Sedan åker han med sin fru på semester. 
För att vara en romantisk komedi har Miévilles film 
en udda upptakt, och sättet på vilket hennes dialog 
balanserar mellan kärleksfullt gnabb och filosofiska 
utläggningar imponerar. Efter visningen sam talar 
Stefan Ramstedt, programredaktör, med Alice 
Leroy, filmkritiker, och Trond Lundemo, doktor i 
filmvetenskap. SR

Regi: Anne-Marie Miéville, medverkande: Aurore Clément, 
Bernadette Lafont, Jean-Luc Godard, 1997, Frankrike, Schweiz, 
35 mm, 1 tim 20 min, franska, engelsk text, tillåten från 15 år
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Après la réconciliation
Mån 9 mar 18.00 Bio Victor

Grunden för Miévilles senaste lång- 
film är ett manusutkast till en teater - 
pjäs som aldrig blev av. I filmen 
spelar Miéville och Godard ett par 
som träffar en kvinna och en man för 
att diskutera kärleken, lyckan och 
meningen med själva talet och tal - 
andet. Après la réconciliation är ett 
lågmält, lekfullt och levande kam- 
marspel, och Godard visar sig vara 
en imponerande skådespelare. SR

Regi: Anne-Marie Miéville, medverkande: 
Claude Perron, Anne-Marie Miéville, 
Jean-Luc Godard, 2000, Frankrike, Schweiz, 
35 mm, 1 tim 14 min, franska, engelsk text, 
tillåten från 15 år

Lou n’a pas dit non  
Tor 20 feb 18.00 Bio Victor

Lou beundrar Rilke och förbereder en 
film om en skulptur samtidigt som hon 
arbetar med att svara på telefonsamtal 
från personer med diverse psykiska 
problem. Därtill har hon precis tagit 
sig ur ett stormigt förhållande med  
en svartsjuk man. Lous värld är lika 
känslomässigt kaosartad som hennes 
omgivning, och huvudrollsinnehavaren 
Marie Bunel gör en otroligt vacker 
tolkning, som kretsar lika mycket  
kring uttryck som intryck. SR

Regi: Anne-Marie Miéville, medverkande: Marie 
Bunel, Manuel Blanc, Caroline Micla, 1994, 
Frankrike, Schweiz, 35 mm, 1 tim 18 min, 
franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Mon cher sujet | Lör 15 feb 14.00 Bio Victor

En ung operasångerska blir gravid. Hennes frijazzande partner tycker att hon 
borde sjunga pop och göra abort, hennes författande mamma har två älskare, 
och hennes mormor ägnar sig åt sitt arbete och att stötta barn och barnbarn. 
Miévilles lång films debut är ett vackert tredelat kvinnoporträtt, där de tre gene - 
ra tionerna ställs mot och speglas i varandra. SR

Regi: Anne-Marie Miéville, medverkande: Gaële Le Roi, Anny Romand, Hélène Roussel,  
1988, Frankrike, Schweiz, 35 mm, 1 tim 36 min, franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Comment ça va? | Sön 23 feb 18.00 Bio Victor

”Vi är inte här för att hålla på med filosofi”, utropar en facklig aktivist tillika jour - 
nalist till sin medhjälpare, spelad av Miéville själv, då hon ställer frågor som för - 
svårar deras arbete med en film om hur information skapas och sprids via ett 
modernt tryckeri. Miévilles och Godards film är en humoristisk, men framför  
allt vasst intelligent och dialektisk mediekritisk undersökning. SR

Regi: Anne-Marie Miéville, Jean-Luc Godard, medverkande: Michel Marot, Anne-Marie Miéville, 
1976, Frankrike, DCP (digitaliserad), 1 tim 18 min, franska, engelsk text, tillåten från 15 år



Bröderna Marx
februari–marsBröderna Marx20

Uppväxta på New Yorks Upper East Side med rötter i en 
tysk vaudevillefamilj styrde de fem bröderna Marx tidigt in 
på musik och teater och startade en artistgrupp tillsam-
mans. Äldsta brodern Gummo lämnade snart gruppen för 
att ägna sig åt annat och återstående fyra bröder gick från 
vaudeville till de finare etablissemangen på Broadway 
innan de till slut hittade till filmen, i samma veva som ljud - 
filmens genom brott. Med sig tog de rollfigurerna från 
scenen: Groucho med sin påmålade mustasch och framåt - 
lutade gång, Chico med filthatt och en italiensk brytning 
(som han utvecklat när han under en period jobbade som 
dörrvakt och ville skaffa sig respekt), Harpo med rödlockig 
peruk och utan tal för måga och slutligen Zeppo som fick 
vara den ”vanliga”, och som efter fem filmer tröttnade. 

Deras första filmer, Millionärernas paradis och Muntra 
musikanter, var direkta filmatiseringar av pjäser de uppfört 
på scen, och de fortsatte under hela sin karriär att testa 
skämt och sketcher inför livepublik innan de hamnade i 
filmerna. Filmernas grundhistorier och berättelsestrukturer 
blev dock mycket tydligare och mer strömlinjeformade 
efter att de i mitten av 1930-talet gått från Paramount till 
MGM och Irving Thalberg. Romantiska historier med 
skönsjung ande kärlekspar vävdes in och filmernas anta - 
gonister blev ondare och mer skurkaktiga. Handlingen  
var dock alltjämt underordnad komiken – den absurda, 

kaotiska och framför allt anarkistiska humor för vilken 
bröderna är kända. Slap stick varvas med ordvitsar, verbala 
bombardemang och vokabulära missförstånd som driver 
alla runt omkring bröderna till vansinne. På brechtskt 
manér fäller de, i syn nerhet Groucho, sedan kommentarer 
rakt in i kameran för att försäkra publiken om att de står på 
samma sida. De slår uppåt mot de bättre förmedlade och i 
och med att de kastar ut sin värdighet genom fönstret gör 
de det omöjligt för den utsatta (som egentligen besitter 
större makt) att sänka sig till deras nivå, och går därmed 
obesegrade ur varje fajt. Bröderna, som själva kom från en 
fattig bakgrund, ifråga sätter hela tiden klassystemet och 
vem som får tillhöra etablissemanget. Till det senare hör 
filmernas återkom man de rika änka, spelad av Margaret 
Dumont, som ständigt ska luras på pengar.

I slutet av 1940-talet drog sig bröderna Marx tillbaka  
och gjorde därefter bara ett fåtal filmframträdanden till- 
sammans. Än i dag är deras säregna komik högt skattad 
och arvtag ar na är många. Parafraser på flera av deras 
filmsketcher är vanligt förekommande, inte minst den 
berömda spegel scenen i Fyra fula fiskar, där man också 
inser att bröderna utan sina specifika attribut är förvillande 
lika varandra. Scenen har tolkats av såväl Lucille Ball och 
George A. Romero som i Musse Pigg och Family Guy.

Vi visar fem av brödernas roligaste filmer.

Text: Tora Berg
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Lästips: Groucho Marx (övers. Hans O. Sjöström, Susanne Sundgren, Nils Petter Sundgren), Groucho och jag  
(Norstedt, 1988); Harpo Marx (övers. Hans O. Sjöström), Harpo talar! (Norstedt, 1990).
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En dag på cirkus At the Circus  Lör 28 mar 14.00 Bio Victor

När en timid cirkusdirektör blir bestulen på 10 000 dollar försöker hans bunds - 
förvant Tony, advokaten J. Cheever Loophole och sidekicken Punchy få tillbaka 
pengarna. Bland de misstänkta finns världens starkaste man, professor Atom 
och takdanserskan Peerless Pauline. Med på ett hörn finns också en livsfarlig 
gorilla och den stormrika fastern Mrs. Dukesbury. TB

Regi: Edward Buzzell, medverkande: Groucho Marx, Chico Marx, Harpo Marx, Margaret Dumont, 
Kenny Baker, 1939, USA, 35 mm, 1 tim 26 min, engelska, svensk text, barntillåten

Fyra fula fiskar Duck Soup  

Lör 29 feb 16.15 Bio Victor

Freedonias diktator Rufus T. Firefly 
lånar pengar av Mrs. Teasdale och 
förklarar krig mot grannlandet 
Sylvania. Fienden skickar hemliga 
agenterna Chicolini och Pinky för  
att spionera. Anarki, nattsärkar och 
huvudbonader i politisk satir som 
många anser är brödernas bästa film. 
Då Benito Mussolini trodde att filmen 
drev med honom bannlyste han den, 
vilket gjorde bröderna utom sig av 
lycka. Zeppos sista film. TB

Regi: Leo McCarey, medverkande: Groucho 
Marx, Chico Marx, Harpo Marx, Zeppo Marx, 
Margaret Dumont, 1933, USA, 35 mm,  
1 tim 8 min, engelska, svensk text, barntillåten

Galakväll på operan A Night at the Opera  Sön 8 mar 16.00 Bio Victor

Vivören Otis B. Driftwood övertalar den rika änkan Mrs. Claypool att inves tera i 
New Yorks opera hus, som därmed har råd att anställa en världs berömd, men dryg, 
italiensk tenor. På resan över Atlanten upp täcks tre fripassagerare (däribland de 
stökiga scenarbetarna Fiorello och Tomasso). Med på båten finns också tre ryska 
flygkungar. Rock bandet Queen namn gav sitt mest kända album efter filmen. TB

Regi: Sam Wood, medverkande: Groucho Marx, Chico Marx, Harpo Marx, Margaret Dumont, Allan 
Jones, Sig Ruman, 1935, USA, DCP (digitaliserad), 1 tim 36 min, engelska, utan text, barntillåten

En dag på kapplöpningarna  
A Day at the Races  Tis 17 mar 18.00 Bio Victor

Ett hälsohem i Florida dras med ekonomiska besvär, och kontaktar på önskemål 
av Mrs. Upjohn kvacksalvaren Hugo Z. Hackenbush, som tillsammans med 
chauffören och stalltipsförsäljaren Tony och jockeyn Stuffy både skapar kaos 
och löser problem. Den berömda lindyhop-scenen väckte när den ”återupp-
täcktes” på 1980-talet liv i en avsomnad danskultur. TB

Regi: Sam Wood, medverkande: Groucho Marx, Chico Marx, Harpo Marx, Margaret Dumont, 
Maureen O’Sullivan, 1937, USA, 35 mm, 1 tim 48 min, engelska, svensk text, barntillåten

En dag i varuhuset The Big Store  Ons 25 mar 18.00 Bio Victor

Ung musiker drömmer om att starta konservatorium, och planerar därför att 
sälja sin del i varuhus som drivs av fulspelande butikschef som vill röja honom 
ur vägen. För att rädda brorsonens liv anlitar rika fastern Mrs. Phelps detektiven 
Wolf J. Flywheel, hans assistent Wacky och dennes bror Ravelli. Stunttricks 
och slapstick i film som ursprungligen var tänkt att bli brödernas sista. TB

Regi: Charles Reisner, medverkande: Groucho Marx, Chico Marx, Harpo Marx, Margaret Dumont, 
Tony Martin, 1941, USA, 35 mm, 1 tim 23 min, engelska, svensk och finsk text, barntillåten



februari–marsBill Forsyth22

Bill Forsyths filmer präglas av ovanlig lätthet och en mjuk, lågmäld, under-
fundig humor – typiskt skotsk, enligt honom själv. De utspelar sig bland 
vanliga människor utan större sorger och problem. Få personer i hans filmer 
är särskilt elaka. Det råder brist på antagonister, men protagonisterna är 
desto fler. Forsyth väver samman många små porträtt av olika personer  
och vardagliga situationer.

Som 17-åring nappade Forsyth på en annons där man sökte ”yngling till 
filmbolag” och han började arbeta som assistent och klippare på doku men-
tär filmsproduktioner. En lärorik och effektiv filmskola som han åtta år senare 
lämnade för att söka sig vidare till spelfilmen. Men att få pengar att göra film 
visade sig mycket svårare än han trott. Efter hårt arbete och många avslag 
lyckades han till slut skrapa ihop en ytterst skral budget för att förverkliga  
sitt första alster, Diskhofeber. I de bärande rollerna använde han sig av unga 
talangfulla skådespelare från Glasgow Youth Theatre, av vilka flera senare 
skulle återkomma i hans andra filmer. Diskhofeber blev väl mottagen av 
kritiker och festivalpublik, men gick knappt upp på vanlig repertoarbio och 
sågs därför av ytterst få när den kom.

Nästa film gick det bättre för. Gregory’s Girl, även den en lågbudget- 
prod uktion, blev det stora genombrottet – en kritiker- och publiksuccé som 
vann en BAFTA för bästa manus. Till film nummer tre, Local Hero – byns 
hjälte, hade han råd att anlita stjärnor som Burt Lancaster och Mark  
Knopfler. Filmen jämfördes med Eealing-komedierna, till vilka Forsyths  
filmer betraktades som värdiga arvtagare.

Efter framgångarna med Local Hero – byns hjälte, begav sig Forsyth likt 
många av sina landsmän över Atlanten för att göra filmer med större budget 
och stjärnskådespelare, men mindre konstnärlig frihet. Tiden i USA blev tuff 
för honom och dåliga recensioner och ofria arbetsförhållanden fick honom  
att tappa gnistan. Efter Gregory’s Two Girls 1999 lämnade han filmscenen.

Vi visar fyra av Forsyths filmer.
        Text: Tora Berg

Bill Forsyth

Diskhofeber That Sinking Feeling  Sön 9 feb 18.00 Bio Mauritz

Ett gäng arbetslösa ungdomar i Glasgow planerar att stjäla ett parti rostfria 
diskbänkar och kränga dem billigt. Vilket visar sig vara lättare sagt än gjort. 
Bill Forsyths charmiga debutfilm, gjord med knapp budget men stor entusi - 
asm, dubbades inför lanseringen i USA om (av samma skådespelare) då 
distributören trodde att det skulle bli för svårt för amerikanerna med den 
breda skotskan. TB

Regi: Bill Forsyth, medverkande: Tom Mannion, Eddie Burt, Richard Demarco, Robert Buchanan, 
John Gordon Sinclair, 1979, Storbritannien, 16 mm, 1 tim 31 min, engelska, svensk text, 
tillåten från 7 år

Lästips: Jonathan Murray, Discomfort and Joy: The Cinema of Bill Forsyth (Peter Land, 2011).
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Local Hero – byns hjälte
Local Hero  

Sön 16 feb 18.15 Bio Victor

I Forsyths mest kända film skickar  
en oljemagnat (Burt Lancaster i en 
ovanlig roll) en av sina anställda – som 
han misstagit för att vara skotte – till 
skotska Ferness, för att köpa upp en 
underskön strandremsa att bygga  
ett oljeraffinaderi på. Mark Knopfler 
gjor de filmmusiken, som blev en ännu 
större succé än filmen, och Forsyth 
vann en BAFTA för bästa regi. 
Al Gores favoritfilm. TB

Regi: Bill Forsyth, medverkande: Burt 
Lancaster, Peter Riegert, Fulton Mackay,  
John Gordon Sinclair, 1983, Storbritannien,  
35 mm, 1 tim 51 min, engelska, svensk text, 
barntillåten

Gregory’s Girl
Lör 1 feb 17.00 Bio Victor

Gregory är en tämligen usel spelare  
i skolans fotbollslag, men hans intresse 
för sporten stiger när den begåvade 
Dorothy börjar i laget. Romantisk 
komedi om tonårsbekymmer, vardags- 
bestyr och första kärleken som vann 
både kritikernas och publikens hjärtan. 
Filmdebut för new wave-sångerskan 
Clare Grogan. 19 år senare gjorde 
Forsyth uppföljaren Gregory’s Two 
Girls. TB

Regi: Bill Forsyth, medverkande: John Gordon 
Sinclair, Dee Hepburn, Jake D’Arcy, Robert 
Buchanan, Clare Grogan, 35 mm, 1980, 
Storbritannien, 1 tim 31 min, engelska,  
svensk text, barntillåten

Bill Forsyth

Housekeeping
Lör 22 feb 14.00 Bio Victor

Två flickor i 1950-talets Idaho över - 
ges av sin mamma och uppfostras 
av sin mycket excentriska moster 
Sylvie, som tar var dag och var sak 
som den kommer. Christine Lahti, 
som tog över huvudrollen när Diane 
Keaton hoppade av, rosa des för sin 
prestation och filmkritikern Roger 
Ebert kallade Forsyths ame ri kan ska 
debut för ”årets märkligaste och 
bästa film”. TB

Regi: Bill Forsyth, medverkande: Christine 
Lahti, Sara Walker, Andrea Burchill, 1983, 
USA, 35 mm, 1 tim 55 min, engelska,  
svensk text, tillåten från 7 år



Draculas dotter
Dracula’s Daughter

Sön 23 feb 16.00 Bio Victor

Dracula är död och den ökända gre - 
v ens dotter söker upp en psykiat riker 
för att bota sina vampyriska lustar och 
bli ”normal”. Den officiella upp följa ren 
till Mysteriet ”Dracula” bär Univer sals 
gotiska signaturdrag, men huvud- 
personens egenheter – hennes sen - 
s u ella inställning till kvinnliga offer, 
hennes fäbless för att måla av nakna 
kvinnokroppar – har gett upphov till 
många queera läsningar. SL 
Regi: Lambert Hillyer, medverkande: Gloria 
Holden, Otto Kruger, Marguerite Churchill, 
1936, USA, DCP 4K (digitaliserad), 1 tim 11 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

En vampyrs bekännelse: Vampyrkrönikan 

Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles  Fre 6 mar 18.00 Bio Victor

Skeptisk journalist möter likblek man som påstår sig vara en flera hundra år 
gammal vampyr. Infektionssjukdomar, svek och blodiga relationsintriger i skräck - 
succé baserad på Anne Rices roman från 1976. Oron för Hollywoods homofobi 
gjorde författaren (som också skrev manus) redo att byta huvudpersonens kön, 
men Pitts stjärnstatus fick beslutsfattarna att tänka om. SL 
Regi: Neil Jordan, medverkande: Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst, Christian Slater,  
Antonio Banderas, 1994, USA, 35 mm, 2 tim 2 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Vampyren – en erotisk mardröm 
The Vampire Lovers  Tor 12 mar 18.00 Bio Victor

Ingrid Pitt förför, hemsöker och suger blod ur unga kvinnor. Men med varje  
offer följer hämndlystna familjemedlemmar. Färgstark Hammer-filmatisering av 
Sheridan Le Fanus Carmilla, som även låg till grund för Carl Th. Dreyers Vampyr 
och Roger Vadims Blod och rosor. En film som bortom sin lekfulla fernissa 
skildrar mäns våldsamma försök att återställa heteronormativ ordning. SL
 
Regi: Roy Ward Baker, medverkande: Ingrid Pitt, Pippa Steel, Madeline Smith, Peter Cushing,  
1970, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 28 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Den queera vampyren
Den queera vampyren februari–mars24

Redan i Sheridan Le Fanus gotiska kortroman Carmilla från 1872 koppla - 
 des lesbiska lustar samman med vampyrism. Där framställdes det för - 
 bjudna begäret som ett uttryck för ondska, värdigt en antagonist med 
smak för att förföra och fläcka ner oskuldsfulla själar. Med tiden har queera 
vampyrer stöpts i mer lekfulla och toleranta former – inte minst på film.

Från försiktiga referenser i tidiga skräckfilmer, som Draculas dotter, 
gjordes en rejäl striptease av tematiken i mer framfusigt erotiska vampyr-
filmer, som Hammers Karnstein-trilogi (som inleddes med Vampyren –  
en erotisk mardröm) och Jean Rollins tidiga lågbudgetsurrealism.

Under denna rubrik tittar vi närmare på queera vampyrers filmhistoriska 
bitmärken. Från kodat Hollywood-1930-tal till avklädd 1970-talsexploi-
tation, via Tony Scotts sensuella 1980-talsklassiker Blodshunger och 
avslutningsvis 1990-talets En vampyrs bekännelse: Vampyrkrönikan.

Med den sistnämnda stod det klart att den queera vampyren blivit 
accepterad. Åtminstone tillräckligt för att locka Hollywoodstjärnor, 
nomineras till Oscars och kliva ut ur garderoben inför storpublik.
         Text: Sebastian Lindvall

Lästips: Michelle Kim, ”Why Are We Still So Obsessed With Lesbian Vampires?”,  
på them, them.us/story/lesbian-vampire-horror-movie-trope (2019).
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The Velvet Vampire
Lör 15 feb 18.00 Bio Victor

Hippt par på konstutställning får  
upp ögonen för skönhet som öppnar 
dörrarna till sitt hus i öknen. Oskyldiga 
flörtar övergår i osmakliga måltider, 
otäcka utflykter och varmblodiga 
mardrömmar. Distributörerna visste 
inte riktigt om de skulle lansera The 
Velvet Vampire för arthouse- eller 
exploitationpubliken – en obekväm 
krock som med åren har gjort den  
till en uppskattad kultfilm. SL

Regi: Stephanie Rothman, medverkande: 
Michael Blodgett, Sherry E. DeBoer,  
Celeste Yarnall, 1971, USA, Filippinerna,  
DCP (digitaliserad), 1 tim 20 min, engelska,  
utan text, tillåten från 15 år

Blodshunger The Hunger

Tor 6 feb 18.00 Bio Victor

Catherine Deneuves uråldriga 
vampyr har lovat David Bowie 
evigt liv, men oroväckande ålders- 
tecken får honom att söka svar 
hos Susan Sarandons geronto-
log. Binyfiket triangel drama där 
konstskole utbild ade reklam-
filmaren Tony Scott uppdaterade 
1970-talets lesbiska vampyrvåg 
med hypnotisk atmosfär och tids - 
enlig popestetik. Visningen inleds 
av Gabrielle de Bourg, rollspels-
författare, populärkultur föreläsare 
och HBTQIA-aktivist. SL

Regi: Tony Scott, medverkande: Catherine 
Deneuve, David Bowie, Susan Sarandon, 
1983, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 37 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Den queera vampyren

Visningen sker i samarbete med Monsters 
of Film, som 15–16 februari uppmärksam-
mar kvinnors insatser inom skräck med 
festivalen Women in Horror 2020 –  
The Stockholm Edition. Cinemateketkortet 
och Stora Cinemateketkortet gäller som 
medlemskort på dessa visningar. 
Läs mer på monstersoffilm.se.
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Britt-Marie var här 
Hemmafru besatt av ordning och reda lämnar sin make efter 40 år, börjar jobba 
som fritidsledare/fotbollstränare i håla på dekis – trots att hon hatar fotboll – och 
får en nytändning. 2019 års mest sedda svenska biofilm, baserad på En man som 
heter Ove-författaren Fredrik Backmans roman med samma namn. Nominerad för 
bästa kvinnliga huvudroll (Pernilla August). AA

Regi: Tuva Novotny, medverkande: Pernilla August, Malin Levanon, Anders Mossing, 
Mahmut Suvakci, 2019, Sverige, DCP, 1 tim 38 min, svenska, svensk text, barntillåten 

Aniara
Smart uppdatering av Harry Martinsons episka diktverk, där en transportfarkost 
på väg till Mars hamnar ur kurs, förlorar styrförmågan och glider fram i rymden 
utan hopp om räddning. Vad som 1956 var en allegori känns numera som ett 
mer rimligt scenario, och Aniara skriver utan att skämmas in sig i en post apo-
kaly ptisk rymdfilmtradition. Nominerad för bästa regi, kvinnliga huvudroll 
(Emelie Garbers), kvinnliga biroll (Bianca Cruzeiro) och visuella effekter. AA  
Regi: Pella Kågerman, Hugo Lilja, medverkande: Emelie Garbers, Bianca Cruzeiro, Arvin Kananian, 
Anneli Martini, 2018, Sverige, DCP, 1 tim 46 min, svenska, svensk text, tillåten från 15 år

And Then We Danced 
Två unga manliga georgiska dansare tränar för en plats på nationalkompaniets 
högsta nivå samtidigt som de blir kära i varandra. Sveriges Oscarbidrag har 
vunnit priser på filmfestivaler världen över och nominerades till en European 
Film Award för bästa manliga skådespelare. Nominerad för bästa film, regi, 
manliga huvudroll (Levan Gelbakhiani), manliga biroll (Bachi Valishvili), manus, 
foto och scenografi. AA 
Regi: Levan Akin, medverkande: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili, Giorgi 
Tsereteli, 2019, Sverige, Georgien, DCP, 1 tim 45 min, georgiska, svensk text, tillåten från 7 år

438 dagar 
Tät thriller efter journalisterna Martin Schibbyes och Johan Perssons reportage-
bok om sina 438 dagar i etiopisk fångenskap, misstänka för terrorism efter att 
ha tagit sig in i landet med hjälp av gerillan. Nominerad för bästa film, manliga 
huvudroll (Gustaf Skarsgård och Matias Varela), kostym, ljud/ljuddesign, 
originalmusik och visuella effekter. AA

Regi: Jesper Ganslandt, medverkande: Gustaf Skarsgård, Matias Varela, Fredrik Evers, Faysal 
Ahmed, 2019, Sverige, DCP, 2 tim 4 min, svenska och engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Guldbaggefestivalen
De första Guldbaggarna delades ut 1964. Då var de bara tre till antalet, 
begränsade till regi- och skådespelarkategorier. Sedan dess har galan blivit 
större och kategorierna fler. Numera nomineras det till och delas ut Guldbaggar 
i 18 kategorier, plus Hedersguldbaggen, Guldbaggen för Årets nykomling  
och barnfilmspriset Gullspira.

Årets gala äger rum 20 januari och sänds i SVT, med Emma Molin som 
konferencier. Två månader senare, 20–22 mars, visar Cinemateket traditions- 
enligt alla Guldbagge nominerade filmer under en och samma helg. 

Biljetterna kostar 20 kr per visning för samtliga åskådare, och släpps i biljett- 
kassan och på cinemateket.se 2 mars. Då kan du också se programmet med 
alla visningstider på webben.

Guldbaggefestivalen genomförs i samarbete med filmernas distributörer. 
Med reservation för programändringar.
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En del av mitt hjärta
Jukebox-musikal à la Mamma Mia! baserad på låtar av Tomas Ledin, där svenska 
skådespelareliten sjunger och dansar och Malin Åkerman gör sin första svenska 
filmroll som (sensuella) Isabella, en framgångsrik affärskvinna vars förflutna 
kommer ikapp henne när hon återvänder till sin uppväxtstad för att fira sin fars 
60-årsdag. Nominerad för bästa kostym, mask/smink och till Guldbaggens 
publikpris. AA 
Regi: Edward af Sillén, medverkande: Malin Åkerman, Jonas Karlsson, Christian Hillborg, Shima 
Niavarani, Per Andersson, 2019, Sverige, DCP, 1 tim 58 min, svenska, svensk text, tillåten från 7 år 

Eld & lågor  
Kärlek över klassgränserna i Moulin Rouge-inspirerad historia med anakronis-
tisk musik och spektakulära effekter, baserad på den verkliga berättelsen om 
hur tivoligrannarna Nöjesfältet och Gröna Lund konkurrerade om publiken på 
1940-talet. Nominerad för bästa foto, kostym, mask/smink, originalmusik, 
scenografi och visuella effekter. AA 
Regi: Måns Mårlind, Björn Stein, medverkande: Albin Grenholm, Frida Gustavsson, Lennart Jähkel, 
Robert Gustafsson, 2019, Sverige, DCP, 1 tim 45 min, svenska, svensk text, tillåten från 11 år

Fraemling
Mikel Cee Karlsson gör en dokumentärfilm om och med sin bästa vän Mathias, 
en småbarnspappa som levt ett dubbelliv som kriminell. Mitt under inspelningen 
går Mathias bort och i fortsättningen gestaltas han av en skådespelare. Gripande 
hybridfilm, där varenda bild är laddad med aggression er, rädsla, sorg eller post - 
traumatisk stress. Nominerad för bästa manliga biroll (Ulf Stenberg) och bästa 
dokumentärfilm. AA 
Regi: Mikel Cee Karlsson, medverkande: Mathias, Ulf Stenberg, Arvin Kananian,   
2019, Sverige, Finland, DCP, 1 tim 40 min, svenska, svensk text, tillåten från 15 år

Kortfilmer: Excess Will Save Us / Ingen lyssnar / Psychic
Excess Will Save Us är en dokumentär om hur ett misstänkt terrordåd 2017 vände upp och ned på den sömniga 
franska byn Villereau. Guldpalmnominerade Ingen lyssnar är en spelfilm om konflikter kring ett kommunalt infor-
mationsmöte om ett hem för ensamkommande flyktingar. Psychic är en dokumentär där spå domar uttalas över bilder  
av respektive mediums neonupplysta skyltfönster. Filmerna vann priserna för bästa kortfilm på Tempo dokumentär-
festival, Göteborgs filmfestival respektive Uppsala kortfilmfestival och är nominerade för bästa kortfilm. AA

Regi: Morgane Dziurla-Petit/Elin Övergaard/Tova Mozard, 2019, Sverige, DCP, 14 min + 15 min + 18 min,  
franska/svenska/engelska, svensk text, tillåtna från 15 år

Fågelfångarens son
En fågelfångare och hans hustru på 1800-talets Färöarna föder bara döttrar, 
men måste få en son för att behålla marken de bor på – och överväger därför att 
blanda in fler personer i avlandet. Richard Hoberts första film på åtta år bygger 
på hans egen romandebut, i sin tur inspirerad av en färöisk myt. Nominerad för 
bästa kvinnliga huvudroll (Vigdis Hentze Björck). AA

Regi: Richard Hobert, medverkande: Rudi Køhnke, Vigdis Hentze Björck, Livia Millhagen, 2019, 
Sverige, Färöarna, Danmark, DCP, 1 tim 47 min, svenska och färöiska, svensk text, tillåten från 7 år

Excess Wil l  Save Us. Ingen lyssnar. Psychic .
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Ring mamma!  
Komedi om mödrar och döttrar där idrottslärare blir gravid samtidigt som hon 
manövrerar Tinder-dejter, den blivande pappan (som redan har familj), exet som 
är tillbaka i stan, sin nyskilda bror (som är mammas favorit) och inte minst sin 
mamma, som har cancer och inte kan kommunicera. Nominerad för bästa kvinn - 
liga huvudroll (Sanna Sundqvist), kvinnliga biroll (Evin Ahmad) och manus. AA 
Regi: Lisa Aschan, medverkande: Sanna Sundqvist, Nina Gunke, Alexander Karim, Evin Ahmad, 
2019, Sverige, DCP, 1 tim 40 min, svenska, svensk text

Quick 
Verklighetsbaserat om hur journalisten Hannes Råstam börjar nysta i historien 
kring seriemördaren Thomas Quick, alias Sture Bergwall, och misstänker att 
mördarens alla erkännanden i själva verket ligger till grund för en enorm rätts - 
skandal. Nominerad för bästa manliga huvudroll (Jonas Karlsson), kvinnliga 
biroll (Alba August), manliga biroll (David Dencik), manus, foto, klippning  
och mask/smink. AA 
Regi: Mikael Håfström, medverkande: Jonas Karlsson, David Dencik, Alba August, 
2019, Sverige, DCP, 2 tim 12 min, svenska, svensk text, tillåten från 15 år

Om det oändliga 
Roy Andersson följer upp sin ”trilogi om att vara människa” med en fjärde del, 
där de omsorgsfulla scenografierna, den orörliga kameran och den stillsamma 
humorn känns igen, men där vemodet tar en större plats än vanligt. Andersson 
vann regipriset på filmfestivalen i Venedig. Nominerad för bästa film, regi, 
manus och scenografi. AA 
Regi: Roy Andersson, medverkande: Martin Serner, Jessica Louthander, Tatiana Delaunay, 
Jan-Eje Ferling, 2019, Sverige, DCP, 1 tim 18 min, svenska, svensk text, tillåten från 11 år

Guldbaggefestivalen

Josefin & Florin  
38-åriga svenska sexbarnsmamman Josefin och 22-åriga rumänska tiggaren 
Florin blir mot alla odds kära, gifter sig och flyttar in i ett hus i halländska 
Oskarström. Josefin & Florin följer paret under flera år, och skildrar både 
relationens styrkor och svårigheter, och den kamp det oavsett bakgrund  
och omständigheter är att bygga ett hem tillsammans. Nominerad för bästa 
klippning, ljud/ljuddesign och dokumentär. AA 
Regi: Ellen Fiske, Joanna Karlberg, medverkande: Josefin Serban, Florin Serban, 2019,  
Sverige, DCP, 1 tim 15 min, svenska, engelska och rumänska, svensk text, barntillåten 

Jag kommer hem igen till jul 
Jägarna möter Så som i himmelen när Peter Jöback spelar en fiktiv variant av  
sig själv i familjedrama om världsberömd sångare som kommer hem för att fira 
jul i sin uppväxtort. Oförrätter ur det förflutna kommer upp till ytan när han får i 
upp drag att arrangera en julkonsert tillsammans med sin mindre framgångsrika 
bror. Nominerad för bästa manliga huvudroll (Johannes Kuhnke), ljud/ljud design 
och till Guldbaggens publikpris. AA 
Regi: Ella Lemhagen, medverkande: Peter Jöback, Johannes Kuhnke, Suzanne Reuter, 
Jennie Silfverhjelm, 2019, Sverige, DCP, 1 tim 57 min, svenska, svensk text, tillåten från 7 år

Hasse & Tage – en kärlekshistoria  
Dokumentären om radarparet Hasse Alfredson och Tage Danielsson berättar 
om hur de båda komikerna möttes och tillsammans gjorde revyer, shower och 
filmer som blivit en del av den svenska folksjälen – men skildrar också duons 
vänskap och kärlek till varandra, och det mörker som båda bar inom sig. 
Nominerad till Guldbaggens publikpris. AA 
Regi: Jane Magnusson, medverkande: Hasse Alfredson, Tage Danielsson, Tomas Alfredson,  
Jesper Danielsson, 2019, Sverige, DCP, 1 tim 44 min, svenska, svensk text, barntillåten
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Parasit Gisaengchung

Sonen i en sydkoreansk familj som försörjer sig på att vika pizzakartonger börjar 
jobba som studiehjälp åt en rik familjs tonårsdotter, och ser av en slump en 
öppning även för sin syster. Snart är också far och mor anställda i överklass-
hemmet, samtliga under falsk identitet. Då tar situationen en ny vändning. Bong 
Joon-hos svarta komedi om klass och ambition vann Guldpalmen i Cannes. 
Nominerad för bästa utländska film. AA 
Regi: Bong Joon-ho, medverkande: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-sik, 
2019, Sydkorea, DCP, 2 tim 12 min, koreanska, svensk text, tillåten från 15 år

Marriage Story 
Adam Driver och Scarlett Johansson ligger i skilsmässa, påhejade av aggres-
siva advokater. Han vill bo i New York, hon i Los Angeles och deras son hamnar 
i kläm. Noah Baumbachs 2010-talsversion av Kramer mot Kramer är inspirerad 
av både hans och huvudrollsinnehavaren Scarlett Johanssons respektive 
skilsmässor. Nominerad för bästa utländ ska film. AA 
Regi: Noah Baumbach, medverkande: Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern, Ray Liotta, 
2019, USA, Storbritannien, DCP, 2 tim 17 min, engelska, svensk text, barntillåten

Kapernaum Capharnaüm

När tolvåriga Zains föräldrar gifter bort hans lillasyster får han nog och sticker 
hemifrån. En etiopisk kvinna med förfalskat arbetstillstånd och en ettårig son, 
förbarmar sig över honom och tillsammans försöker de överleva. Nadine 
Labakis hjärtskärande skildring av det utsatta livet på Beiruts bakgator vann 
juryns pris i Cannes. Nominerad för bästa utländska film. AA 
Regi: Nadine Labaki, medverkande: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, 2018, Libanon, Frankrike, 
USA, Cypern, Qatar, DCP, 2 tim 6 min, arabiska och amhariska, svensk text, tillåten från 11 år

Transnistra
Poetisk, observerande dokumentär med lyriskt 16 mm-foto om ett gäng tonåring- 
ar i den moldaviska utbrytarrepubliken Transnistrien. Sorgfria sommar dagar vid 
sjön, floden eller en fabrik som ska rivas följs av höst, vinter och vår i bistrare 
sinnesstämning. I centrum står Tanja, den enda tjejen i gruppen, och Tolja, som  
är sjuk, oklart hur. Nominerad för bästa film, klippning och dokumentär. AA 
Regi: Anna Eborn, medverkande: Tanja Lipovskaja, Anatolij Nikolajevitj, 2019, Sverige, Danmark, 
Belgien, DCP, 1 tim 32 min, moldaviska, ryska och ukrainska, svensk text, barntillåten

Sara med allt sitt väsen
Personlig dokumentär om Sara Lidman, arbetarförfattaren från Västerbotten 
som engagerade sig i gruvarbetarna och Vietnamkriget, gestaltad med hjälp av 
hennes egna ord, arkivbilder och dramatiserade scener ur hennes liv, till musik 
framförd av Norrlandsoperans symfoniorkester. Nominerad för bästa original-
musik. AA

Regi: Gunilla Bresky, medverkande: Sara Lidman, 2019, Sverige, DCP, 1 tim 15 min,  
svenska, svensk text, tillåten från 7 år

Sune – Best Man  
Sune kan inte bestämma sig för om han ska han åka på klassresa till 
”destination okänd” eller följa med familjen till morfars bröllop. Saken blir  
inte lättare av att morfar frågat om Sune vill vara hans best man. Fristående 
uppföljare till fjolårets publiksuccé Sune vs Sune. Nominerad för bästa film, 
regi, kvinnliga biroll (Sissela Benn) och manliga biroll (Tomas von Brömssen). TB

Regi: Jon Holmberg, medverkande: Elis Gerdt, Tea Stjärne, Fredrik Hallgren, Sissela Benn,  
Tomas von Brömssen, 2019, Sverige, DCP, 1 tim 30 min, svenska, svensk text, barntillåten

Guldbaggefestivalen
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Melting
Regi: Thom Andersen, 1965, USA, 16 mm, 
5 min, utan dialog, tillåten från 15 år

Blåst på 60 sekunder
Gone in 60 Seconds

Regi: H. B. Halicki, medverkande: H. B. 
Halicki, Marion Busia, Jerry Daugirda, 
1974, USA, 35 mm, 1 tim 37 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 tillsam-
mans ger upphov till nya förståelser 
och läsningar av de enskilda verken.

Bröderna Lumières Démolition d’un mur (1896), en film som består av en 
kort sekvens där en mur krossas, är den första manifestationen av filmens 
intresse för förstörelse. Sedan dess har filmen använts för att studera olika 
typer av sönderfall – allt från bilindustrins krocktester i slowmotion till 
militärindustrins bombtester. Samtidigt som filmen har varit ett verktyg för 
seriösa förstörelsestudier har spelfilmen behandlat förstörelse med lika 
seriös fascination. Vem kan till exempel förneka att den långa slags - 
måls scenen i Hitchcocks Mannen som visste för mycket (1934) hör till  
en av filmens stora höjdpunkter?

I detta program visar vi två filmer där förstörelsen står i centrum: Thom 
Andersens Melting, där en glass smälter i realtid, och H. B. Halickis Blåst 
på 60 sekunder, där en försäkringsinspektör tillika biltjuv stjäl en gul 
Mustang och blir jagad över hela Kalifornien. Filmen är den kanske mest 
intensiva biljaktsfilm som någonsin har spelats in, och under 97 minuters 
speltid förstörs hela 93 bilar. 

Visningen inleds av Stefan Ramstedt, programredaktör. SR

Filmisk förstörelse | Mån 23 mar 18.00 Bio Mauritz

30 Montage februari–mars
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From Dusk Till Dawn | Fre 13 mar 18.00 Bio Victor

Brutala bankrånarbröder tar kristen familj som gisslan för att ta sig över mexikanska gränsen. Brödernas 
uppdragsgivare väntar på stripp klubben Titty Twister, men saker och ting spårar ur när personalen visar  
sig vara blodtörstiga vampyrer. Genre schizofren splatterkomedi med manus av Quentin Tarantino och  
en birolls lista som rymmer veteranerna John Saxon, Tom Savini och Fred Williamson. SL

Regi: Robert Rodriguez, medverkande: George Clooney, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Quentin Tarantino, Salma Hayek,  
1996, USA, 35 mm, 1 tim 48 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

På begäran

En dag kom en katt Az prijde kocour  Mån 30 mar 18.00 Bio Mauritz

En dag anländer ett cirkussällskap till en liten by. Med sig har de en solglasögon klädd katt som visar sig vara 
magisk: när katten tittar på invånarna utan sina solglas ögon ändrar människorna färg. De olika färgerna visar deras 
inre väsen och hemlig heter – de förälskade blir röda, de tjuvaktiga grå och de otrogna gula. Absurd komedi som 
delade juryns specialpris i Cannes med Masaki Kobayashis Harakiri. TB

Regi: Vojtech Jasný, medverkande: Jan Werich, Emília Vásáryová, Vlastimil Brodský, 1963, Tjeckoslovakien,  
DCP (digitaliserad), 1 tim 38 min, tjeckiska, engelsk text, barntillåten

Vilken film vill du se på Cinemateket?  
Önska på cinemateket.se.
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Betong på film:
Två eller tre saker jag vet om henne + Huset: en resa inom fyra väggar
2 ou 3 choses que je sais d’elle + Huset: en resa inom fyra väggar  Lör 8 feb 14.00 Bio Victor

Semantik och prostituerade hemmafruar i Jean-Luc Godards Två eller tre saker jag vet om henne, en undersökning 
av det nya, betongklädda Paris. I Huset: en resa inom fyra väggar visas Filmhuset, ritat av arkitekten Peter Celsing 
på uppdrag av Svenska Filminstitutet, i en enda lång och lekfull åkning. Visningen sker i samarbete med ArkDes och 
inleds med ett samtal mellan Stefan Ramstedt, programredaktör, och Carlos Mínguez Carrasco, förste intendent 
på ArkDes tillika curator för utställningen ”Flygande betong – byggelementen som förändrade världen”, som pågår 
till 1 mars. Samtalet är på engelska. SL

Regi: Jean-Luc Godard/Per Seth, medverkande: Marina Vlady, Anny Duperey, Roger Montsoret, 1967/1987,  
Frankrike/Sverige, 35 mm, 1 tim 27 min + 20 min, franska, svensk text/svenska, tillåtna från 15 år 

Guidad tur i Filmhuset 
Lör 8 feb 13.00 Bio Victor

Ladda upp inför filmvisningen med en guidad tur där 
Jan Göransson, Filminstitutets presschef, berättar 
om och visar Filmhuset. Turen pågår i 40 minuter och 
är gratis, men det krävs biljett. Antalet platser är 60 
och biljetter kan hämtas i Cinema tekets biljettkassa 
lördag 8 februari från och med klockan 12.30.

Annonsera!  | Tor 27 feb 18.00 Bio Victor

Snabba ryck i fars efter Broadwaysuccé, där tvålfabrik-
ör en Thor Modéen tröttnat på att hans vuxna son lever 
på pappas pengar. Tvingad att förtjäna sitt uppe hälle  
slår sig sonen i slang med en snacksalig reklamman  
och säljer pappans tvål för mer än de köpt den för. AA

Regi: Anders Henrikson, medverkande: Thor Modéen, Håkan 
Westergren, Åke Söderblom, Birgit Tengroth, Anders Henrikson, 
1936, Sverige, 35 mm, 1 tim 16 min, svenska, barntillåten

Bibliotekssamtal:
Affischkonstnären Eric Rohman
Tor 27 feb 17.00 Filminstitutets bibliotek

Eric Rohman målade mer än 7 000 affischer under  
sin livstid, däribland en lång rad filmaffischer, och ett 
hundratal av dem finns bevarade i Filminstitutets arkiv. 
Under en kväll i biblioteket visar vi exempel på 
Rohmans affischkonst och Olof Halldin, författare till 
boken Svenska affischer: affischkonst 1895–1960, 
samtalar med Jan Göransson, Filminstitutets press - 
chef, om affischen som fenomen. Efter samtalet visar 
vi Annonsera!, till vilken Rohman gjort filmaffischen 
och troligen också de annonser och affischer som 
förekommer i själva filmen. Det är fri entré till samtalet, 
men till filmen krävs biljett. AA
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Stockholms feministiska filmfestival:
Vi har många namn | Sön 1 mar 16.00 Bio Mauritz

När UNESCO utropade 1975 till internationellt kvinnoår 
fick Mai Zetterling i uppdrag av BBC och SVT att spela in 
tv-filmen Vi har många namn. I denna uppgörelse med 
kärlekens bojor spelar Zetterling själv en kvinna som bryter 
ihop när hon blir lämnad av sin man, men drömmer om en 
fristad av ensamstående kvinnor. Ett slags experi men tell 
systerfilm till Scener ur ett äktenskap. Visningen inleds av 
Maaret Koskinen, professor i filmvetenskap vid Stock-
holms universitet. AA

Regi: Mai Zetterling, medverkande: Mai Zetterling, Gunnar Furumo, 1975, 
Sverige, Betacam (digitaliserad), 51 min, svenska, tillåten från 15 år

Tempo dokumentärfestival: 
På spaning ... | Tor 5 mar 18.00 Bio Mauritz

Ulf von Strauss första långfilm var en reaktion på att 
svenska politiskt engagerade dokumentärfilmare ofta 
sökte sig utomlands. För att skildra den politiska 
situationen i 1970-talets Sverige for Strauss till Slite på 
Gotland och filmade en åldrande syskontrio. ”Mer än 
någon annan svensk film jag sett har På spaning ... sina 
rötter i den folkliga kultur som tar sig uttryck i människors 
sätt att leva, drömma, tala och skämta”, skrev Dagens 
Nyheters Leif Zern. Visningen inleds av Ulf von Strauss. SR

Regi: Ulf von Strauss, medverkande: Mia Wallin, Kalle Wallin, Gunnar 
Wallin, 1974, Sverige, 16 mm, 1 tim 12 min, svenska, barntillåten

Visningen sker i samarbete 
med Stockholms feministiska 
filmfestival, som äger rum  
26 februari–1 mars. Läs mer  
på sthlmfemfilm.se.

Visningen sker i samarbete 
med Tempo dokumentärfesti-
val, som äger rum 2–8 mars. 
Läs mer på tempofestival.se.

Nyrestaurerat

Runt om i världen arbetar filmarkiv med att bevara och 
restaurera film. På så sätt återfår filmer sina färger, 
restaurerare 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.

Specialvisningar / Nyrestaurerat

Suburbia | Lör 15 feb 16.00 Bio Victor

Fint om utanförskap och gemenskap när Penelope 
Spheeris följer upp punk dokumentären The Decline of 
Western Civilization med en spelfilm i samma miljöer. 
Ungdomar som tröttnat på oengagerade föräldrar 
ockuperar ett rivningshotat hus i Los Angeles förorter 
och hamnar i bråk med inskränkta villaägare. Blivande 
Red Hot Chili Peppers-basisten Flea syns i en av alla 
roller befolkade av verkliga punkare. AA

Regi: Penelope Spheeris, medverkande: Chris Pedersen, Bill 
Coyne, Jennifer Clay, Timothy O’Brien, 1983, USA, DCP 4K 
(digitaliserad), 1 tim 34 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Restaurerad av Shout Factory och American Genre Film Archive.



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
34 Närbilder

När Harry träffade Sally … 
When Harry Met Sally …  Lör 7 mar 14.00 Bio Victor

Meg Ryan och Billy Crystal testar tesen att män och kvinnor kan vara vän - 
ner utan att blanda in sex och det går jättebra – tills de råkar ligga med 
varandra. Klassisk romantisk komedi med manus av Nora Ephron och regi 
av Rob Reiner, vars mor fäller den berömda repliken ”I’ll have what she’s 
having”, efter att Ryan fejkat orgasm på en lunchrestaurang. AA

Regi: Rob Reiner, medverkande: Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher, Bruno Kirby,  
1989, USA, 35 mm, 1 tim 35 min, engelska, svensk text, barntillåten

Moskva tror inte på tårar
Moskva slezam ne verit

Lör 7 mar 16.00 Bio Victor

Tre väninnor från landsorten flyttar  
till Moskva för att hitta kärleken och 
lyckan i sovjetisk succékomedi  
som förebådade glasnostperiodens 
uppgörelse med det förgångna. 
Ronald Reagan lär ha sett filmen åtta 
gånger inför ett möte med Michail 
Gorbatjov för att bättre förstå livet  
i Sovjetunionen. Oscarbelönad för 
bästa icke-engelskspråkiga film. TB

Regi: Vladimir Mensjov, medverkande: Vera 
Alentova, Aleksej Batalov, Raisa Rjazanova, 
1980, Sovjetunionen, 35 mm, 2 tim 28 min, 
ryska, svensk text, tillåten från 11 år

februari–mars
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Memories of Murder
Salinui chueok

Lör 1 feb 14.00 Bio Victor

En kvinna hittas våldtagen och död  
i ett dike. Mordoffren blir allt fler, 
kriminal tekniken sviker och växande 
frustration får ett omaka polispar att 
fatta dumdristiga beslut. Spänning  
och samhällskritik möts i modernt 
mästerverk om Hwaseong-morden  
i slutet av 1980-talet. Filmen var det 
stora genombrottet för Bong Joon-ho, 
aktuell med Guldpalm vinnaren Parasit 
(som visas under Guldbagge festival- 
en, läs mer på s. 29). SL

Regi: Bong Joon-ho, medverkande: Song 
Kang-ho, Kim Sang-kyung, Kim Roe-ha, 2003, 
Sydkorea, 35 mm, 2 tim 12 min, koreanska, 
svensk text, tillåten från 15 år

Rosemarys baby Rosemary’s Baby  Fre 27 mar 18.00 Bio Victor

Nygift par flyttar in i drömvåning och får djävulskt sällskapssjuka grannar. 
Rosemarys gravidlycka övergår i illa mående, hemska mardrömmar och 
paranoia. Vad är det egentligen som växer i hennes mage? Skräckklassiker 
efter Ira Levins roman, med hem sök ande ledmotiv av Krzysztof Komeda och  
en Oscarbelönad Ruth Gordon som grannkvinnan med illaluktande berlock. SL

Regi: Roman Polanski, medverkande: Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer,  
1968, USA, 35 mm, 2 tim 16 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Culloden / Krigsspel Culloden / The War Game  Mån 16 mar 18.00 Bio Victor

Slaget vid Culloden, som inträffade 1746 och var det sista slaget under jakobitupproren, återges i Culloden  
som i ett samtida tv-reportage. Med samma teknik skildrar Krigsspel ett framtida kärnvapenkrig. Peter Watkins 
var absolut inte först med att göra så kallade mockumentärer, men hans anammande och anpassning av teknik - 
en till en tid då televisionen slagit igen om bidrog tveklöst till dessa film ers intensiva obehag och att de betraktas 
som milstolpar inom genren. Ironiskt nog vann Krigsspel en Oscar för bästa dokumentär. Fri entré! SR

Regi: Peter Watkins, medverkande: Tony Cosgrove, Olivier Espitalier-Noel/Michael Aspel, Peter Graham, 1964/1966, Storbritannien, 
digital fil (digitaliserad)/35 mm, 1 tim 10 min + 49 min, engelska, utan text/engelska, svensk text, tillåtna från 15 år

Damen i svart | Lör 14 mar 18.00 Bio Victor

I den första filmen om deckarparet Hillman åker makarna på semester till en  
idyllisk herrgård, där oförklarliga försvinnanden och underliga beteenden väcker 
misstankar om att någon har ont uppsåt. Mattsson kastar ledtrådar och villospår 
hej vilt och Sven Nykvists suggestiva foto bidrar till att bygga upp spänningen. 
”Damen i svart är kanske den bästa thriller som gjorts här i landet”, skrev Robin 
Hood i Stockholms-Tidningen. Digitalt restaurerad av Filminstitutet. SR

Regi: Arne Mattsson, medverkande: Annalisa Ericson, Karl-Arne Holmsten, Anita Björk,  
1958, Sverige, DCP (digitaliserad), 1 tim 53 min, svenska, utan text, tillåten från 15 år

Krigsspel .
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Vem satte dit  
Roger Rabbit? 70 mm
Who Framed Roger Rabbit?

Fre 28 feb 18.00 Bio Victor

I ett noirdrypande Los Angeles lever 
tecknade figurer sida vid sida med 
verkliga människor. Stjärnskåde spela-
ren Roger Rabbit misstänks för mord 
på sin frus älskare och bara en ani  - 
m a tionshatande detektiv kan hjälpa 
honom. Robert Zemeckis tekniskt 
avancerade film är en hom mage till  
det gamla Hollywood såväl som till 
klassisk animation. Vi visar filmen  
på 70 mm! TB

Regi: Robert Zemeckis, medverkande: Bob 
Hoskins, Christopher Lloyd, Joanna Cassidy, 
1988, USA, 70 mm, 1 tim 44 min, engelska, 
svensk text, tillåten från 11 år

Bassängen La piscine

Mån 10 feb 18.00 Bio Victor

Äkta par firar stillsam semester i 
närheten av Saint-Tropez, när hennes 
forna älskare dyker upp med sin dotter 
i släptåg. Tidigare kärleksparet Delon 
och Schneider återförenades på duken 
under en inspelning som kantades av 
skandaler, då Delons livvakt hittades 
mördad med vad som ryktades vara 
nakenfotografier på den franska 
presidenten Georges Pompidous fru. 
François Ozons Swimming Pool och 
Luca Guadagninos A Bigger Splash är 
båda nytolkningar av Bassängen. TB

Regi: Jacques Deray, medverkande: Alain 
Delon, Romy Schneider, Jane Birkin, 1969, 
Frankrike, Italien, 35 mm, 1 tim 49 min,  
franska, svensk text, tillåten från 15 år

Filmer av  
Takahiko Iimura   
Mån 3 feb 18.00 Bio Mauritz

Takahiko Iimura är en av den japanska 
experimentfilmens och konstvideons 
pionjärer. Hans produktion har genom-
gått flera faser, men intresset för film - 
ens (och videons) teknik har varit kon - 
stant, precis som hans provokativa 
humor. Detta program sätter fokus på 
de filmer Iimura gjorde under 1960- 
och 1970-talen, och innefattar allt  
från found footage och ansiktsstudier  
av queer- och avantgardefilmsikonen 
Mario Montez till rigorösa under sök-
ningar av filmens materialitet. SR 
Regi: Takahiko Iimura, 1962–1981, Japan,  
USA, 16 mm, 1 tim 12 min, utan dialog,  
tillåtna från 15 år

Närbilder
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Trollkarlen från Oz The Wizard of Oz  Sön 2 feb 14.00 Bio Victor

Magisk Technicolorklassiker om föräldralösa Dorothy som en dag hamnar i en tornado och vaknar upp i det 
färgsprakande sagolandet Oz. Där möter hon Fågelskrämman, Plåtniklas och Lejonet och tillsammans försöker  
de hitta rikets mäktiga trollkarl som kan hjälpa henne hem. Men vägen dit kantas av svårigheter, inte minst i form  
av en elak häxa. Berömd, Oscarbelönad musik. TB

Regi: Victor Fleming, medverkande: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Bert Lahr, Jack Haley, Margaret Hamilton,  
1939, USA, 35 mm, 1 tim 42 min, engelska, svensk text, barntillåten

Unga
Cinemateket

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!

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 (med undan - 
tag för 22 mars, då Guldbaggefestivalen äger rum i Filmhuset).
Kostnadsfria biljetter för alla under 15 år.

Fri entré för alla under 15!

februari–mars

Min granne Totoro 
Tonari no Totoro

Sön 9 feb 14.00 Bio Victor

Syskonen Mei och Satsuki flyttar  
till landet och upptäcker att inte 
bara deras nya hus utan även den 
omkring liggande naturen är full  
av övernaturliga, vänligt sinnade  
väsen – däribland den gigantiska 
skogsanden Totoro. Fantastiska 
animationer, allvar och mystik  
i mästaren Hayao Miyazakis mest 
älskade film. TB

Regi: Hayao Miyazaki, svenska röster: 
Julianna Werner Wretman, Mimmi Benckert, 
Jonas Bergström, Lizette Pålsson, 1988, 
Japan, DCP (digitaliserad), 1 tim 26 min, 
svenska, barntillåten
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Stadens ljus City Lights  

Sön 23 feb 14.00 Bio Victor

Gripande komedi där Chaplins luffare 
hjälper en blind blomsterflicka som 
tror att han är förmögen. Chaplins 
första film efter ljudfilmens genombrott 
saknar dialog, men han komponerade 
för första gången sin egen filmmusik, 
vilken förstärker både känslor och 
komik. Regissörer som Orson Welles 
och Federico Fellini räknade precis 
som Chaplin själv Stadens ljus som 
hans främsta film. TB

Regi: Charles Chaplin, medverkande: Charles 
Chaplin, Virginia Cherrill, Harry Myers, 1931,  
USA, 35 mm, 1 tim 26 min, engelska mellan - 
texter, svensk text, barntillåten 

Tsatsiki, morsan 
och polisen  
Sön 16 feb 14.00 Bio Victor

Åttaårige Tsatsiki vill inget hellre än  
att träffa sin pappa – en grekisk 
under vattens fiskare, som inte känner 
till sonens existens – och försöker 
därför lära sig dyka. Under en öde s - 
diger dykövning räddas han av polisen 
Göran, som senare blir inneboende 
hos Tsatsiki och hans mamma. Guld - 
baggebelönad för bästa film, regi, 
manus och foto. TB

Regi: Ella Lemhagen, medverkande: Samuel 
Haus, Alexandra Rapaport, Jacob Ericksson, 
1999, Sverige, Norge, Island, Danmark, 35 mm, 
1 tim 34 min, svenska, barntillåten

Sportlovsvisningar – kostnadsfria biljetter för alla
Förortsungar  
Ons 26 feb 10.00 Bio Victor
Tor 27 feb 10.00 Bio Victor

Hårdrockaren Johan och granntjejen 
Mirre kämpar för att asylsökande 
Amina ska få stanna i Sverige, i sväng - 
ig uppdatering av Rännstens ungar 
som vann sju Guldbaggar, bland  
annat för bästa film. Filmen är digitalt 
restaurerad av Filminstitutet och det  
är fri entré för samtliga besökare. LH

Regi: Ylva Gustavsson, Catti Edfeldt, 
medverkande: Beylula Kidane Adgoy,  
Gustaf Skarsgård, Embla Hjulström, Jennifer 
Brown, 2006, Sverige, DCP (digitaliserad),  
1 tim 36 min, svenska, tillåten från 7 år

Grupper större än 20 personer bokas via 
cinemateketskola@filminstitutet.se.
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Prinsessan och grodan
The Princess and the Frog

Sön 1 mar 14.00 Bio Victor

I 1920-talets New Orleans blir prins 
Naveen förtrollad till en groda av en 
ondskefull häxdoktor. Han ber servit ri - 
s en Tiana att kyssa honom för att bryta 
förtrollningen, men i stället förvandlas 
även hon till groda. Till sam mans beger 
de sig till träskmarkerna för att hitta den 
goda voodoo-drott ning en Mama Odie. 
Disneys lyckade återgång till traditionell 
animation är ett oemotståndligt musi ka - 
liskt äventyr. TB

Regi: Ron Clements, John Musker, svenska 
röster: Pauline Kamusewu, Pablo Cepeda, 
Gladys del Pilar, Sarah Dawn Finer, 2009, USA, 
35 mm, 1 tim 38 min, svenska, tillåten från 7 år

Mästerdetektiven lever farligt | Sön 29 mar 14.00 Bio Victor

I sommarsolen i Lillköping pågår Röda och Vita rosens kamp om den magiska 
stenen Stormumriken. Men mitt i den oskyldiga leken råkar Eva-Lotta bli vittne  
till ett mord och lek förvandlas snabbt till skrämmande allvar. Den hyllade 
Mästerdetektiven lever farligt var Olle Hellboms debut som långfilms regissör. 
Därefter gjorde han ytterligare 16 älskade filmatiseringar av Astrid Lindgrens 
böcker. Digitalt restaurerad av Filminstitutet. TB

Regi: Olle Hellbom, medverkande: Leif Nilsson, Sven Almgren, Birgitta Hörnblad, Sigge Fürst,  
1957, Sverige, DCP (digitaliserad), 1 tim 32 min, svenska, barntillåten

Modig Brave  Sön 15 mar 14.00 Bio Victor 

Skotska höglandsprinsessan Merida vägrar bli bortgift och tänker lära sin 
mamma en läxa genom att ge henne en förhäxad kaka. Förtrollningen verkar 
dock inte alls på det sätt som Merida tänkt sig och i skuggorna lurar den onda 
spökbjörnen Mar’du. Pixars första långfilm med en kvinnlig huvudperson, 
Oscarbelönad för bästa animerade film. TB

Regi: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, svenska röster: Amy Diamond, Leif Andrée, 
Elisabet Carlsson, 2012, Storbritannien, USA, 35 mm, 1 tim 40 min, svenska, tillåten från 7 år

Heja! Heja! Heja!
The Freshman

Sön 8 mar 14.00 Bio Victor

Roligt, hejdlöst och romantiskt i Harold 
Lloyds kommersiellt mest framgångs-
rika film. Heja! Heja! Heja! brukar 
kallas ”den första sportfilmen någon - 
sin” och startade en trend av college-
filmer i Hollywood (efterföljd av bland 
andra Buster Keaton och bröderna 
Marx). Lloyd spelar en töntig college-
student som försöker bli pop ulär 
genom att gå med i skolans fotbolls- 
lag. Edward von Past ackompanjerar 
på piano. AA/TB 
Regi: Fred C. Newmeyer, Sam Taylor, 
medverkande: Harold Lloyd, Jobyna Ralston, 
1925, USA, 35 mm, 1 tim 12 min, engelska 
mellantexter, svensk text, barntillåten
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*  Enstaka avvikelser kan förekomma, t i l l  exempel under Guldbaggefest ivalen.  * *  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.

Biografer och 
biljettkassa
Cinemateket visar film i Filmhusets 
biografer Bio Victor (357 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.
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Biljetter och åldergränser
Ordinarie biljettpris är 100 kr. Cinemateketkortet kostar 250 kr och 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 kostar 1 300 kr och med det går  
du kostnadsfritt på visningarna.* Kortet gäller i ett år. Stora Cinemateketkortet, 
terminskortet kostar 750 kr och 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 
februari–mars släpps 22 januari, med undantag för biljetter till Guldbaggefestivalen 
som släpps 2 mars. 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.

Café och foajébar
Caféet och foajébaren i Filmhuset 
öppnar vardagar klockan 8 och 
helger klockan 12 och håller  
alltid öppet fram till dess att 
Cinematekets sista film för dagen 
börjar. Här serveras egenrostat 
kaffe, fikabröd, varm och kall mat 
och dryck . Baren har fullständiga 
rät tigheter och med Cinemateket-
 kortet eller Stora Cinemateket-
kortet får du 10 procent rabatt  
på sortimentet (gäller ej alkohol).


