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I fjol i Marienbad (1961).



Välkomna tillbaka! Det är med glädje jag skriver detta. Sedan mars förra 
året har Cinemateket varit oftare stängt än öppet. Under hösten 2020 var vi 
optimistiska och öppnade, bara för att stänga igen några månader senare. 
Via vår webbplats har vi strömmat filmer för att ge er möjligheten att se film 
hemma, men för en institution vars kärna är fysiska besök har det varit en 
utmanande tid. Vi har planerat, kastat planerna i papperskorgen, planerat 
igen och så vidare. Vi har till exempel tvingats att skjuta upp den stora 
Alfred Hitchcock-retrospektiven till 2022. Men vi har också passat på att 
genomföra förändringar som ni nu får ta del av. Vissa är små, andra stora. 
Från och med nu släpper vi endast två program per år, ett för våren och ett 
för hösten. Det ger oss möjligheten att på samma gång bredda och fördjupa 
programmet, vilket också innebär en betydligt matigare katalog med längre 
texter till varje program. Varje program kommer att ha ett övergripande 
tema som binder samman stora delar av retrospektiver och filmer.

Höstens tema är Minne, vilket vi tar oss an under rubriken ”Immemory – 
Minnets geografi och den rörliga bilden”. 1895 tog bröderna Lumières nya 
uppfinning världen med storm och förändrade för evigt hur vi ser på verklig-
heten. Med sin förmåga att skildra nuet i rörliga bilder tillåter filmen oss att 
besöka platser och ta del av berättelser vi annars aldrig hade kunnat ta del 
av. Genom att dokumentera nuet blir filmen också det främsta verktyget för 
att bevara och minnas det förflutna. Filmen har förvandlat vårt förhållande 
till det förflutna och 1900-talets historia är inskriven i våra sinnen i form av 
rörliga bilder. Vilka minnen som bevarats säger mycket om århundradets 
maktförhållanden, samtidigt som den tekniska utvecklingen har skapat en 
mångfald av perspektiv på nuet. Att allt fler får tillgång till kameror kommer 
att ge fler perspektiv på det förflutna i framtiden. Under hösten utforskar 
vi hur rörliga bilder har gjort oss till de vi är, hur rörliga bilder kommer att 
forma oss i morgon och hur filmskapare de senaste 126 åren har under-
sökt filmens förmåga att bevara, återskapa och ifrågasätta det förflutna. 
Vi uppmärksammar filmare som Chris Marker, Marguerite Duras, Andrej 
Tarkovskij och Terrence Malick, som arbetat med minnet på säregna sätt, 
och botaniserar bland filmer som funderar kring vad det är att minnas.

Utanför temat arrangerar vi stumfilmskonserter tillsammans med 
European Union National Institutes for Culture och visar filmer av 
Kim Ki-young, Solveig Nordlund, William Wyler och Luis García Berlanga. 
I samarbete med Science Fiction Bokhandeln uppmärksammar vi också 
hur utomjordiska besök har skildrats genom filmhistorien.

I den del av programmet som består av återkommande inslag väljer vi att 
göra en djupdykning i Filminstitutets filmarkiv och berätta dess historia 
genom visningar som sätter ljuset på olika delar av arkivet. Vi tittar också på 
Cinematekets egen historia och återskapar en gammal programpunkt under 
rubriken Rekonstruktion. Här finns också som vanligt Unga Cinemateket som 
ger unga möjligheten att upptäcka filmhistorien på stor duk.

Jag hoppas att ni besöker oss under hösten för att uppleva världen, 
och det förflutna, på nya sätt.

Danial Brännström,  
Cinematekschef

Förord till  
en filmhöst

»Filmen har förvandlat vårt 
förhållande till det förflutna 
och 1900-talets historia är 
inskriven i våra sinnen i  
form av rörliga bilder.«
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Immemory: 
Minnets geografi  
och den rörliga bilden

I våra storhetsvansinniga dagdrömmar tenderar 

vi att betrakta vårt minne som ett slags histori-

ebok: vi har vunnit och förlorat slag, upptäckt 

imperier och övergett dem. Vi är åtminstone 

figurer i en episk roman […]. En mer blygsam 

och kanske mer givande ingång vore att 

betrakta minnets fragment i geo grafiska ter-

mer. I varje liv skulle vi hitta kontinenter, öar, 

öknar, träskmarker, överbefolkade territorier 

eller platser och terrae incognitae. Vi skulle 

kunna rita en karta över ett sådant minne och 

enklare (och mer sannings enligt) extrahera 

bilder än ur  berättelser och legender. Att detta 

minnes subjekt är en fotograf och filmskapare 

betyder inte att hans minne är väsentligt mer 

intressant än någon annans, utan endast att 

han har efterlämnat spår som man kan arbeta 

med, konturer kring hans karta.

Chris Marker, Immemory (1997)

Genom hela mänsklighetens historia 
har olika verktyg använts för att tämja 
det förflutna och bevara en mer sann bild 
av verkligheten än vad minnet erbjuder. 
Muntligt återberättande, målningar och 
text har dominerat, men under 1800-talet 
kom två uppfinningar vars förmåga att 
återge och bevara verkligheten förändrade 
hur vi förhåller oss till det förflutna: först 
fotografiet och senare filmen. 

Fotografiet kunde genom en fotokemisk 
process registrera ett unikt ögonblick, 
göra detta ögonblick tillgängligt för andra 
och bevara det för eftervärlden. Filmen 
gjorde detsamma men med många ögon-
blick, projicerade för många att beskåda. 
Båda teknologierna hade förmågan att 
mer korrekt än vad som någonsin tidigare 
varit möjligt återge nuet och verkligheten, 
registrera och bevara den fysiska världen 
så som den var, rent av övervinna döden. 

Men film var förstås mer än bara detta. 
Film synliggjorde vad som tidigare varit 
osynligt för det mänskliga ögat, genom att 
förstora tingen, visa dem ur nya perspek-
tiv och få tiden att gå både långsammare 
och snabbare. Kameraögat kunde i och 
med att det var frikopplat från männi skan, 
som med sina känslor och fördomar (eller 
sina minnen) är dömd till subjektivitet, se 
en sanning som undgår människoögat och 
bevara den för eftervärlden på ett oför-
änderligt och pålitligt sätt – även om de 
senaste 126 senaste åren om och om igen 
har visat att film inte är att lita på. 

Film har alltid pendlat mellan att vara 
en teknik för bevarande och ett medium 
för konsten och kommersen att utforska. 
Tillvaron har undersökts, förklarats och 
dokumenterats. Filmen har använts för att 
skildra människans möten med världen, 
våra känslor inför den, våra drömmar och 
våra minnen. 

Det är här, bland filmarna som har 
valt att utforska filmens förhållande till 
det förflutna och till minnen, i ett medium 
som bevarar det förflutna och får oss 
att minnas, som Cinematekets program 
hösten 2021 tar avstamp. Ett program 
som följer konturerna av några filmares 
spår: Chris Marker, som förmodligen är 
den filmare som mest konsekvent tagit 
sig an fenomenet minne; Marguerite 
Duras, vars verk ständigt återkommer 
till den smärta våra minnen frambringar; 
Andrej Tarkovskij, som tycks vara besatt 
av omöjligheten i att hålla kvar den tid 
som flytt; och Terrence Malick, vars 
berättelser ständigt rör sig mellan nuet 
och det förflutna.

Utöver dessa filmares verk visar vi 
också filmer som på olika sätt undersöker 

och utforskar minnet och filmens relation 
till minnet. Filmer om att ta sig an 
sina personliga och kollektiva minnen, 
filmer om glömska och vikten av att 
minnas. Tillsammans med de större 
retrospektiverna ritar de en karta över 
minnets geografi, i form av rörliga bilder.

Vi vet att dessa verk kommer att föränd-
ras i möten med er. Ni kommer att ta med 
er olika saker från dem: nya för ståelser 
och gamla bekräftelser av världen, sådant 
som tidigare varit osynligt och som ger 
nya perspektiv. 

Vissa filmer kommer ni att komma ihåg 
för alltid, andra kommer ni att glömma. 
Kanske är det en scen som fastnar? 
Kanske minns ni olika saker från en och 
samma film?

Vilka spår kommer höstens filmer att 
lämna hos er och hur kommer era minnen 
av dessa att förändra er? För i mötet med 
människan blir även filmhistorien minnen. 

»Filmen har  
använts för att skildra 
människans möten 
med världen, våra 
känslor inför den,  
våra drömmar och  
våra minnen.«
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Film och minne

Med filmen förändrades minnet; i vart 
fall sättet att framställa det. Plötsligt 
fanns en rimlig modell av tiden, den gick 
nu att föreställa sig som en serie still-
bilder satta i mekanisk rörelse. Inte minst 
som metafor för tidens gång påverkade 
filmmediet redan tidigt berättarkonsten 
i grunden. Det stora exemplet är Marcel 
Proust. Temat för På spaning efter den tid 
som flytt (utgiven i sju delar 1913–1927) är 
förstås Tiden, ofta skrivet just så, likt ett 
egennamn, som vore den ännu en i myll-
ret av romansvitens gestalter eller kanske 
snarare en av dess orter, fiktiva som verk-
liga: Balbec, Combray, Paris, Tiden …

Alldeles i slutet av den sista volymen 
konstaterar berättaren att ”även om vi vet 
att åren rinner bort, att ungdom avlöses 
av ålderdom, att de gedignaste förmögen-
heter och de fastaste troner störtar sam-
man och att berömmelsen förgår, har vi 
ett sätt att skaffa oss kännedom om och 
så att säga fotografera detta rörliga, av 
Tidens ström bortförda universum, som 
gör att det ter sig orörligt”.

Sättet på vilket det förflutnas stän-
diga rörelse kan fångas är genom att 
vi minns. Så kan spaningen finna sitt 
föremål, den flyende tiden hejdas ett 
ögonblick. Det är ingen tillfällighet att 
Proust beskriver minnet i termer som 
påminner om filmens apparatur. Det 
ännu ganska nya mediet nämns faktiskt 
redan i inledningen av På spaning efter 
den tid som flytt, intressant nog genom 
ett fel. När madeleine kakan börjat verka 
och berättaren försöker sortera bland 
alla oklara minnesbilder, så är dessa lika 
svåra att få fatt i ”som man vid åsynen av 
en hästs snabba lopp kan isolera alla de 
olika rörelsemoment som kinetoskopet 
 avslöjar”. (Det Proust sannolikt syftar på 

här är Eadweard Muybridges seriefoto-
grafier av en häst i galopp – inte Thomas 
Edisons kinetoskop.) Annars finns inte 
många referenser i romansviten till film-
mediet, åtminstone inte direkt. Men desto 
mer indirekt: Prousts projekt vore knap-
past möjligt utan filmen som inspiration, 
metafor och – varför inte? – förebild.

Litteraturen må ha några tusen års för-
språng och det finns mycket den kan göra 
som filmen inte förmår (boken var bättre 
och allt det där), men en av filmens unika 
förmågor är att, som Patrick  Modiano 
kanske litet avundsjukt beskriver det, 
kunna ”fånga en bit av det förflutna som 
alltid kommer att förbli i nuet”. Filmen är 
en minnets konstform.

Sedan ett drygt sekel har avgörande 
historiska händelser kunnat bli film. Såväl 
trauman (mordet på John F. Kennedy) som 
triumfer (månraketens avfärd) har fångats 
i filmer som visats så ofta att de uppgått 
i våra egna mentala bildbanker, där de 
blandas med autentiska minnen av som-
mardagar som aldrig tog slut, nyponsoppa 
på förskolan, föräldrar som grälar eller vad 
det nu kan vara. Jag var inte ens född när 
händelserna jag nyss nämnde ägde rum, 
ändå ”minns” jag dem. De är generiska 
minnen som inplanterats i mig och mil-
jon er andra, likt de minnen som replikan-
terna förses med i Blade Runner (1982).

”Jag vet inte hur det inträffade, men 
dagens klara verklighet gled över i min-
nets ännu klarare bilder som steg till mig 
med styrkan av ett verkligt skeende.” 
Det som beskrivs här, av berättarrösten 
i Smultronstället (1957), låter ju som en 
övertoning. Det vill säga det filmiska 
greppet att låta två tagningar följa på var-
andra genom en dubbelexponering, vilket 

Essä av Jan Holmberg
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»Dåtiden tränger sig på, 
nutiden kämpar emot, 
en rest av nuet håller sig 
kvar ett ögonblick, men 
så vinner det förflutna 
och vi är där, då.«

varit en kliché för att signalera återblickar 
i film sedan åtminstone 1901. Och mycket 
riktigt är det med en övertoning som 
 Ingmar Bergman låter den åldrade Isak 
Borg återvända till sin ungdom.

Den må vara sliten, men medge att 
övertoningen är en ganska lysande illu-
stration av minnets mekanik. Dåtiden 
tränger sig på, nutiden kämpar emot, en 
rest av nuet håller sig kvar ett ögonblick, 
men så vinner det förflutna och vi är där, 
då. I En sensation (1941) används över-
toningar inte bara vid de många åter-
blickarna, utan konsekvent vid varje scen-
förändring och ofta även i en och samma 
scen. Det fungerar närmast hypnotiskt, 
som för att invagga åskådaren i ett till-
stånd där det förflutna hela tiden är nu.

Även om jag gärna skulle se att över-
toningen fick åtminstone viss återupp-
rättelse från klichéanklagelserna, så finns 
onekligen andra, kanske mer sofistikerade 
sätt att gestalta minnen med filmiska 
medel. Minnets regissör par excellence 
– Alain Resnais – arbetar till exempel 
med vad som nästan är motsatsen till 
över toning. I stället för övertoningens 
dröjande långsamhet mellan nu och då 
väljer Resnais tvärtom att skynda på 
processen, genom den teknik som kallas 
match on action. Till exempel när vi i 
 I fjol i  Marienbad (1961) ser en kvinna 
börja vrida överkroppen – klipp – och så 
fullföljer hon rörelsen, men nu har hon 
andra kläder och småningom går det upp 
för åskådaren att vi är i det förflutna.

Den sortens halsbrytande växlingar 
mellan nutid och dåtid är förbehållna 
 filmen. Vilket inte gör Resnais filmer 
 mindre märkvärdiga, baserade som de ofta 
är på stor litteratur. Alain Robbe- Grillet 

och Marguerite Duras är själva lysande 
minnesskildrare, och liksom Proust har de 
alldeles uppenbart tagit intryck av filmens 
teknik i sin prosa. När sedan Resnais gör 
film av deras berättelser uppstår ett slags 
välljudande rundgång.

”Tysta rum i vilka stegen från den som 
rör sig absorberas av mattor så vackra, 
så tjocka, att inget ljud av fotsteg når ens 
eget öra, som om örat självt är den som rör 
sig, återigen, längs denna korridor, genom 
dessa salonger, dessa gallerier, i denna 
byggnad från ett annat sekel, detta enorma, 
luxuösa, barocka, lugubra palats där änd-
lösa korridorer följer på korridorer …”

Palatset i vilket I fjol i Marienbad ut -
spelas är även filmens bärande metafor. 
För det är klart att det som beskrivs av 
berättarrösten i dessa återkommande 
strofer också är minnet självt, med alla 
dess rum på rum i fil. Det är en veder-
tagen minnesteknik sedan antiken att 
lagra intryck genom att placera dem i 
omsorgsfullt uppbyggda inre rum, och 
även på andra sätt är just byggnader över 
huvud taget förknippade med minnet.

Det smultronställe som givit Bergmans 
film dess namn är ju inte i första hand 
platsen där bären växer, utan huvud-
personens minnen från barndomens 
 sommarhus och dess omgivningar. 
I manuskriptet till filmen, strax före den 
berömda replik jag citerade tidigare, finns 
en vacker beskrivning av detta hus. ”Nu 
kunde vi se det stora gula huset, inbäddat 
bland björkarna och med terrassen vänd 
mot fjärden. Huset sov bakom slutna 
 dörrar och neddragna  rullgardiner.” 
Ännu är det stängt till det förflutna, ännu 
 slumrar det. I manuset finns också ett 
kort replikskifte som inte kom med i 

I fjol i Marienbad (1961). Le Temps retrouvé, d’après l’oeuvre de Marcel Proust (1999).
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filmen, där Marianne, professor Borgs 
svärdotter och följeslagerska på hans resa, 
utbrister: ”Ett sånt löjligt gammalt hus.” 
På vilket han svarar: ”Det är en kvarleva.”

Just en kvarleva: huset i dess fysiska 
form, men framför allt hågkomsten av 
det sådant det var. I en intervju från 
1960-talet berättar Bergman om hur han 
under en resa till Dalarna stannade till i 
Uppsala vid sin mormors hus på Träd-
gårdsgatan. ”Så slog det mig – tänk om 
man skulle göra en film om det här att 
man bara kommer alldeles realistiskt och 
plötsligt öppnar en dörr, och så går man 
in i sin barndom, och så öppnar man en 
annan dörr och kommer ut i verkligheten, 
och sen svänger man om ett gathörn och 
kommer in i någon annan period av sin 
tillvaro, och allting pågår, lever.”

Ett annat hus, i en annan film om 
minnen. Spegeln (1975) är bland annat, 
enligt Andrej Tarkovskij själv, berättel-
sen om det hem där han själv växt upp. 
Under åren hade huset förfallit, i stort 
sett bara grunden stod kvar. Men genom 
omsorgsfull återuppbyggnad, baserad 
på minnen och fotografier, så stod det 
där på nytt, exakt som det sett ut 40 år 
tidigare. Tarkovskij säger sig ha behövt 
denna konkreta förankring i sitt eget 
barndomshem (eller rekonstruktionen 
av det) för att kunna göra sin film, där 
tankar, associationer, minnen, flödar 
fritt. Vid huset låg en åker, där det i 
regissörens minne hade odlats bovete. 
Numera hade kolchosen övergått till 
andra grödor, och när Tarkovskij bad dem 
att återigen så bovete vägrade de först 
med hänvisning till att jordmånen inte 
var den rätta.  Filmproduktionen fick i alla 
fall hyra åkern och bovete såddes – och 

växte.  Tarkovskij drar av denna framgång 
slutsatsen att minnet förmår svepa undan 
de slöjor tiden dragit för det förflutna. 
Till slut blommar åter bovetet.

Alfred Hitchcocks Studie i brott (1958) 
är enligt Chris Marker ”den enda filmen 
förmögen att gestalta omöjligt minne, van-
sinnigt minne”. Det är omöjligt och van-
sinnigt eftersom den kärlek som Scottie 
minns och förtvivlat försöker återskapa, 
aldrig har funnits. Madeleine Elster var 
bara en rollfigur, spelad av Judy Barton, 
spelad av Kim Novak … Förutom dessa 
metafilmiska dimensioner finns många fler 
nivåer av svindel i Studie i brott. Att huvud-
personen lider av höjdskräck är bara den 
banala förklaringen till filmens originaltitel 
 Vertigo – den verkliga svindeln får åskåda-
ren genom olika visuella spiralfigurer, från 
förtexternas animerade fraktalmönster till 
Madeleines hårknut, en blombukett, bil-
färder runt San Franciscos gator, kamera-
rörelser … Till detta skall läggas Bernard 
Herrmanns musik, som akustiskt helt 
korresponderar med de visuella svindel-
figurerna. Dessa figurer, vända in emot sig 
själva, är väl det närmaste vi kommer en 
visuell representation av minnet.

Raúl Ruiz Le Temps retrouvé, d’après 
l’oeuvre de Marcel Proust (1999) är en helt 
kongenial uttolkning av Den återfunna 
tiden (1927), den sista delen i Prousts 
romansvit. Mindre än en traditionell 
filmatisering av en litterär förlaga, där 
de yttre omständigheterna skall redo-
visas, överför Ruiz romanstoffet till 
filmens specifika uttrycksmedel. Och 
de optiska apparater som förekommer 
i romanen (camera obscura, laterna 
magica, kalejdo skop, stereoskop …) lyfts 
fram ytter ligare i Le Temps retrouvé och 

»Jag kan när som 
helst återkalla dofter 
och stämningar från 
numera nedlagda 
biografer, i minnet 
återuppleva känslan 
när mörkret släcks i 
salongen. Filmen är 
minnets konstform, 
på så många sätt 
uppenbarligen.«

Minnen av lycka (1987). Terrassen (1963).
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betonar de ”filmiska” aspekter som finns 
redan hos Proust. Ruiz hantering av den 
berömda scenen där berättaren snubblar 
på en gatsten är oförglömlig, men svår 
att beskriva (se filmen i stället). Men vad 
som alltså händer i romanförlagan är att 
berättaren snubblar till, försöker parera 
fallet, och de ovanliga rörelserna leder 
till minnen, som verkar registrerade i 
 kroppen snarare än i medvetandet.

”För varje dag tillmäter jag intellektet 
allt mindre värde.” Så inleder Proust 
Mot Sainte-Beuve (1954), nyligen utgiven 
på svenska och ofta kallad en förstudie till 
På spaning efter den tid som flytt. Utsagan 
kan låta kokett, inte minst av en figur som 
Proust, vars intellekt uppenbarligen var av 
starkare virke än hans sjukliga kropp. Men 
det han syftar på är intellektets begräns-
ningar i förhållande till just  minnet. Det 
är nämligen bara, enligt Proust, ”utanför 
intellektet som författaren kan återfånga 
något av våra förgångna intryck, det vill 
säga nå fram till något av sig själv och 
konstens enda ämne. Det som intellektet 
återger oss under namnet förflutet är inte 
detta förflutna.” För att verkligen åter-
finna den tid som flytt gäller i stället att, 
till exempel, snubbla på en gatsten. 

”Försök att återkalla ett nästan bort-
glömt minne, oväsentligt, banalt, van-
ligt, om inte för alla, så åtminstone för 
många.” Det är principen, som författaren 
själv formulerar den, bakom Georges 
Perecs Jag minns (1978). De minnen som 
boken utgörs av inleds alla med just 
 frasen ”Jag minns”, följt av vad det nu 
är han minns – ofta formulerat i bara 
några ord och aldrig mer än några rader. 
En del av minnena är oerhört lokala i 
tid och rum: ”Jag minns att min farbror 

hade en 11 CV med registreringsnummer 
7070 RL2.” Då och då är ett av Perecs 
minnen universellt nog att kunna vara 
mitt eget: ”Jag minns kuddkrigen.”

Jag har inte räknat, men skulle säga att 
ingen annan företeelse har givit upphov 
till så många minnen i Jag minns som 
film. Många enskilda filmer räknas upp: 
”Jag minns Hon dansade en sommar.” 
Andra minnen kan handla om filmernas 
inramning: ”Jag minns Cinemateket på 
Avenue de Messine.” Och så vidare. Utan 
jäm förelser i övrigt kan jag rapportera 
att också många av mina egna minnen 
från barndomen har med film att göra. 
Jag kan när som helst återkalla dofter 
och stämningar från numera nedlagda 
biografer, i minnet återuppleva känslan 
när mörkret släcks i salongen. Filmen 
är minnets konstform, på så många sätt 
uppenbarligen. 

Vi avslutar med en avslutning, i flera 
bemärkelser. Minnen av lycka (1987) blev 
John Hustons sista film, och kanske hans 
allra bästa. Då skall man veta att han 
tvingades regissera i rullstol,  ständigt 
uppkopplad till en syretank. Han dog 
innan filmen haft premiär. Sådana yttre 
omständigheter bidrar naturligtvis, 
om man känner till dem, till filmens 
melankoli. Slutet på filmen är absolut 
magnifikt. Gretta har hört sången som 
väcker minnet av den förlorade ungdoms-
kärleken Michael Furey, som dog helt ung. 
Hon gråter sig till sömns; nu står hennes 
svartsjuke make Gabriel vid fönstret, 
funderar på om hon någonsin känt för 
honom som för Michael, och värre ändå: 
om han själv verkligen älskat sin hustru. 
Gabriel ser ut över landskapet och snön 
som faller. Vi hör hans röst uttala James 

Joyces vackra formuleringar (av vilka den 
första meningen måste citeras på original-
språket för att göras rättvisa): ”Yes, the 
newspapers were right: snow was general 
all over Ireland …”

När berättarrösten säger att det faller 
snö över det mörka slättlandet och över 
de kala bergen, så ser vi landskaps-
bilder av snöklädda vidder och trädlösa 
 kullar. Det borde vara ett berättarmässigt 
misstag; i stället är det sublimt. Medan 
Gabriel undfår sin epifani om hur allt fast 
och beständigt förflyktigas, blir de dystra 
bilderna av gråa landskap, av ruiner, 
av kyrko gårdens lutande kors och kala 
 törnen, inte redundanta illustrationer av 
vad vi hör på ljudspåret, utan en affir-
mation om att livet trots allt pågår medan 
snön faller genom rymden, lätt och sakta, 
över alla levande och döda.

Den här texten om minne och film 
inleddes, om ni minns, med en formule-
ring av Proust om minnet som en kamera, 
som tar snapshots av det förflutnas 
ständiga rörelse och fryser ögonblicken 
– snarare än filmens återgivning av 
rörelse är det Muybridges seriefotografi 
som är Prousts ideal: att bryta ner tiden 
till enskilda analyserbara bilder. Chris 
Markers Terrassen (1963) är uppbyggd av 
stillbilder. Jag vet inte om filmen fått sin 
struktur från Prousts anmärkning, men 
jag vill gärna tro det. I början av förra 
seklet kom filmen att inspirera littera-
turen till nya minnesskildringar, vilka i sin 
tur inspirerade filmen till ytterligare nya.

Så fortsätter det. Ständig rörelse.
 

 
Text: Jan Holmberg, doktor  
i filmvetenskap och vd för  
Stiftelsen Ingmar Bergman.

Smultronstället (1957). Studie i brott (1958).
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Terrassen (1963).

Sans soleil (1983).



Chris  
Marker

Med filmer som Terrassen och Sans soleil 
skrev Chris Marker in sig i historien som en av 
minnets största filmskapare. I reseskildringar, 
science fiction-berättelser, självreflexiva essä-
filmer och multimediala installationer sökte han 
bland minnen och monument efter tecken både 
från det förgångna och från framtiden.

Reseminnen från tecknens imperium
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Christian Bouche-Villeneuve hade 
unge fär lika många sysselsättningar som 
 pseudonymer, men det var kanske som 
resenär han identifierade sig själv, och 
under namnet Chris Marker han blev 
identifierad av andra. Hans tidigaste 
filmer är reseskildringar, och hans Om jag 
hade fyra  dromedarer (1966) består av 
fotografier från 26 länder. Men det var 
inte bara runt jorden han reste, utan 
även – och framför allt – i tiden, histo-
rien och minnet. Konst kritikern Jonas (J) 
 Magnusson skriver att Marker hör till 

de konstnärer och tänkare som trott, eller 

velat tro, att Auschwitz eller Hiroshima var 

oöverstigliga händelser i den mänskliga 

historien: Resnais, Straub-Huillet, Godard, 

Duras, Daney … Den motsägelsefulla insikten 

att Auschwitz är väsentligt och samtidigt vigt åt 

glömskan […], är en del av förklaringen till det 

besatta förhållande som dessa konstnärer och 

tänkare har till minnet.1

Markers verk utgör ett slags vädjan om 
åminnelse och ”motsätter sig den Makt 
som vill se oss utan minne”. Men minnet 
är mer komplext än så: ”Att memorera 
det förflutna för att inte återuppleva 
det är en 1900-talets illusion”, heter det 
i Level Five (1997), medan det ”totala 
minnet” beskrivs som ett ”bedövat 
minne” i Sans soleil (1983), Markers film 
om en man som har förlorat förmågan 
att glömma. I filmkritikern Jacques 
Aumonts L’attrait de l’oubli (2017), en bok 
om filmen och glömskan, kallas Marker 
”minnets film skapare”. Aumont skriver 
att ”just när man överger idén om minnet 
som en samling, om  håg komsten som 
en färdig konstruktion, så möts man av 
minnet som process, opålitlig eftersom 

1)  Jonas (J) Magnusson, ”Marker: markör, märka, markera”, i Glänta nr. 3 1998. 

den gör ett urval – men man förstår aldrig 
riktigt hur, eller enligt vilka kriterier.

Markers utforskande av minnet ut myn-
nade i det interaktiva CD-ROM-verket 
Immemory (1997), ett begrepp som 
filmteoretikern Raymond Bellour tolkar 
som något ”som inte är glömskan, den 
svekfulla motsatsen till minnet, utan dess 
duplikat, minnet i arbete med alla medel, 
gamla som nya”.

Hur kom det sig då att Marker, som 
inledde sitt konstnärskap med att skriva 
och fotografera och som mot slutet hän-
gav sig åt interaktiv, digital teknik, valde 
filmen som sitt huvudsakliga konstnär-
liga verktyg? Troligtvis för att filmen kan 
inkorporera och bearbeta annat material 
(fotografier, rörlig bild, ljud, musik – alla 
potentiella bärare av minne), men även 
för att filmen kan upprätta flera tempo-
raliteter och struktureras icke-linjärt. 
Redan 1958, i den text där Markers verk 
först beskrevs som ”essä filmer”, skrev 
filmteoretikern André Bazin om  Markers 
”horisontella montage”, där mening 
skapas mellan bild och ljud, snarare än 
mellan bild och efterföljande bild. Vidare 
noterade filosofen Jacques Rancière, i en 
text om Marker och ” minnet som fiktion”, 
att ”filmen nästan verkar ha utformats för 
den metamorfos av betecknande former 
som gör det möjligt att konstruera minne 
såsom en sammanflätning av ojämna tem-
poraliteter och heterogena bildregimer”.

Minnet som fiktion, som process, minne 
”i arbete”. Detta tar sig tydligast uttryck 
i senare filmer som Sans soleil och Level 
Five. Den sistnämnda utgörs av en fiktiv 
historia berättad med hjälp av olika slags 
arkivmaterial, en fiktiv videodagbok och 
en berättarröst. Men mångfaldigandet 

av tider återfinns även i en tidigare film 
som Terrassen (1963), Markers science 
fiction-berättelse där urminnet och det 
ultimata minnet sammanfaller i en och 
samma bild.

För Marker var alla bilder tecken, och 
föregångare till hans teckentolkning  finner 
vi bland annat hos André  Malraux och 
hans imaginära museum, men även i Aby 
Warburgs Bilderatlas Mnemosyne, som 
genom ett säreget montage undersökte 
ett ”efterliv” – Nachleben – i konsthisto-
riska motiv och bilder. Kanske är Markers 
livsverk att betrakta som ett slags bildatlas 
bestående av tecken vars efterliv han 
försöker tolka – en motsvarighet även till 
Denise Bellons fotografier, som i Markers 
Le Souvenir d’un avenir (2001) sägs ”visa 
en dåtid men avkoda en framtid”.

Det är genom att bryta upp tidens 
linjäritet och att låta tecknen resonera 
i mellan rummen mellan minne och 
glömska, mellan dåtid och framtid, som 
Marker analyserar deras hemsökelse av 
vår samtid. För hos Marker leder allt till 
ett nu: vad säger dessa tecken till oss i 
dag, och hur förvaltar vi de berättelser 
som utgör minnet av det gångna seklet?

Denna retrospektiv omfattar de flesta 
av Chris Markers filmer och flera verk av 
andra regissörer som Marker assisterade 
– ofta i egenskap av författare till filmer-
nas kommentarer – samt det interaktiva 
verket Immemory, som kan utforskas i 
Film husets foajé 10 augusti–19 september. 

 
Retrospektiven genomförs i samarbete 
med Institut français de Suède och 
IFcinéma. 

Kuraterat av Stefan Ramstedt.

»Kanske är Markers livsverk att betrakta 
som ett slags bildatlas bestående av tecken 
vars efterliv han försöker tolka.«
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Söndag i Peking (1956).

Sköna maj (1963).



Sans soleil

Chris Markers kanske mest centrala och kända verk, där bilder och brev 
från Japan, Guinea-Bissau, Kap Verde, Kalifornien, Paris och Island 
 berättar en historia om en man som ”mist sin förmåga att glömma”. 

”Jag har rest jorden runt flera gånger, 
och nu är det enbart banaliteter som 
intresserar mig”, skriver Chris Markers 
ställföreträdare Sandor Krasnas i ett brev 
i inledningen av Sans soleil. Vi ser stads- 
och gatubilder från världens alla hörn, 
människor på väg till eller bort från något, 
miljöer, byggnader, gester, skärmar och – 
självfallet – djur: katter, ugglor, hundar, 
emuer, giraffer. Krasnas brev kommente-
rar bilderna och hans ord kommenteras i 
sin tur av rösten som läser upp breven.

Med visst svårmod dokumenterar 
Krasna tidens gång, med kameran som 
minnesverktyg: ”Jag minns denna januari 
i Tokyo; eller snarare, jag minns de bilder 
jag spelat in denna januari i Tokyo. De har 
nu ersatt mitt minne. De är mitt minne. 
Jag frågar mig hur människor som inte 
filmar, som inte fotograferar, som inte 
spelar in på video, minns.” I en sekvens 
från en ceremoni vid ett tempel, beskriver 
Krasna hur han under inspelningens gång 
bevittnade slutet av något.

Filmen sätter också ljuset på bilders 
obeständiga betydelse. Majoren João 
Bernardo ”Nino” Vieira fäller en tår när 
han dekoreras av Guinea-Bissaus presi-
dent Luís Cabral, medan det på ljudspåret 
krasst konstateras: ”Inom ett år kommer 

president Luís Cabral att sitta i fängelse, 
och den gråtande mannen han just deko-
rerat, majoren Nino, har tagit makten.” 
Liksom historien ständigt skrivs om, 
skrivs även våra minnen om, och det till 
synes banala kan visa sig betydelsefullt.

Filmforskaren Catherine Lupton 
beskriver hur Marker ”introducerar en 
filosofi för användandet av behandlade 
bilder, där han påstår att dessa bryter 
ned den illusoriska närvaro av dåtid som 
arkivfilm vanligtvis skapar och i stället, 
genom ’icke-bilder’, tillåter ett skildrande 
av ting som antingen inte officiellt tillhör 
historien, eller som inte gör det längre”. 
I Sans soleil tar sig detta i uttryck i ett 
montage som länkar samman disparata 
skeenden och i hur bilderna behandlas 
med en videosyntetiserare som ”förvand-
lar dem från mimetiska representationer 
av världen till skiftande och manipuler-
bara intensiva pixelerade färgfält”. Men 
framför allt sker det genom den mångfald 
av röster och perspektiv genom vilka 
bilderna filtreras. Lupton varnar för det 
”alltför enkla i att reducera filmens dis-
kurs till Markers kontroll, och därigenom 
ignorera de glapp och spänningar som 
öppnas mellan filmens olika figurer”. 

Genom dessa glapp och spänningar, 

och filmens enträgna självreflexivitet blir 
Sans soleil ett verk vars utforskande av 
minnets förgreningar genererar poetiska, 
politiska och filosofiska implikationer av 
svindlade omfattning. 
 
Läs mer: Catherine Lupton, Chris Marker: 
Memories of the Future (2008).

Efter visningen samtalar Stefan 
Ramstedt, curator på Cinemateket, 
med Malin Wahlberg, professor i 
filmvetenskap vid Stockholms  
universitet, och Johan Redin, filosof.

Regi: Chris Marker, medverkande: 
Florence Delay, 1983, Frankrike,  
1 tim 50 min, franska, engelsk text,  
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Tamasa Diffusion.

Lördag 14 augusti 16.30 Bio Victor
Sans soleil
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Statyerna dör också / Toute la mémoire du monde / On vous parle  
de Paris: Maspero. Les mots ont un sens / Le Souvenir d’un avenir

Museet, arkivet, biblioteket, katalogen och samlingen är platser där 
objekt, dokument och minnen förvaras. Chris Marker utforskar i detta 
program de platser som har som uppgift att göra historien levande.

1)  Catherine Lupton, Chris Marker: Memories of the Future (2008).

När människan dör, träder hon in i historien. 

När statyer dör, träder de in på museet. Denna 

dödens botanik är det som kallas ”kulturen”.

Så inleds Statyerna dör också, en av Chris 
Markers tidigaste filmer, gjord i samarbete 
med Alain Resnais och Ghislain Cloquet. 
Marker hade fått i uppdrag att göra en 
film om afrikansk konst, men projektet 
mynnade ut i en våldsam kritik av fransk 
kolonialism, bland annat då filmskaparna 
insåg att konsten de skulle undersöka 
fanns på det etnografiska Musée de 
l’Homme snarare än på Louvren. Kritiken 
var så skarp att filmen censurerades och 
visades i sin helhet i Frankrike först 1968.

Toute la mémoire du monde är en film 
om Bibliothèque Nationale de France, i 
regi av Resnais och med text av Marker. 
Med åkningar i bibliotekets trånga kor-
ridorer och panoreringar över dess stora 
samlingar gestaltas det mödosamma ar be-
tet att samla in, bevara och tillgängliggöra 
allt. Allt, eftersom, som det sägs i filmen: 
”Vem vet vad som kommer att utgöra det 
bästa vittnesmålet från vår civilisation?” 

On vous parle de Paris: Maspero. Les 
mots ont un sens är ett porträtt av förläg-

garen François Maspero, som inte bara 
talar om sin katalog över utgivna titlar, 
utan också om den över aldrig utgivna 
titlar – en konkret påminnelse om att his-
torien skulle kunna ha sett annorlunda ut.

I Le Souvenir d’un avenir undersöker 
Marker och filmskaparen Yannick Bellon 
fotografen (tillika den senares mor) Denise 
Bellons efterlämningar. Bellon stod nära 
surrealisterna, var en av grundarna av 
Alliance Photo och gjorde fotoreportage 
från hela världen. Filmforskaren Catherine 
Lupton lyfter fram hur Bellons fotografier 
tangerar Markers återkommande tematik 
kring en historia som inte officiellt existe-
rar, bland annat unika bilder från ett bort-
glömt kuppförsök mot Francisco Franco:

 
[Filmen] är en barriär som försöker förhindra 

att samma sak händer med de mer kända 

historier den dokumenterar. Vad händer med 

1900-talets kulturella minne när vi träder in 

i 2000-talet? Dessa spridda ögonblicksbilder 

finns kvar, liksom ett minne som kan sträcka 

sig tillräckligt långt i tid för att åkalla vad de 

ögonblicken betydde i sin samtid, och uttyda 

vad de kommer att bli i framtiden.1

Detsamma gäller för museet, arkivet, 
 biblioteket och de objekt som bevaras där. 

Statyerna dör också. Regi: Chris Marker, 
Ghislain Cloquet, Alain Resnais, 1953, 
Frankrike, 29 min, franska, engelsk text, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Cinémathèque Française.

Toute la mémoire du monde.  
Regi: Alain Resnais, 1956,  Frankrike, 
22 min, franska, engelsk text, 35 mm, 
bild format: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Film-
institutets filmarkiv.

On vous parle de Paris: Maspero.  
Les mots ont un sens. Regi: Chris 
Marker, 1970, Frankrike, 20 min,  franska, 
engelsk text, DCP (digitaliserad), 
bild  format: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visnings material från ISKRA.

Le Souvenir d’un avenir. Regi: Chris 
Marker, Yannick Bellon, 2001, Frankrike, 
42 min, engelska, utan text, fil (digita-
liserad), bildformat: 1.66:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Icarus Films. 

Bild från On vous parle de Paris: 
Maspero. Les mots ont un sens.

Måndag 16 augusti 18.00 Bio Mauritz

Les Statues meurent aussi / Toute la mémoire du monde /  
On vous parle de Paris: Maspero. Les mots ont un sens / Le Souvenir d’un avenir
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Söndag i Peking / Brev från Sibirien

”Jag skriver till dig från ett fjärran land.” 1950-talsfilmerna Söndag i 
Peking och Brev från Sibirien är Chris Markers mest renodlade rese-
skildringar, och deras självreflexivitet ritade om genrens karta.

1)  André Bazin, ”Chris Marker”, i France observateur nr. 443, 30 oktober 1958; återpublicerad i André Bazin,  
Le Cinéma français de la Libération à la Nouvelle Vague (1998).

2)  Catherine Lupton, Chris Marker: Memories of the Future (2008).

Ingenting är vackrare än Paris, förutom minnet 

av Paris. Och ingenting är vackrare i Paris än 

minnet av Peking. […] Jag har drömt om Peking 

i 30 år, utan att veta om det. För mitt inre såg jag 

en bild ur en barnbok, utan att veta var den var 

tagen – men den var tagen strax utanför Peking: 

på den väg som leder till Ming-gravarna. Och en 

vacker dag stod jag där. Det är ganska ovanligt 

att promenera genom ett barndomsminne.

Så inleds Söndag i Peking, en skildring 
av livet i 1950-talets Peking, inspelad i 
samband med en gruppresa hösten 1955, 
arrangerad av föreningen Les Amitiés 
Franco-Chinoises på initiativ av förfat-
taren Claude Roy. Redan inlednings-
vis problematiseras alltså filmbildens 
sanningsanspråk och förhållandet mellan 
bilden och berättarrösten/kommentaren. 
Blir en bild inspelad under ett relativt offi-
ciellt sammanhang mer eller mindre sann 
om den är färgad av ett barndomsminne? 
Frågan må vara omöjlig att besvara, men 
det är just den typ av frågor som gång på 
gång väcks i Söndag i Peking. Hos Marker 
är kommentaren inte att betrakta som 

en beskrivning av vad bilderna skildrar – 
åtminstone inte alltid – utan snarare som 
ett språkligt påstående som ställs mot 
bildens påstående.

Detta förhållande blir nästan övertyd-
ligt i Brev från Sibirien, där en och samma 
sekvens återupprepas tre gånger, men där 
kommentaren ställer bildmaterialet i helt 
olika ljus. Denna självreflexivitet fick film-
kritikern André Bazin att beskriva Markers 
verk som ”essäfilmer”, och hans klipptek-
nik som ett ”horisontellt montage”:

Chris Marker [skapar] en helt ny idé om 

montage som jag vill kalla för ”horisontellt”, till 

skillnad från traditionellt montage där känslan 

av varaktighet är sprungen ur förhållandet 

mellan bilder. Här refererar inte en viss bild till 

den som föregår eller följer den, utan på något 

sätt snarare lateralt till det som sägs.1

Liksom Söndag i Peking är Brev från 
 Sibirien en stundtals exotiserande, men 
framför allt en lika elegisk som kritisk blick 
på en plats i konstant förändring. Film-
forskaren Catherine Lupton  beskriver hur 

Markers tidiga reseskildringar [ofta samman-

för] engagerande personliga tolkningar av 

platserna han har besökt med kloka insikter 

om de politiska krafter och attityder som har 

format deras identitet, och som kanske också 

kommer att bestämma deras öde. Marker 

nedlåter sig inte åt klichéer och nationella 

stereotyper, utan söker de flyktiga tecken, 

inbäddade i vardagens textur och vanor, 

som uppenbarar hur nationer och kulturer 

organiserar och uttrycker sig själva, hur de 

hanterar minnet av sitt förflutna och föreställer 

sig sitt bidrag till framtiden.2

Söndag i Peking. Regi: Chris Marker, 
1956, Frankrike, 19 min, franska, svensk 
text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten 
från 7 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Brev från Sibirien. Regi: Chris Marker, 
1958, Frankrike, 1 tim 1 min, franska, 
engelsk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Tamasa Diffusion.

Bild från Söndag i Peking.

Torsdag 19 augusti 18.00 Bio Victor 
Dimanche à Pekin / Lettre de Sibérie
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Natt och dimma / Description d’un combat

Chris Markers intresse för minne har delvis att göra med 
Förintelsen, en händelse som återkommer i flera filmer han 
arbetade med. I Alain Resnais Natt och dimma står den helt i fokus 
medan den i Markers israeliska reseskildring Description d’un 
combat är en ständigt närvarande del av historien.

Över kameraåkningar från Förintelse-
lägren Auschwitz och Majdanek reflek-
terar författaren Jean Cayrol kring 
 Förintelsen och de platser där den ägde 
rum. Spår eftersöks i numera fridfulla 
landskap, och de byggnader som ännu 
står kvar beskrivs som ”skal” för lägrens 
minnen. Åkningarna utgör en kon traste-
rande inramning till det arkivmaterial 
som också förekommer, där de fruktans-
värda händelserna i lägren skildras.

Alain Resnais gjorde sin film tio år efter 
att lägren hade befriats. Områdena där 
lägren stod hade då täckts av växtlighet; 
hus och krematorier hade börjat förfalla 
och ännu inte förvandlats till turist-
attraktioner. Natt och dimma är en vädjan 
att minnas. Filmens totala brist på sen-
timentalitet och det starkt undertryckta 
raseri som uttrycks i både Cayrols text 
och Hanns Eislers musik fick François 
 Truffaut att kalla den ”en av de mest nobla 
och nödvändiga filmer som någonsin 
gjorts”. Men filmen undkom inte censu-
ren. En bild på en fransk polis som vaktar 
deporterade fångar blev retuscherad. Om 
Frankrikes inblandning i Förintelsen var 
man inte redo att bli påmind.

Marker bistod produktionen av Natt 
och dimma med en bearbetning av Cayrol 
första utkast till filmens kommentar – och 
visst känner man igen vissa markerska 
drag även i den slutgiltiga texten. Markers 
egen Description d’un combat skulle kunna 
betraktas som en uppföljare till Natt och 
dimma, då den tar vid där den föregående 
filmen slutar. Markers film är inspelad 
tolv år efter bildandet av staten Israel. 
Landskapsbilder och stadsvyer, skild-
ringar av arbete, fritid, politisk organise-
ring och en mängd olika samhällsgrupper, 
ackompanjeras av en kommentar som 
lyfter fram den ständiga kampen: 

Landets existens, dess frihet, var det som stod 

på spel i den första kampen. Det var miraklernas 

tid. Men miraklen dör med dem som har 

beskådat dem. En andra kamp inleds. Att bli en 

nation som andra, det innebär att få rätten till en 

nations egoism, blindhet och fåfänga. [...] Och 

den största orättvisan som vilar över Israel är att 

den inte har rätt att vara orättvis.

Markers kommentar beskriver ett land 
som talar genom tecken. ”Tecken på land, 
tecken på vatten, tecken på människan.” 

Kanske är det tydandet av tecken som 
Cahiers du cinémas André S. Labarthe 
syftar på när han skriver att ”Markers 
konst egentligen har stora likheter med 
det slags kombinerande som inom 
måleriet kallas collage […]. Att betrakta 
världen är, för Marker, att tolka den.”

Natt och dimma. Regi: Alain Resnais, 
1956, Frankrike, 23 min, franska, 
svensk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 11 år. 
Visningsmaterial från NonStop 
Entertainment.

Description d’un combat. Regi:  
Chris Marker, 1960, Frankrike, Israel, 
1 tim, franska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.66:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Tamasa Diffusion.

Bild från Natt och dimma.

Lördag 21 augusti 14.00 Bio Victor
Nuit et brouillard / Description d’un combat
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Broadway by Light / À Valparaiso /  
Om jag hade fyra dromedarer

Reseskildringar och samarbeten präglar Chris Markers tidiga film-
produktion. I detta program ingår två filmer där Marker var inblandad 
i produktionen, och hans egen Om jag hade fyra dromedarer, en 
 stillbildsfilm bestående av fotografier från hela världen.

1)  Catherine Lupton, Chris Marker: Memories of the Future (2008).

Chris Marker hjälpte 1956 fotografen 
 William Klein att få boken Life Is Good 
and Good for You in New York utgiven. Året 
efter såg han till att Klein fick finansiering 
till sin första film, Broadway by Light, och 
skrev även filmens inledande text. Det är 
en svindlande stadssymfoni där Maurice 
Le Rouxs jazziga toner förs samman med 
Broadways färgstarka neonskyltar, vilka 
återges med fluktuerande läsbarhet. Orson 
Welles lär ha beskrivit Broadway by Light 
som ”den första film […] i vilken färgen 
var absolut nödvändig”.

Marker skrev flera texter till andras 
filmer, däribland två av Joris Ivens. 
I À  Valparaiso skildrar Ivens den chilenska 
kuststadens stadsliv och arkitektur och de 
verktyg med vilka stadens stora nivåskill-
nader överbryggas. Genom Ivens bilder och 
Markers melankoliska och underfundiga 
text återspeglas stadens sociala strata i 
dess topografi. Filmskaparen Thom Ander-
sen tillhör beundrarna: ”Det är fortfarande 
den bästa stadsfilmen jag har sett, och den 
innehåller en replik (om Valparaiso) som 
jag alltid kommer att minnas: ’Dess lögn är 
solen, dess sanning är havet.’”

Om jag hade fyra dromedarer består av 
fotografier tagna under Markers resor. 
Bilder från bland annat Sovjetunionen, 
Israel, Kuba, Nordkorea, Frankrike, Island 
och Sverige ackompanjeras av en dialog 
mellan tre röster som diskuterar dem. 
Filmen är indelad i två episoder, ”Slottet” 
och ”Trädgården”, med fokus på kultu-
ren respektive naturen. Filmforskaren 
Catherine Lupton kommenterar det själv-
reflexiva upplägget:

 
Om fotografen representerar en impuls att 

skapa utopier utifrån de bilder han har samlat 

på sig, är det upp till hans två vänner att 

peka på sprickor i slottets och trädgårdens 

drömvärldar och på den hårda verklighetens 

sociala orättvisor och ojämlikheter, vilka 

motsäger illusionen om ett balanserat, lyckligt 

globalt samhälle.1

Om jag hade fyra dromedarer är en film 
om världen, men också om själva foto-
graferandet, vilket liknas vid en jakt: ”Det 
är jaktens instinkt men utan begäret att 
döda. Det är jakten på änglar. Du  spårar, 
du siktar, du avfyrar och – ’klick!’ – 

i  stället för att döda en man så har du 
förevigat honom.” Lupton beskriver hur 
filmen ”inventerar det förflutna och sam-
manför en historisk period med en kreativ 
fas, genom att reflekterande sovra bland 
en mängd bilder för att hitta de med till-
räcklig återklang för att utgöra minnen”.

Idéerna om kameran som vapen och 
bilden som minne skulle efter Om jag 
hade fyra dromedarer bli konstanter i 
Markers konstnärskap.

Broadway by Light. Regi: William Klein, 
1957, Frankrike, 11 min, franska, engelsk 
text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från Tamasa 
Diffusion.

À Valparaiso. Regi: Joris Ivens, 1963, 
Nederländerna, Chile, 27 min, franska, 
engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Om jag hade fyra dromedarer. 
Regi: Chris Marker, 1967, Frankrike, 
Västtyskland, 51 min, franska, 
engelsk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från ISKRA.

Bild från Om jag hade fyra dromedarer.

Söndag 29 augusti 14.00 Bio Victor
Broadway by Light / À Valparaiso / Si j’avais quatre dromadaires
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Terrassen / Junkopia / 2084 / 
E-CLIP-SE / Ouvroir, le film

”Detta är historien om en man märkt av en barndomsbild.” Så inleds Chris 
Markers ”fotoroman” Terrassen, en svindlande resa i tiden och minnet, som 
här visas med andra verk som speglar Markers intresse för science fiction.

1)  Jean-Louis Schefer, The Enigmatic Body: Essays on the Arts (1995).

Terrassen utspelar sig efter tredje världs-
krigets utbrott i en värld som är obeboelig. 
I underjordiska läger utförs experiment 
med syfte att ”slunga ut sändebud i Tiden, 
vädja till det Förflutna och Framtiden att 
hjälpa Nuet”, och filmens huvudperson 
väljs ut ”bland tusen, för sin fixering vid en 
bild från det förflutna”. Filmen består näs-
tan enbart av stillbilder, som skildrar man-
nens resa bakåt i tiden, ända till ett kritiskt 
barndomsminne på en terrass. Filosofen 
och författaren Jean-Louis  Schefer reflek-
terar kring filmens förhållande till science 
fiction-genren och minnet:

Science fiction-hypotesen omfattar just 

det som skulle kunna kallas den icke-

proustska aspekten av att minnas i bilder: det 

experimentella subjektets reella tid grundas 

inte i det slags osynliga bilder (synteser av 

lukt, ljud, former, vaga affekter) som animerar 

Prousts verk och får alla hans beskrivningar att 

framstå som symboliska, utan utgörs snarare 

av utomstående bilder som ramar in subjektet.1

Terrassen är inte den enda av Markers 
filmer där science fiction-bildspråket 
är närvarande. Under inspelningen av 

Studie i brott-segmenten i Sans soleil lade 
Marker märke till skulpturer uppförda i 
havet längs San Franciscos kust. Skulp-
turerna, till synes av av drivved och bråte, 
blev föremål för Junkopia, där det utom-
jordiska eller dystopiska framhävs av ljud-
spåret, ett collage av elektronisk musik, 
fältinspelningar och radiosändningar.

2084 gjordes på uppdrag av CFDT 
(Confédération Française Démocratique 
du Travail), för att fira 100 år av facklig 
kamp. Det är en framtidsskildring av den 
fackliga kampen 100 år framåt i tiden, en 
reflektion som är lika brännande nu som 
den var då.

Med E-CLIP-SE återvänder Marker till 
det sökande efter det utomjordiska i det 
vardagliga som präglar Junkopia: en sol-
förmörkelse blir ett tillfälle att framhäva 
kopplingen mellan jorden och rymden 
(och våra fantasier om den). 

Ouvroir, le film utspelar sig på nät-
plattformen Second Life, och består av en 
guidad tur i Ouvroir, den virtuella övärld 
som Marker byggde där, och som kan 
beskrivas som ett digitalt museum där 
tider och minnen flyter omkring i icke- 
linjära strömmar.

Terrassen. Regi: Chris Marker, 1963, 
Frankrike, 27 min, franska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Junkopia. Regi: Chris Marker, John 
Chapman, 1981, 6 min, utan dialog,  
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Tamasa Diffusion.

2084. Regi: Chris Marker, Groupe 
Confédéral Audiovisuel CFDT, 1984, 
Frankrike, 10 min, franska, engelsk text, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från ISKRA.

E-CLIP-SE. Regi: Chris Marker, 1999, 
Frankrike, 8 min, utan dialog, digibeta, 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Les Films du 
Jeudi.

Ouvroir, le film. Regi: Chris Marker, 
2010, Frankrike, 29 min, engelska,  
utan text, fil, bildformat: 1.37:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Les Films du Jeudi.

Bild från Terrassen.

Måndag 23 augusti 18.00 Bio Mauritz
La Jetée / Junkopia / 2084 / E-CLIP-SE / Ouvroir, le film
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Studie i brott

Chris Marker är en av många som har framhållit Studie i brott 
som ett av filmkonstens största verk. Flera gånger återkom han 
till Alfred Hitchcocks svindlande berättelse om minnen, manier 
och en kvinna som heter Madeleine.

1)  Chris Marker, ”A Free Replay: Notes sur ’Vertigo’”, i Positif nr. 400, juni 1994.

James Stewart spelar Scottie, en höjd-
rädd före detta kriminalare vid San 
Franciscos poliskår, som får i uppdrag att 
skugga en gammal väns hustru, Made-
leine, som vännen misstänker är besatt av 
en äldre släkting som begått självmord. 
Uppdraget slutar olyckligt, Scottie får ett 
sammanbrott och vistas en tid på sjukhus. 
När han skrivs ut återvänder han till de 
platser han besökte tillsammans med 
Madeleine, och en dag ser han en kvinna 
som påminner om henne. Så skulle en 
kortfattad handlingsbeskrivning av första 
halvan av Studie i brott kunna lyda. Chris 
Marker har i en artikel i filmtidskriften 
Positif beskrivit fortsättningen:

Hela den andra delen av filmen, som utspelas 

på den andra sidan av spegeln, är inget annat än 

ett vettlöst, maniskt försök att förneka tiden, att 

genom triviala men ändå nödvändiga tecken (likt 

liturgins tecken: kläder, smink, hår) återskapa 

den kvinna han aldrig accepterat att han förlorat.1

Beskrivningen är sprungen ur en av få 
 texter om en specifik film Marker skrev 
under senare delen av sitt liv – ett tecken 

på att Studie i brott följde honom genom 
hela livet. Markers egna verk refererar 
ofta till Hitchcocks film: i den dystopiska 
minnesresan Terrassen betraktar huvud-
personerna, likt de i Studie i brott, en träd-
stams årsringar; och i CD-ROM- verket 
Immemory inleds sektionen ”Minne” 
med ett porträtt av Hitchcock och Marcel 
Proust. Men det är Sans soleil som ger det 
rikaste uttrycket för Markers fascination 
för filmen. Sandor Krasna, den fiktiva 
resenär vars bilder och brev utgör filmen, 
påstår sig ha sett Studie i brott 19 gånger, 
och ett av resmålen är San Francisco, där 
han besöker flera inspelningsplatser.

I Positif-artikeln skriver Marker om 
den svindel – vertigo – som utgör filmens 
originaltitel:

Svindeln […] har inget att göra med rummet 

och att ramla; den är en tydlig, begriplig och 

spektakulär metafor för ett annat slags svindel, 

som är mycket svårare att skildra – tidens svin-

del. [Rollfiguren] Elsters ”perfekta” brott lyckas 

nästan med det omöjliga: att återuppfinna en 

tid då män och kvinnor och San Francisco var 

annorlunda mot hur de är nu.

Det Krasna gör är delvis just en 
under sökning av hur San Francisco 
har för ändrats sedan in spelningen 
av  Hitchcocks film, men det är de två 
filmernas upp tagen het av minnet som 
binder dem  samman. ”Bara en film har 
varit för mögen att porträttera ett omöjligt 
minne, ett galet minne”, uttrycker Krasna 
i Sans soleil. Konstkritikern Jonas (J) 
Magnusson menar, å sin sida, att Marker 
med Sans soleil försöker skapa ett ”fiktivt 
minne”. Utifrån Markers konstnärskap 
framstår Studie i brott som en idé, en 
princip, en utgångspunkt för Markers eget 
utforskande av tid och minne.

Visningen inleds av Jan Holmberg,  
doktor i filmvetenskap och vd för 
 Stiftelsen Ingmar Bergman.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande: 
James Stewart, Kim Novak, Barbara  
Bel Geddes, 1958, USA, 2 tim 8 min, 
engelska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 1.85:1, tillåten från 11 år. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Torsdag 2 september 18.00 Bio Victor 
Vertigo
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Sköna maj

Våren 1962 hade självständighetskriget i Algeriet nått sitt slut, vilket 
gjorde att perioden kallades ”fredens första vår”. Marker tillbringade 
maj månad på Paris gator, där han tillsammans med Pierre Lhomme 
intervjuade stadens invånare om livets frågor, stora såväl som små. 

1)  Hanserik Hjertén, ”Stark kärlek till de många”, i Svenska Dagbladet, 6 maj 1967.

”Är Paris världens vackraste stad?” 
frågar sig berättaren, Yves Montand, i 
inledningen av Sköna maj, och fortsätter: 
”Man borde upptäcka den vid gryningen, 
på nytt, fri från vanor och minnen. Tolka 
den genom att använda metoder häm-
tade från detektivromaner: teleskop och 
mikrofoner.” 

Det var inte de verktygen som Marker 
använde för sin ögonblicksbild från Paris 
under våren 1962, utan en filmkamera och 
en bandspelare, och hans stoff är befolk-
ningens berättelser, åsikter, förhopp-
ningar och drömmar. 

En pratglad ekiperingsföreståndare, 
ett ungt förälskat par, en trångbodd 
niobarnsmor, en taxichaufför som målar 
tavlor, börsmäklare, uppfinnare, strej-
kande arbetare, tre unga systrar, en 
student från Dahomey (det dåvarande 
namnet på Benin), en teaterkostymör, 
en facklig aktivist och före detta präst. 
Människorna och ansiktena är många 
och olika, och deras utsagor är lika skif-
tande som deras tankar och gester. 

Sköna maj brukar beskrivas som 
cinéma verité, och vid  Sverigepremiären 

1967 påpekade Svenska Dagbladets 
Hanserik Hjertén att den sticker ut bland 
Markers verk:

Sköna maj är knappast typisk för Markers 

produktion, om nu någon film kan sägas vara 

det hos denne mångsidige filmskapare. Men 

den livliga pulsen i hans rapporter från jordens 

alla hörn märks också i dessa sakliga möten på 

Paris gator och krogar. Kameran är vital som 

en upptäcktsresande. Den klättrar omkring på 

intervjuoffren, fångar en spindel på en skjorta, 

händerna på två förälskade, eller skeendet 

omkring dem, personer med avvikande åsikter, 

så att det uppstår små dramatiska rum ute i 

gatuvimlet. Det är en ständig öppenhet för 

verklighetens egen information.1

Under ett samtal på en filmklubb 1964 
talade Marker om metodens problem, 
att man akta sig dels för att ”betrakta 
män niskorna man intervjuar som en 
illustration av det man själv tror eller vill 
tro på, vilket kan bli outhärdligt eftersom 
människor existerar med sin komplexi-
tet, sin egen fasthet, sin egen personliga 
oklarhet, och ingen har rätt att reducera 

dem till vad man vill att de ska vara”, 
och dels för det han kallar ”sociologins 
illusion”: ”illusionen av en objektivitet 
där man tror att man fångar människor 
som de är.” Enligt Marker kräver en seriös 
sociologisk undersökning ”ett strängt, 
vetenskapligt, statistiskt redskap som inte 
går ihop med ett spektakel”.

Markers metod i Sköna maj kallade 
han en ”passionerad objektivitet” och 
en ”navigering mellan den ena och den 
andra tendensen [för att] försöka hålla 
en balans som, jag tror, är själva livets”. 
Och det är genom upprättandet av ”dra-
matiska”, för att inte säga fiktiva rum, 
som filmen fångar Paris i maj 1962 i all 
sin komplexitet.

Regi: Chris Marker, Pierre Lhomme, 
medverkande: Yves Montand, 1963, 
Frankrike, 2 tim 29 min, franska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 5 september 16.00 Bio Victor
Le Joli mai
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Mysteriet Koumiko / Tokyo Days

Chris Markers kärlek till och fascination för Japan yttrade sig bland annat i 
att han spelade in flera filmer i landet. I Mysteriet Koumiko och Tokyo Days 
skildras huvudstaden genom att följa två olika kvinnor som befinner sig där.

1)  Marker hade redan tidigare filmat ett OS. Debutfilmen Olympia 52 (1952) utspelar sig under sommar-OS i Helsingfors  
och gjordes på uppdrag av folkbildningsorganisationen Peuple et Culture.

2)  Catherine Lupton, Chris Marker: Memories of the Future (2008).

1964 befann sig Chris Marker i Tokyo för 
att filma sommar-OS.1 Det officiella upp-
draget gick sedermera till Kon Ichikawa, 
men de olympiska spelen blev i stället 
startpunkt för Mysteriet Koumiko. Bland 
massan av åskådare fokuserar Marker på 
en ung kvinna, som blir filmens huvud-
person. Om det är för bra för att vara sant 
att just denna kvinna talar franska och – 
likt Marker – beundrar Jean Giraudoux, 
beror det troligtvis på att det är det, men 
så är det inte heller i berättelsen som 
filmen finner sin sanningshalt.

I filmens första del ser vi Koumiko väg-
leda Marker genom Tokyos gator medan vi 
hör ett samtal dem emellan inspelat vid en 
annan tidpunkt. I den andra delen berättas 
att Marker återvänt till Paris, och över bil-
der från Tokyo spelas ett ljudband på vilket 
Koumiko svarar på frågor som Marker har 
skickat henne. Marker söker i Mysteriet 
Koumiko svaret på gåtan vem Koumiko är, 
men han gör det väl medveten om att frågan 
kanske inte går att besvara. Jämte samtalen 
hörs utdrag från statistik- och marknads-
undersökningar, ofta präglade av frågor 

som är mer talande än svaren.  Markers 
självmedvetna frågor besvaras av Koumiko 
med en allt större lekfullhet ju längre deras 
samtal fortskrider, och det performativa i 
filmen blir så småningom tydligt, som film-
forskaren Catherine  Lupton visar: 

[Koumikos flytande roller] kopplas samman 

med representationen av Japan som en ”värld 

av sken”, som Marker senare benämnde det 

i Sans soleil. […] Mysteriet Koumiko spelar på 

klichéerna av den mystiska, feminina Orienten 

[men] Koumiko är varken en ”modern kvinna”, 

en ”föredömlig kvinna” eller en ”typisk japan, 

om en sådan varelse ens existerar”. […] Ju mer 

be  rättaren utfrågar Koumiko, med en ton som 

blandar flirt, en gnutta paternalism och en genuin 

vilja att förstå henne, desto svårare blir det att 

inlemma hennes inåtvända och lekfulla svar i 

något slags försök att kategorisera henne eller 

sammanfatta hennes (och hennes hemlands) 

identitet med en prydlig lista av egenskaper.2

Tokyo Days lånar sin konstruktion från 
Mysteriet Koumiko, men är delvis en 
spegel vänd version av den tidigare filmen. 

Filmen inleds med att skådespelaren 
Arielle Dombasle (som bland annat känns 
igen från Éric Rohmers filmer) prome-
nerar på stadens gator tillsammans med 
Marker, som filmar henne med en video-
kamera. Halvvägs in i filmens lämnar hon 
Tokyo, och lämnar över huvudrollen till 
en stad som tycks lika präglad av perfor-
mativitet som Dombasle. Markers kamera 
fångar urbana trompe-l’oeiler som 
på minner om att han återigen befinner sig 
i ”skenets värld”.

Mysteriet Koumiko. Regi: Chris Marker, 
medverkande: Koumiko Muraoka, 1965, 
Frankrike, 47 min, franska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 
11 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Tokyo Days. Regi: Chris Marker,   
med verkande: Arielle Dombasle, 1988, 
Frankrike, 21 min, franska, engelsk text, 
fil (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Les Films du Jeudi.

Bild från Mysteriet Koumiko.

Torsdag 9 september 18.00 Bio Mauritz
Le Mystère Koumiko / Tokyo Days
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Långt från Vietnam

Långt från Vietnam utgjorde en vändpunkt i Chris Markers film-
skapande. Filmerna dessförinnan saknade inte politisk udd, men 
politiska skeenden och sociala strukturer betraktades utifrån ett 
distanserat, observerande perspektiv. Långt från Vietnam däremot, 
framstår som ett vapen i en politisk kamp, och innebar ett första 
steg mot ett kollektivt, militant filmskapande.

1)  Andrew Sarris, ”Far From Vietnam”, i The Village Voice, 12 oktober 1967.

Långt från Vietnam var den första som 
kollektivet SLON (Société pour le lance-
ment des oeuvres nouvelles), producerade, 
regisserades av Jean-Luc Godard, Alain 
Resnais, Agnès Varda, Claude Lelouch, 
William Klein, Michele Ray och Joris 
Ivens och sattes samman av Chris Marker. 
 Filmen återberättar det historiska sam-
manhang som ledde fram till Vietnam-
kriget, med bilder inspelade i Vietnam och 
från manifestationer i Frankrike och USA. 
Mellan dessa dokumentära bilder vävs 
även fiktiva och mer självreflexiva element 
in. I episoden regisserad av Godard ser 
vi honom manövrera en kamera och hör 
honom återge sina tankar om filmens roll i 
den anti-imperialistiska kampen. Godard 
uppehåller sig vid stativets vevhuvud, som 
han ideligen snurrar på, varpå kameran 
panorerar från höger till vänster, tiltar 
uppåt och nedåt, och kopplar därigenom 
samman filmkameran med vapnet, vars 
stativ kan ha samma funktion.

Filmen ställer frågan kring hur man 
kan överbrygga distansen till Vietnam. 

”Det är bra att våra hjärtan blöder, men 
detta blod har inget att göra med de 
sårades”, säger Godard. Med en hänvis-
ning till Che Guevaras ofta citerade fras 
om att skapa ”många Vietnam” påstår 
Godard att det finns en djup koppling 
mellan situationen i Vietnam och den på 
textilfabriken Rhodiaceta i Besançon, 
där stora strejker hade organiserats. 
Besançon blev också den plats där Långt 
från Vietnam fick sin franska premiär, 
och sågs av fabriksarbetare snarare än 
av galalejon på någon av Paris premiär-
biografer. Marker hade tidigare samma 
år varit i Besançon för att observera 
strejkerna, vilket senare resulterade i 
filmen Vi ses snart, hoppas jag (1967) och 
grundandet av Medvedkin-grupperna.

I en negativ recension i The Village 
Voice skrev Andrew Sarris om sin syn på 
filmens politiska potential:

Det slog mig att filmen varken var ämnad för 

Paris eller New York, utan för Hanoi. Jag tror 

inte att franska intellektuella faktiskt förväntar 

sig att få [USA:s president Lyndon B.] Johnson 

att ändra kurs. Franska intellektuella kommer 

alltför väl ihåg sin egen impotens kring Algeriet.1

Kanske hade Sarris rätt, men att det var 
just som en solidaritetsakt som filmen 
hade ett politiskt värde då? SLON själva 
betraktade filmen som ett misslyckande, 
då deras kollektiva projekt inte ruckat 
på filmbranschens strukturer och aut-
eur-kult. Men som en självreflexiv essä 
om filmbildens politiska potential, och 
som ett första steg mot den militanta, 
kollektiva filmen (som fördes vidare inom 
Medvedkin-grupperna) så har Långt från 
Vietnam är självklar plats i dokumentär-
filmens historia.

Regi: Joris Ivens, William Klein,  
Claude Lelouch, Agnès Varda,  
Jean-Luc Godard, Alain Resnais,  
Chris Marker, 1967, Frankrike, 
1 tim 45 min, franska, engelsk text,  
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Orfeo.

Söndag 12 september 16.00 Bio Victor
Loin du Vietnam
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Vi ses snart, hoppas jag /  
La Charnière / Classe de lutte

1967 pågick en månadslång strejk på textilfabriken Rhodiaceta i Besançon. 
Chris Marker intresserade sig för strejken, vilket resulterade i en film – som blev 
startpunkten för ett av de viktigaste kapitlen i den militanta filmens historia.

Våren 1967 besökte Chris Marker textil-
fabriken Rhodiaceta i Besançon för att 
skriva om den strejk som pågick för Le 
Nouvel Observateur. ”För dessa människor 
handlar det inte om att förhandla – på 
amerikanskt vis – om att integreras i ett 
’välmående samhälle’, utan att ifrågasätta 
själva samhället och värdet av de ’kompen-
sationer’ det erbjuder.” Strejken hand-
lade alltså inte om att förbättra arbets-
förhållandena på fabriken, utan var ett 
ifrågasättande av fabrikslivet som sådant.

Marker följde utvecklingen och blev vid 
ett tillfälle inbjuden av en lokal kultur-
förening att visa Aleksandr Medvedkins 
Lyckan (1935) och berätta om det filmtåg 
med vilket Medvedkin for runt i Sovjet-
unionen för att på plats producera filmer 
om problem inom fabriker och jordbruk – 
filmer som sedan visades för de berörda 
som ett verktyg för att förbättra arbetet. 
Efter visningen blev Marker ombedd att 
göra en film om situationen på Rhodiaceta, 
vilket resulterade i Vi ses snart, hoppas jag. 
Här låter Marker arbetarna komma till tals, 
och de beskriver arbetets repetitiva gester 
och meningslöshet och hur skift arbetet 
omöjliggör ett värdigt familjeliv.

Arbetarna själva hade dock reservatio-
ner mot filmen, vilka uttrycktes efter en 

visning. Bland annat riktades kritik mot 
filmens porträtt av de kvinnliga arbetarna, 
som man menade framställdes utan egen 
agens, och att arbetarnas lösningar på 
sina problem inte togs upp. En kritiker 
beskrev Marker som en romantiker. 
Marker föreslog att arbetarna själva skulle 
göra en film om situationen:

Precis som med arbetarklassens frigörelse kom-

mer dess filmiska representation och uttryck att 

vara dess eget arbete. Med audiovisuella verktyg 

till hands kommer arbetarna själva att visa oss 

filmer om arbetarklassen, om vad det innebär 

att strejka, om insidan av fabriken.

Denna eldiga debatt, som blev startskottet 
för Medvedkin-grupperna, dokumente-
rades och resulterade i La Charnière, där 
ordväxlingen återges på ljudspåret och 
bilden endast består av svarta rutor.

Classe de lutte blev Medvedkin- 
gruppens första film, och att arbetarna 
själva hade tagit makten över sina bilder 
markeras i inledningen, där vi ser arbetare 
filma och klippa. Filmen skildrar arbetar-
nas fortsatta kamp, i synnerhet den i 
stadens klockfabriker – vilket filtreras 
genom Suzanne Zedet, som i Vi ses snart, 
hoppas jag framstår som en kuvad och 

håglös fabriksarbetare och småbarnsmor, 
men här framträder som en handlings-
kraftig aktivist med en egen röst. Film-
forskaren Paul Douglas Grant noterar 
hur denna skillnad är en ”indikation på 
de största styrkorna i projektet Med-
vedkin-grupperna: bekräftelsen på det 
oumbärliga i att föra sin egen talan och 
självrepresentationens nödvändighet”.

Läs mer: Paul Douglas Grant,  
Cinéma Militant: Political Filmmaking  
and May 1968 (2016).

Vi ses snart, hoppas jag. Regi: Chris 
Marker, Mario Marret, 1967, Frankrike, 
Belgien, 38 min, franska, engelsk text, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från ISKRA.

La Charnière. Regi: Antoine Bonfanti, 
1968, Frankrike, 13 min, franska, eng-
elsk text, DCP (digitaliserad), bildfor-
mat: 1.37:1, tillåten från 15 år. Visnings-
material från ISKRA.

Classe de lutte. Regi: Groupe Med-
vedkine de Besançon, 1968, Frankrike, 
39 min, franska, engelsk text, DCP 
( digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från ISKRA.

Bild från Classe de lutte.

Torsdag 16 september 18.00 Bio Victor 
À bientôt, j’espère / La Charnière / Classe de lutte
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Tåget går / Lyckan

De militanta filmkollektiv Chris Marker var med och grundade fick 
sina namn efter filmskaparen Aleksandr Medvedkin. Genom SLON 
distribuerade Marker hans Lyckan i Frankrike under 1970-talet, då 
den ofta visades med kortfilmen Tåget går.

1)  Trevor Stark, ”’Cinema in the Hands of the People’: Chris Marker, the Medvedkin Group, and the Potential of Militant Film”,  
i October nr. 139, vinter 2012; med citat från Devin Fore, ”The Operative Word in Soviet Factography”, i October nr. 118, höst 2006.

För att förstå hur det kom sig att 
en bort glömd sovjetisk filmskapare 
kom att inspirera och namnge de två 
 Medvedkin-grupperna måste man backa 
bandet till början av 1960-talet. Jacques 
Ledoux, chef för belgiska cinemateket, 
arbetade då med en retrospektiv över 
sovjetisk film, och i en leverans från 
Moskva följde det med en film som han 
varken hade beställt eller ens kände till: 
Aleksandr Medvedkins Lyckan.

Chris Marker såg filmen, en humo-
ristisk berättelse om en ung bonde som 
stöter på allehanda problem på sin väg 
mot lyckan, och blev imponerad av ”bild-
kompositionen, djärvheten i montaget, 
användandet av ellipsen. Det är en rolig 
film, full av humor och ömhet.” Än mer 
intresserad blev han när han läste om 
Medvedkins filmtåg. I 1920-talets Sovjet-
unionen var tåget viktigt för spridning av 
information, kultur och propaganda, och 
både Medvedkin och Dziga Vertov for runt 
på de ”agit-tåg” som hade  bibliotek och 
biograf i vagnarna. Medvedkins filmtåg 
var en senare variant av agit- tågen, med 

den primära skillnaden att det lämnade 
Moskva utan material, men med råfilm, 
laboratorium och projektorer. Tåget åkte 
till städer och byar, fabriker och jordbruk 
runtom i landet, för att göra filmer om 
de problem som fanns där, för att sedan 
visa filmerna för de berörda. Medvedkins 
princip var ”filma i dag, visa imorgon”.

De 70 filmer, nio filmrullar, 24 565 
meter film som producerades på filmtåget 
under 1932 betraktades som försvunna 
fram till 1980, då några av dem hittades i 
ett privat arkiv. Detta kan ha bidragit till 
filmtågets mytiska aura, men det gjorde 
det också än mer nödvändigt att med 
andra medel berätta dess historia. När 
Marker och SLON tog Lyckan i distribu-
tion i Frankrike 1971 distribuerades den 
tillsammans med Markers film Tåget går, 
där arkivmaterial jämte en nyinspelad 
intervju med Medvedkin berättar om 
Lyckan och filmtåget.

Filmforskaren Trevor Stark sätter (via 
litteraturvetaren Devin Fore) Medvedkin 
och filmtåget i relation till författaren 
Sergej Tretjakovs begrepp operativitet:

”[Operativitet] betecknar en situationell estetik 

som konceptualiserar representationen inte 

som en objektiv återspegling av en statisk värld, 

utan som en operation som per definition 

ingriper i den estetiska aktens sammanhang.” 

Liksom Tretjakov kopplade Medvedkin 

oupplösligen samman ”uppvisandet av ett 

faktum” med ”aktivering av åskådaren”.1

Och det var just denna idé om en 
” situationell estetik” som Medvedkin- 
grupperna arbetade vidare med i 
sina  filmer.

Visningen av Lyckan ackompanjeras  
på piano av Lotta Hasselquist Nilsson.

Tåget går. Regi: Chris Marker, 1971, 
Frankrike, 31 min, franska, engelsk text, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från 
ISKRA.

Lyckan. Regi: Aleksandr Medvedkin, 
medverkande: Petr Zinovjev, 1935, 
Sovjetunionen, 1 tim 5 min, svenska 
mellantexter, 35 mm, bildformat: 1.33:1, 
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Bild från Lyckan.

Söndag 19 september 18.30 Bio Victor
Le Train en marche / Stjastie
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Cinétract 004 / Pentagons sjätte sida /  
Slaget om de tio miljonerna / Ambassaden

Chris Markers filmskapande politiserades under 1960-talets slut. Genom 
SLON, produktions- och distributionsorganisationen som Marker var med 
att grunda, producerades filmer om politiska kamper i både Frankrike och 
utomlands. Detta program består av filmer som återger politiska skeenden i 
Frankrike, USA, Chile och på Kuba mellan 1967 och 1973.

För Marker var SLON primärt ett verktyg 
för ett kollektivt filmskapande, vilket delvis 
tog sig uttryck i Långt från Vietnam och 
Medvedkin-grupperna, men även i de korta 
filmer som kallas cinétracts och regissera-
des av en anonym grupp filmskapare under 
och efter revolterna i maj 1968. Filmerna, 
varav nummer fyra har tillskrivits Marker, 
gjordes med minimal budget och distribu-
erades inom politiska kretsar. Inger Servo-
lin, en av Markers medarbetare, beskriver 
hur de ”var direkt inspirerade av [Dziga 
Vertovs] filmer och journaler. Vi pratade 
om agitprop, det var uttalat. Med stolthet.”

Hösten 1967 filmade Marker en mani-
festation organiserad av National Mobiliza-
tion Committee to End the War in Vietnam 
i Washington, vilken i Pentagons sjätte sida 
presenteras som det tillfälle då antikrigs-
rörelsen för första gången gick till ”direkt 
aktion”. Filmen skildrar hur demonstratio-
nen tar form och utvecklas under marschen 
mot Pentagon. Det är ett politiskt engage-
rat verk, samtidigt som dess kommentar 
stundtals präglas av den ironiska vitsighet 
som karakteriserar Markers tidigare filmer.

I Slaget om de tio miljonerna riktar 
Marker blicken mot det Kuba han tidigare 

hade skildrat i Cuba sí! (1961), en film han 
sedermera tog ur distribution. Den senare 
filmen berättar om en ekonomisk kampanj 
för att producera tio miljoner ton socker. 
Att det var just sockerproduktion som 
skulle föra Kuba ur en ekonomisk kris lär 
ha stuckit i ögonen på regimen, som länge 
hade arbetat för att göra landet mindre 
beroende av sockerexport till Sovjetunio-
nen. Slaget om de tio miljonerna är en saklig 
redogörelse av Fidel Castros projekt, som i 
både ton och kronologi befinner sig mellan 
den entusiastiska Cuba sí! och den kritiska 
Längst därinne är himlen ändå röd (1977).

Ambassaden är en reaktion mot militär-
kuppen i Chile som hade ägt rum tidigare 
samma år. Filmen utger sig för att bestå av 
en rulle film upphittad på en ambassad, 
där det skildras hur en grupp människor 
tar skydd under en statskupp. I själva ver-
ket är filmen inspelad i Paris, och bland 
gästerna Marker bjudit in och bett att inte 
göra annat än att se på tv återfinns bland 
andra filmskaparen Carole Roussopoulos. 
Ambassaden är ett av Markers få fiktiva 
verk, med skådespelare – även om de i 
det här fallet inte var medvetna om exakt 
vilka roller de spelade.

Tillsammans frammanar dessa fyra 
filmer bilden av ett historiskt skeende: 
från flower power-protesterna i Washing-
ton till kuppen i Ambassaden går det 
att skönja den kedja av händelser som 
 Marker undersökte närmare i Längst 
 därinne är himlen ändå röd.

Cinétract 004. Regi: Anonymt kollektiv, 
1968, Frankrike, 3 min, utan dialog, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från ISKRA.

Pentagons sjätte sida. Regi: Chris 
Marker, François Reichenbach, 1968, 
Frankrike, Belgien, 26 min, franska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, 
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Slaget om de tio miljonerna. Regi: Chris 
Marker, Valérie Mayoux, 1970, Frankrike, 
Belgien, Kuba, 58 min, franska, engelsk 
text, DCP (digitaliserad), bildformat: 
1.37:1, tillåten från 15 år. Visnings-
material från ISKRA.

Ambassaden. Regi: Chris Marker, 1973, 
Frankrike, 20 min, engelska, utan text, 
digibeta (digitaliserad), bildformat: 
1.33:1, tillåten från 15 år. Visnings-
material från Les Films du Jeudi.

Bild från Slaget om de tio miljonerna.

Torsdag 23 september 18.00 Bio Mauritz
Cinétract 004 / La Sixième face du Pentagone / La Bataille des dix millions / L’Ambassade

32 Cinemateket hösten 2021

Immemory Chris Marker



Rhodia 4x8 / Sochaux, 11 juin 1968 / Les Trois-quarts de la vie /  
Les 20 heures dans les camps

Chris Marker ville ge makten att uttrycka sig åt dem som inte 
hade den. Medvedkin-grupperna är de som har lämnat de största 
spåren efter sig, även om intresset för en demokratisering av filmen 
återkommer i den senare Les 20 heures dans les camps. 

1)  Cyril Beghin, ”Les groupes Medvedkine”, i Cahiers du cinéma nr. 744, maj 2018.

Medvedkin-gruppen i Besançon följde 
upp Classe de lutte med Rhodia 4x8, där 
fabriksbilder och en sång av Colette Magny 
kommenterar det schemaläggningssystem 
arbetarna i Rhodiaceta arbetade efter. En 
stor del av bildmaterialet från fabrikens 
interiörer kommer från industriella filmer, 
då fabriksarbetare förbjöds att filma på 
arbetsplatsen, och filmen exemplifierar 
det återanvändande av material som var 
karakteristiskt för gruppens arbeten.

Sochaux, 11 juin 1968 är en åminnelse 
över de arbetare som skadades och döda-
des i samband med att polisen stormade 
en strejk vid Peugeot-fabriken i Sochaux. 
Filmen består bland annat av intervjuer 
med personer som närvarade vid strejken 
samt en färgfilmssekvens som skildrar 
polisens attack, och formen präglas av 
ett experimenterande med montage och 
repetition. Den av Besançon-gruppen 
producerade filmen föranledde grundandet 
av en systerorganisation i Sochaux, vars 
första film Les Trois-quarts de la vie kretsar 
kring de unga arbetarna på Peugeots 
fabrik. Utmärkande för filmen är att den 
sömlöst blandar dokumentära och fiktiva 

(närmast teatrala) sekvenser, för att skildra 
den rekryteringsprocess som tog dem till 
Sochaux och hur deras liv yttrar sig. 

Medvedkin-gruppernas filmer, sins-
emellan väldigt olika, präglas av ett utforsk-
ande av filmen som verktyg för självrepre-
sentation och politisk kamp. Filmkritikern 
Cyril Béghin beskriver ett projekt som med 
tiden blivit mer sammanhängande:

Vad arbetarkollektivets myt tycks förlora i 

styrka vinner den i de föredömliga männis-

kornas rörelser, i de politiska och poetiska former 

av engagemang som man arbetat hårt för att 

förverkliga och som far fram genom tiden med 

dem likt den militanta filmens galjonsfigurer.1

25 år efter att ha varit med och grundat 
den första Medvedkin-gruppen återvände 
Marker till den politiska idén om själv-
representation. Les 20 heures dans les 
camps skildrar en videoverkstad i ett läger 
för bosniska flyktingar i Slovenien, där en 
grupp människor arbetar med att sätta ihop 
presentationer av världsnyheter, men även 
reportage om livet i lägret, med syfte att 
dokumentera flyktingarnas egna  berättelser. 

Les 20 heures dans les camps visar att 
diskussionen om representation inte 
förlorat sin relevans, och tillsammans med 
 Medvedkin-gruppernas filmer visar den hur 
dagens diskussion om ämnet har en lång 
historia som förtjänar uppmärksamhet.

Rhodia 4x8. Regi: Groupe  Medvedkine 
de Besançon, 1968, Frankrike, 3 min, 
utan dialog, DCP (digitaliserad), bild-
format: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
 Visningsmaterial från ISKRA.

Sochaux, 11 juin 1968. Regi: Groupe 
Medvedkine de Besançon, 1970, Frank-
rike, 20 min, franska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från ISKRA.

Les Trois-quarts de la vie. Regi: Groupe 
Medvedkine de Sochaux, 1971, Frank-
rike, 20 min, franska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från ISKRA.
 
Les 20 heures dans les camps. Regi: 
Chris Marker, 1993, Frankrike, 28 min, 
engelska, utan text, digibeta (digitalise-
rad), bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Les Films du Jeudi.

Bild från Sochaux, 11 juin 1968.

Söndag 26 september 18.30 Bio Mauritz
Rhodia 4x8 / Sochaux, 11 juin 1968 / Les Trois-quarts de la vie / Les 20 heures dans les camps
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En bassångares ensamhet / 
Mémoires pour Simone

Två porträtt av vänner till Chris Marker; det äkta paret Yves Montand  
och Simone Signoret; där det ena förevigar arbetet under en konsert  
och det andra konstruerar en bild av ett liv utifrån dess lämningar.

1)  Catherine Lupton, Chris Marker: Memories of the Future (2008).

En bassångares ensamhet spelades 
in under arbetet med en stödkonsert 
för  chilenska flyktingar 1974, anordnad 
av sångaren och skådespelaren Yves 
 Montand. Bilder från repetitioner och 
själva framträdandet varvas med intervjuer 
där Montand beskriver sin syn på sina 
yrken. Filmforskaren Catherine Lupton 
beskriver filmen som ”ett litet mästerverk 
inom den observerande dokumentären”.

Filmen lyfter fram den visuella kärnan i 

Montands förmåga och spänst genom att kon-

sekvent fokusera på hans rörliga ansikte – ofta 

hans föredragna vänstra profil – kvicka fötter 

och graciösa handgester. Marker hade redan 

1951 lagt märke till ”järnarbetarens nävar, som 

när som helst kan förvandlas till en kambod-

jansk dansares händer”, och hela nummer i 

En bassångares ensamhet är koreograferade 

runt Montands handbalett.1

Det är ett hårt arbete och en krävande 
arbetsledare som skildras. Hårdast är han 
mot sin pianist, Bob Castella, vars mun-
huggande med stjärnan har beskrivits som 
Paris bästa vaudeville-akt. Men hårdheten 
kan måhända förklaras och försvaras uti-

från deras syfte: ”Jag sjunger i dag för att 
påminna om det blod som flöt i går, och 
för att föra oss samman, så att detta blod i 
morgon inte ska bytas ut mot vårt eget.”

Marker kände Montand genom hans 
maka, skådespelaren Simone  Signo ret, 
som han i sin tur hade känt sedan 1930-
talet. När hon gick bort 1985 fick han en 
förfrågan från Montand och Catherine 
Allégret, Signorets dotter, om att göra en 
film om henne. Mémoires pour Simone 
 gjordes hastigt och visades i Cannes året 
därpå, men rättighetsinnehavarna till 
de utdrag som används i filmen medgav 
inte vidare spridning, och den har därför 
sällan visats. Filmen inleds med bilder från 
 Signorets arkiv, där hennes katt beskrivs 
som väktaren av hennes efterlämningar, 
varpå berättaren förklarar filmens premiss:

Det vi erbjuder er här är inte Simones livs-

berättelse, hon berättade den bättre än någon 

annan i La Nostalgie [n’est plus ce qu’elle était, 

Signorets självbiografi]. Det är inte berättelsen 

om hennes karriär, utmärkta tv-program har 

återgett den. Det är berättelsen om hennes 

minnes kammare. Små minnesfragment i ett virr-

varr – en resa genom de bilder hon bevarade.

Högst associativt sammanflätas klipp 
från Signorets filmer, intervjuer, utdrag 
från självbiografin och annat material, 
och lika fascinerande som porträttet av 
Signoret är hanteringen av själva materi-
alet, ett ”rigoröst beaktande av tekni-
ken som ett stöd till och förmedlare av 
minne”, med Catherine Luptons ord. Mot 
slutet av filmen refererar berättaren till 
Signorets roman Adjö Volodja (1985), och 
det är här som släktskapet mellan en av 
Frankrikes största filmskådespelare och 
Chris Marker blir som allra tydligast. 

 
En bassångares ensamhet. Regi: Chris 
Marker, medverkande: Yves Montand, 
1974, Frankrike, 1 tim 2 min, franska, 
engelsk text, 16 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från IFcinéma.

Mémoires pour Simone. Regi: Chris 
Marker, medverkande: Simone Signoret, 
1986, Frankrike, 1 tim 2 min, franska, 
engelsk text, HDCAM (digitaliserad), 
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Les Films 
du Jeudi.

Bild från Mémoires pour Simone.

Måndag 18 oktober 18.00 Bio Mauritz 
La Solitude du chanteur du fond / Mémoires pour Simone
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Längst därinne är himlen ändå röd

Mot 1970-talets slut stod det klart att de flesta av 1960-talets revolutionära 
drömmar, stora som små, hade gått i kras. I Längst därinne är himlen ändå 
röd har Chris Marker samlat ihop och fogat samman dessa spillror till ett 
montage som undersöker det gångna årtiondets misslyckade revolutioner.

1)  Jonas (J) Magnusson, ”Marker: markör, märka, markera”, i Glänta nr. 3 1998.

Den första versionen av Längst därinne 
är himlen ändå röd hade premiär 1977. 
Samma år sjöng John Lydon den ikoniska 
textraden ”there’s no future” i The Sex 
Pistols ”God Save the Queen”. Raden 
omformades senare till nyliberalismens 
mantra ”there is no alternative”, som i sig 
lade grunden för en ny tolkning av idén 
om ”historiens slut”.

1977 års version hade undertiteln 
”Scener från tredje världskriget”. Det var 
ett krig som Marker redan hade skildrat 
i Terrassen, men som i Längst därinne är 
himlen ändå röd har en verkligare kuliss. 
Den så kallade nya vänsterns landvin-
ningar från 1960-talets slut hade vid 
1970-talets dito gått förlorade. Marker 
vänder sig mot idén om historiens slut, 
och han försöker motbevisa den genom 
denna analys av bilder och tecken från det 
gångna årtiondet.

Den andra versionen av filmen, från 
1993, är den som visas här. Fyra timmar 
har blivit tre och filmen delats upp i två 
delar: ”Ömtåliga händer” och ”Avskurna 
händer”. Titeln på den första delen 
refererar till en av filmens starkaste 

sekvenser, där frågan om ”varför bilder 
ibland börjar skälva” ställs över skakiga 
bilder av protester och våldsamma 
konfrontationer med kravallpolis 
och militär – ett av många tillfällen 
då Marker drar uppmärksamheten 
mot själva bilderna. Längst därinne är 
himlen ändå röd är en manifestation av 
arkivbildens olika texturer: filmmaterial 
som är repigt, slitet, sönderkopierat, 
blekt, över- och underexponerat, med 
varierande kornighet och färgdensitet, 
och raspiga videobilder med glitchar och 
färgblödningar. Det är en film i vilken 
allt material och även skicket på dess 
bärare, utgör tecken. Med tecknens 
betydelser är inte eviga, utan måste 
ständig omtolkas. ”Man vet aldrig vad 
man filmar”, säger berättaren över bilder 
på en av medlemmarna i det chilenska 
hästhoppningslag som vann OS-silver 
1952 – en man som visar sig vara 
César Mendoza, en av ledarna bakom 
statskuppen 1973.

Konstkritikern Jonas (J) Magnusson 
beskriver Markers monumentala arkiv-
filmsverk med följande ord: 

För Marker gör kuvandet av gerillan, 

ockupationen av Tjeckoslovakien, den 

chilenska tragedin och den kinesiska 

myten tiden efter 1968 till en enda följd av 

misslyckanden. Men de krafter som framträtt 

har ändå gjort att ”ingenting längre kan vara 

som förut” – ett minne har förändrats eller 

utplånats, och ibland just av sina bärare. Därav 

det angelägna i att ”tålmodigt på nytt gå den 

väg som tidigare tagits, att notera dess spår, 

finna indicier, fimpar, avtryck”.1

Det är just genom sammanställandet av 
dessa spår och avtryck som Marker ”mot-
sätter sig den Makt som vill se oss utan 
minne”, som det uttrycks i filmen, och 
ämnar visa att historien inte alls är slut.

Regi: Chris Marker, medverkande: 
Simone Signoret, 1977/1993, 
Frankrike, 2 tim 57 min, engelska, 
utan text/franska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från ISKRA.

Söndag 3 oktober 16.00 Bio Victor
Le Fond de l’air est rouge
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A.K.

Med en nyfiken blick på arbetet under inspelningen av Ran, och ett  
antal tematiska stickspår som blickar bakåt i regissörskollegans filmo- 
grafi, tecknar Chris Marker ett djuplodat porträtt av Akira Kurosawa.

1)  Montand-porträttet En bassångares ensamhet (1974) ingår i denna retrospektiv, medan Tarkovskij-porträttet  
Une journée d’Andrei Arsenevitch (2000) ingår i höstens Tarkovskij-retrospektiv.

Ran (1985) är en av Akira Kurosawas 
formmässigt mest extravaganta filmer. 
Med en färggrann palett gestaltas William 
Shakespeares ”Kung Lear, men ändå inte 
Kung Lear”. Marker ombads dokumentera 
inspelningen, och han låter sitt sökande 
kameraöga fånga upp allt från det hårda 
arbetet med att flytta lampor, sköta 
hästar och färga gräs, via mer lättsamma 
stunder där det intas föda och skojas 
mellan tagningar, till Kurosawas och hans 
medarbetares konstnärliga och praktiska 
övervägningar.

Marker gjorde sin film på uppdrag av 
producenten till Ran, Serge Silberman, 
men Kurosawa var inte tillgänglig för 
en intervju. Denna begränsning kan 
mycket väl ligga till grund för den kritik 
som filmforskaren Catherine Lupton 
riktar mot filmen, när hon efterlyser den 
”gnista av samhörighet” som präglar 
Markers porträtt av Andrej Tarkovskij 
och Yves Montand.1 Å andra sidan 
beskriver filmforskaren Nora M. Alter 
filmen som ”en essäistisk hommage till 
en sorts filmskapande som är radikalt 
annorlunda mot Markers eget, men som 

han uppenbarligen ändå respekterar och 
beundrar”. Och nog kan man säga att A.K. 
har ett annat syfte än de andra porträtten. 
Oavsett kompenseras inspelningens 
begränsningar med unikt material som 
presenteras så här i inledningen:

Våra arbetsverktyg, bortsett från filmandet, 

är de ömtåliga kassetter som spelats in av 

Kurosawas vänner och som ger oss utdrag från 

samtal, bilder från filmen Ran, ännu orörliga, 

och slutligen det bristfälliga lilla miraklet som 

kallas videobandspelare, på vilken vi ideligen 

betraktade Kurosawas gamla filmer.

A.K. är uppdelad i kapitel; ”Tålamod”, 
”Snabbhet”, ”Hästar”, ”Regn” och så 
vidare; sprungna ur vad Marker bevittnade 
på inspelningen: filmteamets tålamod 
och snabbhet; hästarna som medverkar; 
regnet, som kan utgöra ett lika önskat som 
oönskat inslag under en inspelning. I vissa 
kapitel blickar Marker bakåt i Kurosawas 
filmografi, för att undersöka motivens 
funktion i film skaparens andra filmer.

”Jag säger alltid till mitt filmteam: att 
skapa är att minnas. Minnet är grun-

den till allt”, säger Kurosawa i filmen. 
 Yttrandet får återklang i kapitlet ”Kaos”, 
där Marker hänvisar till en historia som 
Kurosawa återger i sin självbiografi från 
1981, om hur hans äldre bror tar med 
honom till Tokyo efter den jordbävning 
som jämnade staden med marken 1923, 
för att betrakta för ödelsen med egna 
ögon. Marker klipper här från en journal-
films bild på ett av brand förkolnat lik 
till en bild från inspelningen, där vi ser 
en hög av skyltdockor nedsmetade med 
teaterblod. Kurosawas sagolika och högst 
stiliserade berättelse om våld och svek i 
medeltidens Japan kopplas till 1900-talets 
historia, och antar formen av en exorcism. 
Minnet är grunden till allt. 

Läs mer: Nora M. Alter,  
Chris Marker (2006).

 
Regi: Chris Marker, medverkande:  
Akira Kurosawa, Tatsuya Nakadai,  
Toru Takemitsu, 1985, Frankrike,  
Japan, 1 tim 11 min, franska och 
japanska, engelsk text, 16 mm, 
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från IFcinéma.

Onsdag 27 oktober 18.00 Bio Mauritz 
A.K.
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Den siste bolsjeviken

1993, fyra år efter Aleksandr Medvedkins död, följer Chris Marker 
upp Tåget går med ett nytt porträtt av sin äldre kollega. Med 
intervjuer, fotografier och material från Medvedkins och andra 
sovjetiska filmskapares verk, skriver Marker en historia över inte 
bara Medvedkin, utan även det land han verkade i.

1)  Jacques Rancière, La fable cinematographique (2001). Originaltiteln Le Tombeau d’Alexandre betyder ”Alexanders gravsten”.

”Varför skriver du inte till mig, bara 
något kort?” uppmanas Chris Marker av 
Aleksandr Medvedkin i inledningen av 
Den siste bolsjeviken. Marker svarar att det 
förut fanns för mycket att hyssja kring, 
men att han nu, fyra år efter den pere-
strojka som sammanföll med Medved-
kins död, kan skriva, även om det finns 
för mycket att säga. Den siste bolsjeviken 
består av sex brev, där Medvedkins liv 
skisseras med hjälp av intervjuer, arkiv-
material och nyinspelat videomaterial 
från 1990-talets Ryssland. Fram träder 
en bild av en filmskapare som betraktade 
filmen som ett verktyg för att skapa ett 
bättre samhälle och som var trogen den 
sovjetiska statens politiska projekt – 
men motarbetades av censuren, som i 
hans oskyldigt humoristiska filmer såg 
 subversion och kritik, oavsett om det 
fanns där eller inte.

Den siste bolsjeviken är en lektion i bild-
kritik. Över bilder från Sergej Eisen steins 
Pansarkryssaren Potemkin (1925) och video-
bilder från Potemkintrappan i Odessa, 
förklarar berättaren att massakern i filmen 

aldrig ägde rum, och att det i själva verket 
tar 90 sekunder att gå ner för trappan, 
snarare än de sju minuter som det tar i fil-
men. Denna kritiska hållning präglar även 
porträttet av Medvedkin – även om Marker 
är sympatiskt inställd till honom, lyfter han 
fram de motsättningar som präglade hans 
liv och verk. Medvedkin beskrivs som ett 
pussel vars delar inte passar så bra ihop.

I en essä om Markers films förhållande 
till minne, historia, dokumentärt mate-
rial och fiktion, skriver filosofen Jacques 
Rancière om dessa pusselbitar, och lyfter 
fram hur Marker både visar bilder från 
Medvedkins verkliga död 1989 och hans 
”levande död” 50 år tidigare

under filmandet av de enorma paraderna till Stalins 

ära, till filmen Tsvetusjtjaja junost.  Marker konstru-

erar sin film i glappet mellan dessa två dödsögon-

blick, det ena verkligt, den andra symboliskt. 

Varje episod är, vilket Marker låter förstå genom 

sin mångtydiga titel, i själva verket en noggrant 

konstruerad blandning av tider, ett mångfaldigande 

av minne och fiktion. Det finns till slut minst fyra 

Alexander samlade under namnet i [original]titeln.1

Det är på grund av Markers mång-
faldigande av tider och betydelser av 
tecken som Rancière kallar den en 
dokumentär fiktion (”fiktion innebär att 
använda konstens medel för att konstru-
era ett ’system’ av representerade hän-
delser, sammansatta former och internt 
sammanhängande tecken”), och ett 
minnesarbete vars syfte inte är att bevara 
Medvedkins minne, utan att skapa det.

Den siste bolsjeviken visades ursprung-
ligen på tv, i två delar. Vi visar biograf-
versionen, där delarna separeras av en 
kort mellanakt, bestående av Markers 
Chat écoutant la musique (1990).

Regi: Chris Marker, medverkande: 
Aleksandr Medvedkin, Kira Paramonova, 
1992, Frankrike, Storbritannien, Finland, 
1 tim 58 min, engelska, utan text,  
fil (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Documentaire sur grand écran.

Måndag 1 november 18.00 Bio Mauritz
Le Tombeau d’Alexandre

37Svenska Filminstitutet

Immemory Chris Marker



Level Five

Chris Marker undersöker informationsteknikens förhållande till 
minnet, i en berättelse om en kvinna som arbetar på ett aldrig 
färdigställt datorspel om slaget om Okinawa under andra världskriget.

1)  Chris Marker intervjuad av Dolores Walfisch i ”Interview with Chris Marker”, i The Berkeley Lantern, november 1996;  
översättning delvis från Jonas (J) Magnusson, ”Marker: markör, märka, markera”, i Glänta nr. 3 1998.

2)  Catherine Lupton, ”Terminal replay: Resnais revisited in Chris Marker’s Level Five”, i Screen vol. 44, nr. 1 2003.

En kvinna, Laura, sitter vid en dator 
och försöker färdigställa ett spel som 
 hennes avlidna älskare har lämnat efter 
sig. Spelets mål är att återskapa slaget 
om Okinawa 1945, men Laura tycks ha 
kört fast och ber en viss Chris om hjälp. 
Denna Chris, som delar namn och röst 
med  Marker, men ändå inte är film-
skaparen, kliver här in och söker med ett 
montage av Lauras videodagbok, mate-
rial från spelet och andra bilder och ljud 
(bland annat intervjuer med filmskaparen 
Nagisa Oshima och ögonvittnet Kinjo 
 Shigeaki) en mening med, eller en utväg 
ur,  projektet. I en av få intervjuer Marker 
gav beskrev han sina tankar om filmen, 
och talade om hur bortglömt slaget var: 

Inget omnämnande av de döda civila. Och 

många av dem var massjälvmord, även efter att 

slaget var över, eftersom människor har hjärn-

tvättats till att inte ge upp. Fallet är unikt, en 

av de sjukaste och dödligaste episoderna under 

andra världskriget, förbigånget av historien, 

utplånat från det kollektiva medvetandet, och 

det är därför jag ville kasta ljus över det.1

Det spel som Laura försöker förstå och 
färdigställa leder bara längre och längre 
in i en massa av information, och ju fler 
klipp hon ser och ju mer hon läser desto 
påtagligare blir hennes växande mani. 
Spelets och Lauras problem blir också 
filmens. Hur kan man förstå en händelse 
som slaget om Okinawa? Frågeställningen 
känns igen från Alain Resnais och Mar-
guerite Duras Hiroshima – min älskade 
(1959), en film som Laura refererar till 
med orden ”Okinawa, mon amour”. Film-
forskaren Catherine Lupton har kommen-
terat relationen dessa filmer emellan:

[Denna replik och] filmernas gemensamma 

metod med ett dubbelt narrativ som 

sammankopplar en fransk kvinnas personliga 

trauma med fruktansvärda händelser i Japans 

krigshistoria, markerar även ett återvändande 

till vad Marie-Claire Ropars-Wuillemier så 

precist analyserade som den förra filmens 

bedrift och överskridande: inskriptionen av 

en filmisk text ”som samtidigt berättar en 

lättbegriplig historia och, mellan historien 

och dess perception, skjuter in en skärm av 

mångfaldiga tecken som gör motstånd mot 

narrativiteten”. Markers hommage bekräftar 

den fortsatta relevansen hos Hiroshima – min 

älskade och dess modernistiska analys av den 

historiska representationens dubbeltydigheter, 

men registrerar därtill vad som har förändrats, 

både sett till historisk kontext och filmens 

textuella och tekniska potential, mellan de 

40 år som skiljer filmerna åt.2

Bland det viktigaste som har hänt 
mellan dessa dryga 40 år är den digitala 
teknikens framväxt. Datorn har blivit 
människans minne, konstaterar Laura i 
filmen, men kan den hjälpa oss att förstå 
vad som hände på Okinawa? Det är frågan 
Marker ställer sig i filmen, och som han 
fortsatte att utforska i CD-ROM-verket 
Immemory (1997).

Regi: Chris Marker, medverkande: 
Catherine Belkhodja, Nagisa Oshima, 
Chris Marker, 1997, Frankrike, 
1 tim 45 min, franska, engelsk text,  
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Tamasa Diffusion.

Lördag 6 november 14.00 Bio Victor
Level Five
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Vive la baleine / An Owl Is an Owl Is an Owl / Zoo Piece / 
Slon Tango / Leila Attacks / Chats perchés

Djuret är ett återkommande motiv hos Chris Marker. Ofta skymtar djur 
förbi i hans filmer, som en påminnelse om en värld och en tid mer vid-
sträckt än människans, men ibland utgör de även själva studieobjektet.

1)  En fjärde, Chat écoutant de la musique, visas i denna retrospektiv i anslutning till Den siste bolsjeviken.
2)  Gertrud Koch, ”Chats perchés: Chris Marker’s mimetic, comical and historical prophecy”, i Radical Philosophy vol. 192, nr. 4 2015.

Ett bestiarium är enligt National encyklo-
pedin ”en medeltida typ av djurbok, som 
blandar zoologiska realiteter med fabel-
väsen som drakar och enhörningar samt 
med allehanda vanföreställningar om exis-
terande djur”. Marker lånade begreppet till 
sin Petit bestiaire (1990), en handfull ”hai-
kus” med djurmotiv. Filmerna, varav tre – 
An Owl Is an Owl Is an Owl; Zoo Piece och 
Slon Tango – ingår i det här programmet är 
enkla och vackra betraktelser,1 men för att 
förstå dem (och den senare, komiska Leila 
Attacks) bör de betraktas utifrån Markers 
längre filmer på samma tema.

Vive la baleine är en historieskrivning 
över förhållandet mellan valen och männ-
iskan, från Jonas bok i Gamla Testamen-
tet till de senaste århundradenas indu-
striella valjakt, en våldsam konfrontation 
”mellan dem som försvarar sig, genom att 
försvara naturen, och dem som genom 
att utplåna den även utplånar sig själva. 
[…] Varje val som dör lämnar oss, likt en 
profetia, med en bild av vår egen död.”

I Chats perchés är det katten som axlar 
profetens roll. Filmen skildrar den poli-
tiska atmosfären under 2000-talets första 

år genom att söka efter graffitti verket 
”M. Chat”, en leende gul katt som likt 
Cheshirekatten i Alice i Underlandet (1865) 
har en tendens att försvinna lika snabbt 
som den uppenbarat sig – vilket film-
forskaren Gertrud Koch kommenterar:

Katterna i Chats perchés är spöken från 

framtiden – rytmen i deras uppdykande och 

försvinnande är sammanlänkade med det 

annalkande förflutna i ett system av osmotiska 

rör, som förebådar såväl misslyckanden i det 

förflutna som avsaknaden av en framtid.2

För Marker kunde djurmotivet förskjuta 
perspektiven och öppna för en kritisk 
distans till de skildrade skeendena. Men 
själva djuren? Har de här reducerats till 
bilder eller symboler? Nej, de är där – 
onåbara och otämjbara – men där.

Vive la baleine. Regi: Chris Marker, 
Mario Ruspoli, 1973, Frankrike, 17 min, 
engelska, utan text, fil (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Icarus Films.

An Owl Is an Owl Is an Owl. Regi: 
Chris Marker, 1990, Frankrike, 4 min, 
utan  dialog, digibeta (digitaliserad), 
bild format: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visnings material från Les Films 
du Jeudi.

Zoo Piece. Regi: Chris Marker, 1990, 
Frankrike, 3 min, utan dialog, digibeta 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Les Films du Jeudi.

Slon Tango. Regi: Chris Marker, 1990, 
Frankrike, 4 min, utan dialog, digibeta 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Les Films du Jeudi.

Leila Attacks. Regi: Chris Marker,  
2007, Frankrike, 1 min, utan dialog,  
fil, bildformat: 1.37:1, tillåten från  
15 år.  Visningsmaterial från  
Les Films du Jeudi.

Chats perchés. Regi: Chris Marker,  
2003, Frankrike, 59 min, engelska,  
utan text, fil, bildformat: 1.37:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Les Films du Jeudi.

Bild från Vive la baleine.

Tisdag 9 november 18.00 Bio Mauritz
Vive la baleine / An Owl Is an Owl Is an Owl / Zoo Piece / Slon Tango / Leila Attacks / Chats perchés
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Immemory

I Chris Markers Level Five försöker huvudpersonen Laura färdigställa 
ett datorspel vars mål är att återskapa slaget om Okinawa. Ett år efter 
premiären gav Marker ut sin självbiografi Immemory, som ett interaktivt 
verk på CD-ROM – ett verk som är hans mest fulländade minnesarbete.

1)  Marker citerad i Nora M. Alter, Chris Marker (2006).
2)  Laurent Roth, Raymound Bellour, Qu’est-ce qu’une madeleine? A propos du CD-ROM Immemory de Chris Marker (1997).

Vad är Immemory? Titeln kan tolkas 
som ett ”ominne” eller ”icke-minne”, 
men för samtidigt tankarna till latinets 
 immemorialis, till något urminnes, bortom 
minnet. Enligt filmteoretikern Raymond 
Bellour representerar uttrycket något ”som 
inte är glömskan, den svekfulla motsatsen 
till minnet, utan dess duplikat, minnet i 
arbete med alla medel, gamla som nya”.

Immemory är ett interaktivt verk som 
grundar sig i ett intresse för digital teknik 
och multimediala installationer, vilket 
Marker odlat sedan slutet av 1970-talet, 
och består av bilder, texter, ljud, videor, 
animationer och grafik. Verket gjordes 
med programmet Hyper Studio, och 
Marker beskriver sitt val av format och 
verktyg med följande ord:

Detta program gör det möjligt att vara helt 

fri att surfa och att följa ett icke-linjärt 

narrativ, som lämpar sig särskilt väl för 

CD-ROM:en eftersom det är den enda teknik 

som möjliggör en simulering av minnets 

slumpmässiga och nyckfulla karaktär – 

vilket filmen per definition inte kan göra.1

Immemory kan närmast beskrivas som 
en självbiografi, och är uppdelad i åtta 
sektioner, varav de flesta enkelt går att 
koppla till Markers övriga verk: film, resa, 
museum, fotografi, krig, poesi, minne och 
den något mer kryptiska x-plug. Men sna-
rare än att berätta om sitt eget liv, tycks 
Marker vilja ge användaren en chans att 
vandra runt i en minnesbank där frag-
ment av vitt skilda skeenden hänger sam-
man genom associativa trådar. Bellour 
spekulerar i upprinnelsen till verket och 
knyter an till den teckentydning som är 
karakteristisk för Marker:

Det är svårt att säga när Marker började hänge 

sig åt Immemory. [...] Kanske påbörjade han 

Immemory i det ögonblick han valde att skriva 

och filma; vid den tid, efter kriget och lägren, 

då minnet blev hans problem, nära nog hans 

enda ämne. Han trädde in i Immemory så fort 

han började minnas, minnas att han mindes, 

och ackumulera – till sina alltmer opropor-

tionerliga arkivskatter, där han sparar ”allt” 

– spåren från sitt liv, återspeglade i så många 

andras liv: enskilda livsöden, vars minsta 

gnista ”direkt sänder signaler”, som han säger 

om Israel i inledningen av Description d’un 

combat. Man stöter på dem så fort man börjar 

rota runt, närmast på måfå, bland de skatter 

som är Immemory.2

Immemory producerades ursprungligen 
av Centre Pompidou i Paris under titeln 
Immemory One och har distribuerats för 
hemmabruk, både som CD-ROM och i en 
html-version. Den tekniska utvecklingen 
har dock gjort verkets bärare och mjuk-
vara obsolet, varför det i dag endast kan 
upplevas med hjälp av äldre mjukvara 
eller genom emulationer. Föreliggande 
version är i verkets ursprungsformat, 
CD-ROM, och finns att utforska i Film-
husets foajé under hela hösten.

Skapare: Chris Marker, 1997,  
Frankrike, engelsk text, CD-ROM. 
Material från Exact Change.

10 augusti–19 december Filmhusets foajé 
Immemory
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Sans soleil (1983).

Vive la baleine (1973).

Brev från Sibirien (1958).

Les Trois-quarts de la vie (1971).

Junkopia (1981).Om jag hade fyra dromedarer (1967). 
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Offret (1986).

Ivans barndom (1962).



Andrej  
Tarkovskij 

”Tarkovskij är den störste av alla”, skrev Ingmar 
Bergman om den sovjetiska regissören som under sin 
karriär bara hann göra sju långfilmer, men desto större 
avtryck. Hans filmografi präglas av drömmar, poesi, 
natur och intimitet. En tematik kring minnet – såväl 
det intimt subjektiva som det historiskt kollektiva – 
löper som en röd tråd genom hans verk.

Tiden och minnets poesi
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Proust talade om att ’väcka en gigantisk min-

nenas byggnad till liv’, och det förefaller mig 

vara just den specifika roll filmen är ämnad att 

spela. Man skulle kunna betrakta den som en 

ideal inkarnation av japanernas begrepp saba, 

eftersom filmen just håller på att tillägna sig ett 

helt nytt material – tiden – och kommer att bli, 

i ordets fulla bemärkelse, den nya musan.1

I den sovjetiska regissören Andrej 
Tarkovskijs filmer är tiden central. Och 
tid och minne är upplösta i varandra, 
”som två sidor av samma mynt”. Enligt 
Tarkovskij har människan genom filmen 
för första gången funnit ett sätt att göra 
”ett avtryck i tiden”, som kan förvaras och 
spelas upp hur många gånger som helst. 
Filmen har gett oss ”en matris för real 
tid” och regissörens arbete skulle således 
kunna definieras som att ”skulptera i tid”. 
Det är inte de estetiska mekanismerna 
i minnesbilden som intresserar honom 
utan ”de inre, moraliska kvaliteter som 
finns immanenta i tiden som sådan”.

Tarkovskij gjorde bara sju långfilmer på 
25 år. 54 år gammal dog han i förtid strax 
efter premiären av sin sista film Offret 
(1986). Då hade han levt i exil i ett halvt 
decennium, men det Ryssland som han 
så starkt älskade var fortfarande väldigt 
närvarande i allt han tog sig för. Ständigt 
försökte han återskapa sitt hemland, och 
varken Offrets Sverige eller Nostalghias 
(1983) Italien har väl aldrig förr tett sig 
så ryskt, så tarkovskijskt. Vart än han 
begav sig tog han med sig sina minnen och 
införlivade dem i filmer med ett särpräglat 
bildspråk fyllt av monokromer, vatten, eld, 
träd, speglar, hästar, hundar och konst, 
utforskade med en kamera som, tvärtemot 
Hollywoods mot himlen lätt uppåtvink-
lade, var riktad snett nedåt – mot rötterna, 
pölarna, växterna och jorden.

1)  Alla Tarkovskij-citat från Andrej Tarkovskij (övers. Håkan Lövgren), Den förseglade tiden: reflektioner kring filmkonsten (1993). Begreppet  
saba betecknar hög ålder, patina, rost, tidens avtryck – ett element av fägring som förkroppsligar bandet mellan konst och skönhet.

2)  I den första bilden i Tarkovskijs första långfilm, Ivans barndom, rör sig kameran uppåt från en pojke som står bakom ett (levande)  
träd. I den sista bilden i hans sista film, Offret, rör sig kameran från en pojke som ligger under ett dött träd.

3)  Ingmar Bergman, Laterna magica (1987).

Det är inte bara exilfilmerna som präg-
las av minnet, utan hela hans oeuvre – 
på individuell, personlig, historisk och 
kollektiv nivå. Det är inte meningen att 
vi som åskådare ska förstå och kunna 
tolka allt vi ser, i Tarkovskijs filmer råder 
en poetisk logik – en drömmarnas och 
minnenas. ”När jag minns min barn-
dom och min mor, så har hon alltid ditt 
ansikte”, utbrister berättarjaget i Spegeln 
(1975). Modern i filmen byter flera gånger 
skepnad, helt utan rationell förklaring. 
Stundom är det Tarkovskijs verkliga mor 
som dyker upp. Och när han minns sin 
egen barndom ser han sin son – eller är 
det i själva verket tvärtom?

I Solaris (1972) materialiseras minnen 
av skuld och på rymdstationens vägg 
sitter 1500-talsmålaren Peter Brueghels 
tavla Jägarna i snön, där huvudpersonens 
minnen samlas – tavlans olika delar får 
symbolisera olika händelser ur hans 
liv. Även i Spegeln förekommer tavlan, 
iscensatt som ett rekonstruerat barn-
domsminne. 

I Ivans barndom (1962) återskapas i 
huvud personens drömmar minnen av 
en barn dom som inte längre finns och i 
 Nostalghia hindrar håg komster av hem-
landet en poet från att se skönheten i 
nuet – minnena blir delar av den värld 
han lever i, och det är omöjligt för åskåda-
ren att se var ett minne slutar och verklig-
heten tar vid.

I Den yttersta domen – livsdramat 
livsdramat Andrej Rubljov (1966) är det 
Rysslands kollektiva minne som skild-
ras och ruinerna i den mystiska Zonen i 
Stalker (1979) bär på minnen av en kata-
strof. I Offret knyts säcken ihop, som en 
minnesteckning över regissörens samlade 
verk. Här ryms element, såväl estetiska 
som dramaturgiska, från Tarkovskijs 

tidigare verk – kanske framför allt Huset, 
som i dess olika utföranden alltid är en 
bild av hans eget hem.

Att bevara minnet av inspelningen av 
 Offret var det kanske viktigaste incita-
mentet för Michal Leszczylowski att 
göra dokumentären Regi Andrej Tarkov-
skij (1988). Även Chris Marker minns sin 
vän i Une journée d’Andrei Arsenevitch 
(2000), där han sammanfattar Tarkov-
skijs konstnärskap med orden: ”Den 
enda filmskapare vars samlade verk ryms 
mellan två barn och två träd.”2

Mellan de båda träden står sju filmer 
uppfyllda av tidens, drömmarnas och 
minnets poesi. Som Ingmar Bergman 
skriver i Laterna magica:

När film inte är dokument är den dröm. Därför 

är Tarkovskij den störste av alla. Han rör sig 

med självklarhet i drömmarnas rum, han för-

klarar inte, vad skulle han för resten förklara? 

Jag har hela mitt liv bultat på dörrarna till de 

rum där han rör sig så självklart.3

 
 

Kuraterat av Tora Berg

»Enligt Tarkovskij har 
människan genom 
filmen för första gången 
funnit ett sätt att göra 
”ett avtryck i tiden”, som 
kan förvaras och spelas 
upp hur många gånger 
som helst.«
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Spegeln (1975).

Nostalghia (1983).

Stalker (1979).



Vägvälten och fiolen / 
Une journée d’Andrei Arsenevitch

Andrej Tarkovskijs första spelfilm, där en fiolspelande pojke blir vän med 
en byggarbetare, visas tillsammans med Chris Markers hyllade minnes-
porträtt över sin vän och kollega, inspelat under Tarkovskijs sista tid.

1)  Jonathan Rosenbaum, ”Critic With A Camera”, i Chicago Reader, Vol. 29, nr. 50, 14 september 2000.

Vägvälten och fiolen var Andrej Tarkov-
skijs examensfilm från den legendariska 
filmskolan VGIK i Moskva, och den 
första spelfilm där han ensam stod för 
regin. Manuset skrevs av Tarkovskij och 
studiekamraten Andrej Kontjalovskij, som 
Tarkovskij skulle samarbeta med igen på 
Ivans barndom och Den yttersta domen – 
livsdramat Andrej Rubljov, och som 
senare regisserade filmer som Sången om 
 Sibirien (1979) och Runaway Train (1985).

Filmen skildrar några timmar i sju-
åriga Sasjas liv. Pojken, som av sin mor 
uppmanas att spela fiol minst tre timmar 
om dagen, blir kompis med  byggarbetaren 
Sergej och följer honom i hasorna. Kon-
trasten mellan den lilla musikern och den 
skitiga vägvältsföraren är stor, men de 
beundrar varandras färdigheter och lär ut 
sina knep till varandra.

Vägvälten och fiolen skiljer sig en hel del 
från Tarkovskijs senare produktion, inte 
minst vad gäller färgerna. Filmen präglas 
av en pastelliknande färgskala som påmin-
ner mer om Jacques Demy än sepia- och 
gråtonerna i Stalker, Nostalghia och Offret. 
Filmens initiala stadsscener för dessutom 
tankarna till Dziga Vertov. Det för Tarkov-

skij karakteristiska regnet förekommer 
visserligen redan här, liksom pölarna det 
lämnar efter sig, men här samlar de inte 
gyttja utan reflekterar solens strålar.

Chris Markers dokumentär Une journée 
d’Andrei Arsenevitch utspelar sig främst 
under andra änden av Tarkovskijs liv 
(och yrkesliv). Marker följer honom 
under hans sista tid, från inspelningen 
av Offret till återföreningen med sonen 
Andrej i Paris strax före faderns alltför 
tidiga  bortgång i cancer. Filmen, vars 
titel anspelar på Aleksandr Solzjenitsyns 
roman En dag i Ivan Denisovitjs liv (1962), 
filmades ursprungligen för den  franska 
tv-serien Cinéastes des notres temps. 
Marker använder sig även av klipp från 
Tarkovskijs  tidigare verk och undersöker 
hans filmiska särdrag: vattnet, naturen, 
speglarna och kameran som alltid riktar 
sig snett nedåt: mot jorden och rötterna.

En av filmens beundrare är Jonathan 
Rosenbaum, som recenserade den i 
 Chicago Reader:

It’s the best single piece of Tarkovsky criticism 

I know of, clarifying the overall coherence 

of his oeuvre while leaving all the principal 

mysteries in the films intact. [It] interweaves 

biography and autobiography with poetic 

and political insight in a manner that seldom 

works as well as it does here, perhaps because 

 personal affection and poetic analysis are rarely 

as compatible as Marker makes them.1

Vägvälten och fiolen. Regi: Andrej 
 Tarkovskij,  med verkande: Igor 
Fomtjenko, Vladimir Zamanskij, Natalja 
Archangelskaja, 1961, Sovjetunionen, 
46 min, ryska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Une journée d’Andrei Arsenevitch. 
Regi: Chris Marker, medverkande: 
Andrej Tarkovskij, Larisa Tarkovskaja, 
2000, Frankrike, 55 min, engelska,  
utan text, fil, bildformat: 1.33:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Icarus Films.

Bild från Vägvälten och fiolen. 

Söndag 17 oktober 16.30 Bio Victor 
Katok i skripka / Une journée d’Andrei Arsenevitch
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Ivans barndom

Tolvåriga Ivan, vars familj dödats av nazisterna, skickas som spion 
in i fiendeland. Andrej Tarkovskijs långfilmsdebut, som vann 
Guldlejonet i Venedig, är en fasansfull skildring av krigets grymheter, 
och av hur ett barn tvingas växa upp alltför snabbt.

1)  Andrej Tarkovskij (övers. Håkan Lövgren), Den förseglade tiden: reflektioner kring filmkonsten (1993).

Mosfilm hade 1960 påbörjat filmatise-
ringen av Vladimir Bogomolovs novell 
Ivan. Halvvägs in i inspelningen, med 
halva budgeten förbrukad, fick dock 
 regissören Eduard Abalov sparken 
eftersom materialet ansågs för dåligt. 
Flera etablerade regissörer hade tackat 
nej innan den nyutexaminerade Andrej 
Tarkovskij fick chansen. Han krävde att 
få skriva om allt, byta ut skådespelarna, 
fotografen och scenografen och dessutom 
kassera det redan inspelade materialet. 
Därefter började han om, med hälften av 
pengarna. Resultatet blev Ivans barndom 
och en internationell braksuccé.

I centrum står tolvårige Ivan, vars familj 
slaktats av tyskar under andra världs-
kriget. Barndomen tar abrupt slut och 
Ivan fylls av hämndbegär. Därför protes-
terar han vilt när de sovjetiska soldaterna 
vill skicka honom till en militärskola. Han 
vill hellre stanna i armén och arbeta som 
spanare och kurir bakom tyska linjer. 
Inför sina överordnade vill han verka 
oberörd eftersom ”krig är för vuxna män”. 
Men i drömmar – och mardrömmar – 
möter han sin barndom: hågkomster av 

modern, systern och en sorgfri, okomp-
licerad tillvaro som nu slagits i spillror. 

Under kriget var Tarkovskij själv i 
samma ålder som Ivan, och i filmen utgår 
han från sina egna minnen av platser och 
händelser.

[Om] regissören själv blir starkt berörd av det 

landskap han valt, om detta ger upphov till 

minnen och framkallar aldrig så subjektiva 

associationer hos honom, kommer också 

publiken att påverkas av en alldeles bestämd 

och stark känsla. Episoder som speglar just 

sådana sinnesstämningar hos regissören är 

björkdungen, sjukstugans kamouflage av 

björkgrenar, landskapet i bakgrunden till den 

sista drömmen och den vattensjuka, döda 

skogen. […] Den första drömmen till exempel 

är från början till slut, ända fram till repliken 

’Hör mamma, göken!’, ett av mina tidigaste 

barndomsminnen.1

Tarkovskijs personliga och poetiska tolk-
ning av ett barns upplevelse i krig fick ett 
varmt mottagande och vann bland annat 
Guldlejonet på filmfestivalen i Venedig. 
Sovjetiska myndigheter ansåg dock att 

den var alltför pacifistisk och formalistisk, 
medan italiensk vänster press kritiserade 
den för att vara form utan innehåll – 
varpå Jean-Paul Sartre i ett berömt brev 
till tidningen Unità gick till motangrepp. 
Tarkovskij själv var dock inte intresserad 
av den typen av insatser: ”Sartre försva-
rade den utifrån ett filosofiskt perspek-
tiv, men för mig var det inget försvar. 
Jag skulle ha blivit försvarad utifrån ett 
konstnärligt perspektiv. För jag är ingen 
filosof, jag är konstnär, och hans försvar 
var till ingen nytta för mig.”

Efter visningen samtalar Tora Berg, 
curator på Cinemateket, med Astrid 
Söderbergh Widding, professor 
i filmvetenskap vid Stockholms 
universitet, Ola Larsmo, journalist  
och författare, och Alan Asaid,  
kritiker och översättare.

Regi: Andrej Tarkovskij, med-
verkande: Nikolaj Burljajev, Valentin 
Zubkov, Evgenij Zjarikov, 1962, 
Sovjetunionen, 1 tim 35 min, ryska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Torsdag 21 oktober 18.00 Bio Victor 
Ivanovo detstvo
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Den yttersta domen –  
livsdramat Andrej Rubljov

Andrej Tarkovskijs epos om den legendariska ikonmålaren Andrej Rubljov 
är en film om en konstnär, men samtidigt en historisk minnesteckning över 
det medeltida Ryssland, med storslagna bilder i SovScope. 

1)  Andrej Tarkovskij (övers. Håkan Lövgren), Den förseglade tiden: reflektioner kring filmkonsten (1993).

I nio kapitel följer Den yttersta domen 
– livsdramat Andrej Rubljov den ryske 
ikonmålaren Andrej Rubljov genom ett 
krigshärjat 1300- och 1400-tals-Ryssland, 
där regionala furstar slåss om  makten, 
byarna lever i ständig skräck inför in -
va sioner, dödsdömda präster sjunger 
mässa medan tartarer krossar kyrkporten 
med en murbräcka och gjutandet av en 
kyrkklocka är på liv och död. Lite från 
sidan betraktas de olika skeendena av den 
fromma Rubljov, som utför sina mål-
ningar med minutiös precision samtidigt 
som han försöker finna ett svar på vad 
hans roll i tillvaron är och bör vara. Efter 
att ha bevittnat en massaker, där han själv 
tvingats släcka ett liv för att rädda ett 
annat, avlägger han ett tystnadslöfte.

Även om Andrej Tarkovskij och hans 
medarbetare gjorde noggrann research för 
att få filmens alla historiska detaljer så kor-
rekta som möjligt, var det inte en historisk 
eller biografisk film han ville göra. Mer än 
något annat utforskar han konstens driv-
krafter och vikten av konstnärlig frihet: 

[Jag ville] förstå hur den inspirerade poesin 

hos denne enastående ryske konstnär var 

beskaffad. Jag ville använda exemplet Rubljov 

för att utforska skapandets psykologi och 

undersöka föreställningsvärlden och känslan 

för nationen hos en konstnär som producerar 

rikedomar av en så oerhörd andlig lödighet. 

Filmen skulle visa hur en längtan efter 

nationellt broderskap under en period då 

våldsamma inre stridigheter pågick och under 

tatarernas ok gav upphov till Rubljovs geniala 

Treenighet – broderskapets, kärlekens och den 

anspråkslösa upphöjdhetens ideal. Detta var 

manuskriptets grundläggandee konstnärliga 

och filosofiska utgångspunkt.1

Vid tiden för Den yttersta domen – livs-
dramat Andrej Rubljov var den tillåtande 
tövädersperioden som följt på Josef 
Stalins död över och i stället följde en 
köldknäpp under Leonid Brezjnev. Filmen 
visades i Moskva vid ett tillfälle i juli 
1966, men trots ett positivt mottagande 
drogs den raskt tillbaka och lades av 
censuren på hyllan i fem år, då den ansågs 
”anti-historisk”. Man tillät dock att den 
visades på filmfestivalen i Cannes 1969, 
mot försäkran att den visades utom täv-
lan – vilket dock inte hindrade den från 
att kamma hem kritikerpriset.

Till Sverige kom filmen 1973, och 
 hyllades av kritikerna. ”Inte sedan 
 Eisenstein och hans efterlämnade Ivan 
den förskräcklige tycker jag mig ha mött 
en rysk film berättad med sådan besatt-
het och kraft”, skrev Mauritz Edström i 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets 
Hans Schiller kallade den ”en av det 
senaste decenniets viktigaste filmer”.

Regi: Andrej Tarkovskij, med-
verkande: Anatolij Solonitsyn,  
Ivan Lapikov, Irina Tarkovskaja, 
Nikolaj Burljajev, 1966, Sovjetunionen, 
3 tim 1 min, ryska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten  
från 15 år. Visningsmaterial från  
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 7 november 16.00 Bio Victor
Andrej Rubljov
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Solaris

”Tydligen svarade Havet på vår strålning med någonting annat. Det 
sökte i våra sinnen och extraherade något som liknar öar av minnen.” 
Vetenskapsmän och psykolog försöker förklara de mystiska gestalter 
som hemsöker besättningen på rymdstationen vid den gåtfulla 
planeten Solaris, i berömd Stanislaw Lem-filmatisering.

1) Andrej Tarkovskij (övers. Håkan Lövgren), Den förseglade tiden: reflektioner kring filmkonsten (1993).
2)  I en tidig manusversion utspelade sig två tredjedelar av berättelsen på jorden, mot en knapp tredjedel i den färdiga filmen.  

Lem var för övrigt inte heller nöjd med Steven Soderberghs filmversion från 2002, trots att den är mer trogen förlagan.

I decennier har den vattentäckta planeten 
Solaris gäckat den vetenskapliga kåren. 
Planetens väldiga ocean tycks bestå av en 
levande materia som likt en jättelik hjärna 
läser av människans innersta tankar. Till 
en sliten rymdstation, placerad i omlopps-
bana runt Solaris, sänds psykologen Kris 
Kelvin för att utreda en rad förbryllande 
händelser. På nätterna hemsöks stationens 
besättning av besynnerliga figurer från 
deras förträngda minnen. Snart får också 
Kelvin besök, av sin sedan tio år tillbaka 
döda fru, vars självmord fortfarande plågar 
honom med skuld. De mänskliga manifes-
tationerna visar sig, liksom minnena, 
omöjliga att göra sig av med. 

Andrej Tarkovskijs Solaris betraktades 
vid premiären 1972 som ett sovjetiskt svar 
på Stanley Kubricks År 2001 – ett rymd-
äventyr (1969). Tarkovskij själv tyckte att 
Kubricks film var ytlig, kall och steril och 
att västerländsk science fiction led under ett 
totalt fokus på tekniska landvinningar. Själv 
intresserade han sig för människans inre 

och hennes starka band till  naturen och ”de 
rötter som för evigt binder människan vid 
den Jord som är hennes ursprung”. 

De långa scenerna med vajande sjögräs 
och smattrande regn till trots kände 
 Tarkovskij att filmen borde ha varit än 
mer avskalad:

Tyvärr innehöll Solaris ändå alltför mycket 

science fiction-rekvisita, som avledde upp-

märksamheten från det väsentliga. […] Jag tror 

att den verklighet som attraherar konstnären 

i hans försök att uttrycka sin världsbild måste 

vara – ursäkta tautologin – verklig, det vill säga 

måste kunna förstås av människan, vara något 

som är bekant för henne sedan barndomen.1

Solaris tävlade på filmfestivalen i Cannes 
strax efter den sovjetiska premiären, och 
Tarkovskij vann juryns stora pris. I Sverige 
fick den sin premiär på tv hösten 1973, 
men upphackad i två delar. Ett par må-
nader senare visades den på stor duk på 
Cinemateket (som då hette  Filminstitutets 

filmklubb), med tolk på plats i salongen. 
Först 1978 gick filmen upp på den ordina-
rie biorepertoaren, efter framgångarna för 
rymdsagan Stjärnornas krig (1977).

Solaris bygger på den polska författaren 
Stanislaw Lems roman från 1961. 
Tarkovskijs ointresse för rymdäventyr 
och många ändringar gentemot 
förlagan irriterade Lem, som ansåg 
att romanens ursprungliga intentioner 
förvanskades. Det störde honom till 
exempel att  Tarkovskij fört in föräldrarna 
i berättelsen, och att filmen till så stor 
del utspelar sig på jorden.2 Men hos såväl 
Lem som  Tarkovskij kan man skönja ett 
gemensamt tema: ”Människor behöver 
människor, det är allt”, som Doktor Snaut 
krasst  konstaterar i en nyckelscen.

Regi: Andrej Tarkovskij, med-
verkande: Donatas Banionis,  
Natalja Bondartjuk, Anatolij Solonitsyn, 
Jüri Järvet, 1972, Sovjetunionen, 
2 tim 46 min, ryska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 14 november 16.00 Bio Victor
Soljaris
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Spegeln

Minnen av regissörens mor och dikter skrivna och lästa av hans far, 
i suggestivt drömspel fullt av identitetsväxlingar och tidsförskjutningar. 
Andrej Tarkovskijs mest personliga och mest älskade film. 

1)  Andrej Tarkovskij (övers. Håkan Lövgren), Den förseglade tiden: reflektioner kring filmkonsten (1993).

”När jag minns min barndom och min 
mor, så har hon alltid ditt ansikte”, säger 
berättarjaget Aleksej till sin exfru, som 
också ser ut som hans mor, om sitt barn, 
som också är han själv. Aleksej är döende 
och minns sitt liv från barndomens 1930-
tal till medelålderns nutid – drömmar, 
minnen och fiktiv verklighet vävs sömlöst 
samman med barndomens landskap och 
dokumentära bilder från Sovjetunionens 
historia. I en och samma scen  förekommer 
den centrala modersgestalten som ung, 
som havande kvinna och som åldring med 
barnbarn – allting flyter, det finns ingen 
konstant att hålla fast vid.

Spegeln är Andrej Tarkovskijs mest 
 personliga verk och en lovsång till 
hans mor, som ensam uppfostrade 
honom. Redan under arbetet med Ivans 
barndom föddes tanken om en film om 
 minnen, berättad utifrån en poetisk 
logik  snarare än ett traditionellt narrativ, 
och där huvud  personen aldrig syns i 
bild. Utgångspunkt blev regissörens 
 barndomsminnen från andra världs-
kriget, och en återkommande dröm om 
barn domshemmet. Tarkovskijs mor 
medverkar även som den åldrade modern, 

och hans far läser sina egna dikter på 
ljudspåret. Manuset hade likväl en ganska 
traditionell struktur – det var först under 
klipparbetet Tarkovskij insåg att en linjär 
dramaturgi inte passade Spegeln. Filmen 
klipptes om 19 gånger innan den fann sin 
slutgiltiga version.

Publiken visade sig, till regissörens 
stora besvikelse, ha svårt att förstå 
 filmens poetiska språk: 

 
I den här filmen hade jag för första gången 

bestämt att med filmens medel uttrycka det 

som jag ansåg vara mest väsentligt, det som 

var mest värdefullt för mig, och att göra det 

direkt och oförmedlat, utan några som helst 

konster och knep. Det allra svåraste visade 

sig vara att förklara för den publik som sett 

Spegeln att filmen inte innehöll några dolda, 

kodifierade tankegångar förutom min önskan 

att tala sanning. Ofta möttes mina försäkringar 

av misstro, även besvikelse. […] Avsikten med 

filmen var att återskapa det liv som levdes 

av några människor som jag tyckte gränslöst 

mycket om och som jag kände väl till. Jag 

ville berätta om hur en människa lider under 

insikten om att omöjligen kunna återgälda 

sina närmaste för deras kärlek, för allt de givit 

honom. Han har känslan av att inte ha älskat 

dem nog, och denna oundkomliga föreställning 

innebär en gränslös smärta för honom.1

Den sovjetiska regimen förbjöd att 
Spegeln visades i Cannes och det dröjde 
innan den nådde en utländsk publik. Med 
tiden har den emellertid kommit att bli 
Tarkovskijs kanske mest älskade verk – 
inte minst bland andra filmskapare. I den 
brittiska filmtidningen Sight & Sounds 
senaste omröstning (2012) om historiens 
bästa filmer hamnade Spegeln på nionde 
plats på regissörernas lista, med röster 
från bland andra Nuri Bilge Ceylan och 
Jan Troell.

 
Regi: Andrej Tarkovskij, med-
verkande: Margarita Terechova, 
Innokentij Smoktunovskij, Anatolij 
Solonitsyn, Ignat Daniltsev, 1975, 
Sovjetunionen, 1 tim 46 min, ryska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 11 år. Visningsmaterial  
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Tisdag 23 november 18.00 Bio Victor 
Zerkalo
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Stalker

I en förbjuden zon märkt av regn, lera och tydliga geografiska gräns-
dragningar guidas en författare och en professor av en vägvisare – en 
stalker – för att försöka nå fram till ett rum där önskningar sägs gå i upp-
fyllelse. Andrej Tarkovskij dystopiska, hänförande vackra och hemsökande 
upplevelse var enligt regissörens själv hans mest lyckade film.

1)  Verkligheten speglar konsten i så måtto att begreppet stalker kommit att användas om ledare för olagliga expeditioner till Tjernobyls förbjudna zon.
2)  Tarkovskij i Andrej A. Tarkovskijs film Andrej Tarkovskij – En filmares bön (2019).
3)  Carl-Johan Malmberg, ”Tarkovskijs antiutopi: några reflektioner kring Stalker”, i Chaplin, nr. 3 1989.

”Ni ska bara koncentrera er och försöka 
minnas hela era liv. När en människa tänker 
på det förflutna blir hon bättre.” Vägvisaren 
– stalkern – förklarar för en melankolisk 
författare och en ärelysten vetenskapsman 
hur de ska bete sig i den förbjudna Zonen 
– en mystisk plats där fysikens lagar inte 
gäller, ett felsteg kan betyda döden och 
där det finns ett rum som sägs uppfylla 
ens innersta önskningar. Zonen är hoppet, 
den mänskligaste av känslor, den plats dit 
människorna kan komma till när de förlo-
rat tron på allt annat.

Stalker, baserad på Arkadij och Boris 
Strugatskijs roman Picknick vid väg kanten, 
var den sista filmen Andrej Tarkovskij 
spelade in i Sovjetunionen och den andra, 
efter Solaris, baserad på en välkänd sci-
ence fiction-berättelse. Bröderna Stru-
gatskij och Tarkovskij skrev tillsammans 
manus, vilket skiljer sig avsevärt från 
boken. Den dystopiska filmen, vars post-
apokalyptiska drag för en publik som ser 
den efter 1986 tycks förebåda Tjernobyl-

olyckan,1 bär Tarkovskijs estetiska sär-
drag, men är till formen enklare och mer 
avskalad än hans tidigare filmer:

 
Jag ville att min nästa film skulle vara ännu mer 

avmätt, ännu mer asketisk. […] Jag tycker att 

Stalker är den mest lyckade av alla mina filmer, 

med tanke på att den ursprungliga idén står i 

förhållande till slutresultatet. Inte bara därför, 

dessutom är den uppbyggd på ett enklare sätt. 

I den används väldigt få uttrycksmedel.2

Vid den sovjetiska premiären mottogs 
filmen med viss skepsis, då den ansågs 
seg och utdragen. När den kom till USA 
vittnade Janet Maslin i New York Times 
om en ”förbluffande färglös och lång-
sam” film. ”Kanske inget fulländat verk”, 
konstaterade Hanserik Hjertén i Dagens 
Nyheter vid den svenska premiären. 
Men alla var inte lika tveksamma. I sin 
recension i filmtidskriften Chaplin hyllar 
Carl-Johan Malmberg just de element 
som irriterar Maslin:

Stalker är inspelad i färg. Men i det färdiga 

resultatet tillåts färgerna bara träda fram i 

enstaka, betonade avsnitt, och då bara däm-

pade, antydda. Filmen igenom dominerar en 

anlupen, ”förfallen” gråbrun ton. Jag tror att 

det är just tack vare att Tarkovskij avstår från 

det realistiska framställningssättet, den enkla 

”igenkännandets estetik”, och i stället arbetar 

med det oväntade uttrycket, det som fyller 

oss med häpnad, som han lyckas skapa denna 

ytterst säregna ”kommunion med tingen” 

som är en kärna i hans filmiska poetik. Han 

inordnar sig där mycket tydligt i en modernis-

tisk tradition som vill bryta med det invanda 

automatiserade seendet hos sina åskådare.3

Regi: Andrej Tarkovskij,   
med verkande: Anatolij Solonitsyn, 
Aleksandr Kajdanovskij, Nikolaj 
Grinko, Alisa Frejndlich, 1979, 
Sovjetunionen, 2 tim 41 min, ryska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 28 november 16.00 Bio Victor
Stalker
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Nostalghia

En förvirrad exilpoet som plågas av minnen från och längtan till 
hemlandet följer spåren efter en rysk 1700-talsmusiker i Italien och 
bekantar sig med en kvaltyngd lärare. Manus av Tarkovskij och 
Michelangelo Antonionis ständiga medarbetare Tonino Guerra.

1)  Andrej Tarkovskij (övers. Håkan Lövgren), Den förseglade tiden: reflektioner kring filmkonsten (1993).

Andrej Gortjiakov, en dyster och för-
virrad poet i exil, följer spåren efter en 
rysk 1700-talsmusiker som studerat i 
 Italien. Han tycks oförmögen att insupa 
och uppleva skönheten omkring sig och 
hemsöks av det förflutna. Hans känslor 
till sin guide och tolk Eugenia är ambi-
valenta och han uppfattar inte hennes 
signaler, då minnena från och längtan 
till hemlandet ständigt pockar på hans 
uppmärksamhet. Vart han än vänder sig 
ser han något som påminner om något 
annat, som skuggor från det förgångna. 
Vid Bagno Vignonis varma bad stöter han 
ihop med Erland Josephsons självbestraf-
fande matematiklärare, som lider stora 
kval efter att ha låst in sin familj i sju år 
för att rädda dem från världens under-
gång. Läraren anses galen, men poeten 
fascineras av hans historia och av vad han 
har att säga. Han har hittat en vän som 
också lider.

De flesta utländska regissörer som fil-
mar i Italien väljer att visa upp en version 
hämtad från turistbroschyrerna – vacker, 
lättjefull, romantisk. Så inte Tarkovskij. I 
stället skapar han ett Ryssland i miniatyr: 

han tar med sig fukten, kylan och gyttjan 
från sina tidigare filmer och placerar dem 
i monokromatiskt ljus på den italienska 
landsbygden. Är det inte dimma eller 
regn så är det ånga från de svavelhaltiga 
termerna. 

Nostalghia bär tydliga spår av Tarkov-
skijs smärtsamma och påtvingade exil. 
Efter konflikter med filmmyndigheterna 
i Moskva, som tyckte att hans filmer var 
svårtillgängliga, blev det omöjligt för 
Tarkovskij – som krävde total konstnärlig 
frihet – att arbeta i Sovjetunionen. Han 
visste dock inte förrän efteråt att han 
aldrig mer skulle återvända hem:

Jag ville göra en film om den ryska nostalgin 

– om det typiska nationella själstillstånd som 

drabbar oss ryssar när vi befinner oss långt 

från hemlandet. Jag såg detta närmast som 

min patriotiska plikt så som jag själv uppfattar 

begreppet. Jag ville berätta om ryssarnas 

ödesdigra trohet till sina nationella rötter, till 

sitt förflutna, sin kultur, till fädernejorden, till 

familj och vänner – om en trohet som de bär 

med sig oberoende av vart Ödet för dem. […] 

Hur skulle jag ha kunnat föreställa mig, när 

jag spelade in Nostalghia, att den förkvävande 

utsiktslösa längtan som präglar bildrummet 

i denna film skulle bli min egen lott under 

resten av mitt liv? Hade jag ens kunnat komma 

på tanken att jag från och med nu och fram 

till mina sista dagar skulle bära denna svåra 

sjukdom inom mig. När jag arbetade i Italien 

var det en på alla sätt – moraliskt, politiskt och 

emotionellt – djupt rysk film jag gjorde.1

Nostalghia gjorde också en omvänd resa 
jämfört med Tarkovskijs tidigare filmer, 
med världspremiär på filmfestivalen i 
Cannes, där han vann regipriset, men 
 sovjetisk premiär först fyra år senare, 
efter hans död.

Regi: Andrej Tarkovskij, 
medverkande: Oleg Jankovskij,  
Domiziana Giordano, Erland 
Josephson, Patrizia Terreno, 1983, 
Italien, Sovjetunionen, 2 tim 5 min, 
italienska och ryska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 
11 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 4 december 17.00 Bio Victor 
Nostalghia
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Offret

En åldrande intellektuell i ett ensligt hus på Gotland hör mullret av den 
annalkande apokalypsen. Panikslagen ber han Gud skona världen från 
undergång och ta honom i stället. Andrej Tarkovskijs sista film.

1)  Bo Heurling, Lars-Olof Löthwall, ”Offret”, i Lars Åhlander (red.), Svensk filmografi. 8, 1980–1989 (1997).
2)  Hans Schiller, ”Offret – en stalker i exil”, i Svenska Dagbladet, 10 maj 1986.
3)  De båda regissörernas ömsesidiga beundran var välkänd. Bergman kallade Tarkovskij ”den störste filmskaparen”  

och Tarkovskij sa att Robert Bresson och Bergman var de enda vars åsikter han brydde sig om.

Alexander är en firad skådespelare som 
har dragit sig tillbaka till ett ensligt hus på 
Gotland med sin familj. Hans älskade son 
får på grund av en operation inte prata, 
men i stället pratar fadern desto mer och 
planterar ett dött träd på stranden som 
de ska vattna varje dag i väntan på ett 
mirakel. Hans närmsta vänner kommer 
på besök för att fira hans födelsedag, men 
festligheterna avbryts abrupt när de hör att 
ett kärnvapenkrig brutit ut. För att rädda 
mänskligheten från undergången får Alex-
ander rådet att gå till sängs med Maria, en 
hemlighetsfull kvinna som sägs ha magiska 
krafter. Han beslutar sig för att offra sig 
själv, sitt anseende, sitt hem, sitt allt.

Inför inspelningen av Offret gav Andrej 
Tarkovskij följande introduktion:

Offret tar ställning till individens ansvar 

 gente mot världshändelserna i sin helhet. 

 Män   niskorna är utleda på sitt beroende av 

diffusa system, samhällets pseudolagar och de 

abstrakta problem som synes kontrollera till-

varon. Det är därför som de – hellre än att göra 

något  konkret – pratar hit och dit om händel-

serna utan för hoppning om att kunna påverka 

dem. Vår hjältes svar på frågan om skapande 

delaktighet i livet är att agera med förödande 

orimlighet ända från berättelsens början. Hans 

handling är en protest mot det eviga diskuteran-

det, den ställer individens ansvar gentemot livets 

tilldragelser framför det passiva accepterandet. 

Nutidsmänniskans mod kan endast mätas av 

hennes ansvar för de händelser som påverkar 

hela mänskligheten. Genom sin handling betalar 

vår hjälte för rätten att känna sig som en del av 

det moderna samhällets själ.1

Tarkovskijs sista film, hans testamente, 
mottogs med vördnad av kritikerkåren. 
Alla var medvetna om att regissören var 
svårt sjuk och såg en anledning att även 
ge perspektiv på regissörens tidigare verk, 
vilka alla kan förnimmas i filmens tematik 
såväl som i specifika bilder. Där finns 
sepiatonerna, de svävande kropparna, 
ikonerna, vattnet, gyttjan och den spillda 
mjölken. Hans Schillers recension i 
Svenska Dagbladet är talande:

Offret är en film med trådar och förklaringar 

tillbaka i [...] Tarkovskijs tidigare filmer, det är 

en dröm om Ryssland gjord i exil, en film om 

materiell och andlig utveckling i ett annat socialt 

och politiskt klimat. Det är en film som rymmer 

poesi och skönhet, men som inte har samma 

inneboende kraft som Den yttersta domen, Solaris 

eller Stalker. Det är en film gjord så nära Ryssland 

som det varit tänkbart, men ändå så fjärran.2

Inspelningsplatsen, skådespelarna och 
fotografen (Sven Nykvist) fick även många 
att hänvisa till Ingmar Bergman.3

Offret vann Grand Prix på filmfestivalen 
i Cannes, där Nykvist också belönades för 
fotot. Året därpå vann den Guldbaggen 
för bästa film, en dryg månad efter Andrej 
Tarkovskijs död.

Regi: Andrej Tarkovskij, 
medverkande: Erland Josephson,  
Sven Wollter, Allan Edwall, Susan 
Fleetwood, 1986, Sverige, Frankrike, 
Storbritannien, 2 tim 29 min, svenska, 
utan text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, 
tillåten från 11 år. Visningsmaterial  
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 11 december 14.00 Bio Victor
Offret
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Regi Andrej Tarkovskij

Michal Leszczylowski fick en special-Guldbagge och kritikerhyllades för 
Regi Andrej Tarkovskij, en dokumentär som följer Tarkovskij under arbetet 
med hans sista film Offret, som Leszczylowski klippte. 

1)  Michal Leszczylowski citerad i filmens pressmaterial (1988).
2)  Josephson skildrade själv inspelningen i pjäsen En natt i den svenska sommaren, uruppförd på Dramaten 2018.

Joseph Conrad skrev att grunden för varje konst-

verk består i viljan att bryta ut ett stycke tid ur 

livets obarmhärtiga flöde och göra det tillgängligt 

för andra. Tiden jag tillbringade med Andrej 

Tarkovskij under arbetet med Offret kommer att 

blekna bort som allt annat gör i våra minnen. Jag 

vill inte att det ska hända. Kanske är jag rädd att 

gå vilse i minnets labyrint, eller kanske är det 

min tillgivenhet för honom som driver mig, jag 

vet inte. Andrej släppte in mig i sin värld. Den tid 

jag vistades bland hans idéer, tankar och känslor 

berikade mig. Jag var inte den ende. Många av 

oss som arbetade med filmen kände på samma 

sätt. Det var nödvändigt för mig att få dela med 

mig till er av den tid vi tillbringade tillsammans – 

en tid som nu hör till det förflutna …1

Så beskriver filmklipparen och regissören 
Michal Leszczylowski, som tillsammans 
med Tarkovskij klippte Offret, varför han 
valde att göra en film av de 50 timmars 
bakgrundsmaterial som fotografen Arne 
Carlsson och ljudteknikern Lasse Ulander 
spelade in under inspelningen på Got-
land. Bakombilder varvas med intervjuer 
och passager ur Tarkovskijs texter, med 
Erland Josephson som berättare.2

Dokumentären följer en pedantisk 
Tarkovskij, hans tappra team och en 
outtröttlig tolk när de inför en scen skitar 
ner Tunnelgatan i Stockholm och inför 
en annan bygger upp en hägg som strax 
därefter kasseras då den inte är vit och i 
blom. ”Ska jag behöva lära er som är från 
Sverige hur en hägg ser ut?!” Över alla fil-
mens exteriörer spolas det mängder med 
vatten, och slutligen bränns det upp ett 
hus utan batteri i kameran. Ångesten är 
påtaglig, men likaså lättnaden som myn-
nar ut i kollektiv gråt och omfamningar 
när scenen bara några dagar senare (efter 
att huset återuppbyggts i rekordfart) tas 
om och blir perfekt.

Regi Andrej Tarkovskij fick strålande 
recensioner, och lovordades för närheten 
till regissören, teamet och filminspelnings-
processen. Elisabeth Sörenson skrev till 
exempel i Svenska Dagbladet om ”en 
mycket märkvärdig film för den som är 
fascinerad av film, av filmens konstnärliga 
problem och av mötet med en av filmens 
stora, egensinniga visionärer”.

1989 tilldelades Leszczylowski även 
den nyinstiftade Guldbaggen för kreativa 

insatser i svensk film med motiveringen 
att Regi Andrej Tarkovskij ”fördjupar 
bilden av en av våra största filmskapare”.

Visningen inleds av  
Michal Leszczylowski.

Regi: Michal Leszczylowski,   
med verkande: Andrej Tarkovskij,  
Sven Nykvist, Larisa Tarkovskaja,  
1988, Sverige, 1 tim 38 min, svenska/
ryska, svensk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.66:1, tillåten från 7 år. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Torsdag 16 december 18.00 Bio Victor 
Regi Andrej Tarkovskij
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Regi Andrej Tarkovskij (1988).

Regi Andrej Tarkovskij (1988).
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Baxter, Vera Baxter (1977).

Hiroshima – min älskade (1959).



Marguerite 
Duras

Marguerite Duras publicerade sin första roman 1943, 
och redan under 1950-talet betraktades hon som en 
av den franska samtidslitteraturens största författare. 
Hennes manus till Alain Resnais Hiroshima – min 
älskade, den första film hon arbetade på, är en av 
filmhistoriens mest fascinerande minnesskildringar. 
Just minnet blev ett återkommande motiv även i 
filmerna hon gjorde på egen hand.

Den sublima glömskan
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Minnet är ett återkommande tema i 
 Marguerite Duras konstnärskap. Liksom 
för flera av hennes generationskamrater 
kan det kopplas till det andra världs-
krigets trauma. ”Där är Auschwitz, hela 
mitt liv, ja, jag bär det med mig och det 
finns inget att göra åt det. Det är ständigt 
där”, säger Duras i Frédérique Lebelleys 
Duras ou les poids d’une plume från 1994. 
Flera av hennes verk är delvis självbio-
grafiska, sprungna ur världskriget och 
hennes uppväxt i dåvarande Indokina. 
Duras rollfigurer hemsöks ofta av minnen 
från dessa skeenden, men de utgör ingen 
väg till katharsis.

Kritikern Carl-Johan Malmberg har 
beskrivit Duras verk på följande vis:

Minnet, det som hemsöker alla Duras individer, 

är i varje fall ingen stabil entitet; det omfattas 

inte av någon positiv, friläggande psykologi 

eller fenomenologi, som hos exempelvis Marcel 

Proust. Möjligheten står alltid öppen att minnet 

är à l’envers, bakvänt, något annat än vad det 

ger sig ut för att vara.1

Även själva filmerna kan beskrivas som 
hemsökta. För Duras var minnet ett av 
flera abstrakta fenomen som hon för-
sökte ge form åt, vilket krävde brott mot 
filmens regler och konventioner – något 
som grundade sig i hennes ambivalenta 
förhållande till filmkonsten.

Filmhistorien har Duras beskrivit som 
”ett Himalaya av bilder som utan tvekan 
utgör den moderna historiens största sam-
ling misstag”, och att hon själv gjorde fil-
mer förklarade hon med att hon behövde 
ha något att göra. Samtidigt ersatte filmen 

1)  Carl-Johan Malmberg, ”Att stämma in i India Song: anteckningar kring Marguerite Duras’ film”, i Marguerite Duras  
(övers. Kristina Larsen), India Song: Dialog och scenbeskrivningar (1986).

2)  E. Ann Kaplan, ”Women, Trauma, and Late Modernity: Sontag, Duras, and Silence in Cinema, 1960–1980”, i Framework vol. 50, våren/hösten 2009.
3)  Duras intervjuad i RTF 1969 i samband med Détruire, dit-elle, publicerad som ”Marguerite Duras: ’détruire’, pour mieux reconstruire”,  

på France Culture, franceculture.fr, 21 april 2020.

skriften, i synnerhet under 1970-talet, då 
hon skrev lite men filmade desto mer. Att 
hon började göra egna filmer förklarade 
hon i en intervju med Dominique Noguez: 
”Det visade sig att filmerna som görs 
 utifrån mina böcker är så dåliga att jag 
sade till mig själv att jag åtminstone kunde 
göra det lika bra, eller snarare att jag inte 
kunde göra annat än bättre.”

Andras adaptioner må ha spätt på 
hennes skepsis inför mediet, men den var 
större än så och grundade sig i en misstro 
till filmens förmåga att representera. För 
att skapa film behövde Duras bryta ner 
den – ett arbete som inleddes med hennes 
första egna film, Détruire, dit-elle (1969). 
I Duras filmer finns ingen mimesis, ingen 
naturalism, ingen realism, ingen psyko-
logi, ingen indexikalitet. Hon försöker ge 
form åt människor, känslor och minnen – 
inte i eller med, utan genom film.

De mest radikala experimenten kretsar 
kring att återanvända egna berättelser, 
för att revidera och sätta dem på prov – 
som i filmerna i India-sviten. En annan 
central del är förkastandet av synkronljud 
och uppfinnandet av nya förhållanden 
mellan ljud och bild. Det var först med 
Den atlantiska människan (1981) som 
Duras menade att hon lyckats förstöra 
filmen. Där varvas sekvenser från hennes 
egen Agatha (1981) med svart bild. Denna 
motsvarighet till talets tystnad lyfts ofta 
fram inom den feministiska diskussionen 
kring Duras, bland annat av filmforskaren 
E. Ann Kaplan:

Duras använde tystnad som ett mörkrets 

element och betraktade mörkret som en ofrån-

komlig metafor för kvinnor. [För Duras] var 

tystnaden och passiviteten de enda sätt som 

kvinnor kunde uttrycka sig på. Hon syftade 

inte till att föra in kvinnor i språket eftersom 

språket, för henne, var inherent manligt.2

Duras idé om förstörelse, att tömma 
bilden och införa tystnad var således 
en politisk fråga, vilket även gällde just 
 minnet. I en tv-intervju sade Duras:

Jag är för att man stänger ner alla fakulteter, 

alla universitet, alla skolor. Att man börjar om 

från början. [...] Jag är för att man glömmer 

historien, Frankrikes historia, världens historia. 

Att det inte längre finns något minne av det som 

har genomlevts, det vill säga det outhärdliga.3

Kanske kan Duras filmer betraktas just 
som ett slags exorcism, ett frambe-
svärjande av minnen, i syfte att skjuta 
dem längre och längre bak i glömskans 
 mörker? Trots strävan efter en stum bild 
av glömskan, en sublim glömska, som 
rör sig från atombombens vita sken i 
Hiroshima – min älskade (1959) och kon-
centrationslägrets vita rektangel i Aurélia 
Steiner (Vancouver) (1978) och slutar i de 
svarta bildernas mörker i Den atlantiska 
människan menade Duras att hennes egna 
filmer började först dagen efter. 

I minnet, det vill säga.

 
Retrospektiven genomförs i  
samarbete med Institut français  
de Suède och IFcinéma. 

Kuraterat av Stefan Ramstedt.

Le Navire Night (1979). Le Camion (1977).
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India Song (1975).

En man kom tillbaka (1961).

Jaune le soleil (1971).



India Song

Med India Song gjorde Marguerite Duras ett av sina största och 
ditintills formmässigt mest utmanande verk. Helt utan synkront ljud 
skildrar hon den passionerade berättelsen om diplomatfrun Anne-
Marie Stretter, som utgör den centrala historien i Duras India-svit.

1)  Maaret Koskinen, ”Passion och minnen i centrum”, i Dagens Nyheter, 18 mars 1987.

Med India Song återvände Duras till 
berättelsen om Anne-Marie Stretter, en 
historia som hon även skriver om i Lol V. 
Steins hänförelse (1964) Vicekonsuln (1966) 
och Kärleken (1972). Det är en historia som 
utspelar sig i Indien och som har sin kärna 
i en mottagning på den franska ambassa-
den i Calcutta, under vilken Stretter upp-
vaktas av både britten Michael Richardson 
och vicekonsuln från Calcutta.

Formmässigt utgör filmen en vidareut-
veckling av strategier som Duras använde 
i sin föregående film La Femme du Gange 
(1974) – i synnerhet separationen mellan 
bild och ljud. Med India Song tog Duras, 
som före inspelningen hade bearbetat his-
torien för både teatern och radion, denna 
strategi ett steg längre. Hon spelade först 
in ljudspåret vilket sedan spelades upp 
under inspelningen. Filmen har således 
inget synkront ljud, utan det filmens åskå-
dare hör är samma interna monologer och 
utomstående berättarröster som skåde-
spelarna själva lyssnade på och agerade 
utifrån under inspelningen.

India Song är kanske den film av Duras 
som tydligast är förlagd till en viss plats 

och en viss tid: Indien år 1937. Duras 
föddes i dåvarande Indokina, och har 
vid flertalet tillfället berättat om hur 
hon som liten betraktade de franska 
ambassadörerna, konsulerna och deras 
sällskap i kolonin. Hon har även berättat 
att historien om Anne-Marie Stretter 
har sitt ursprung i en person som Duras 
fick kännedom om under denna period. 
Filmen gör trots det inga anspråk på att 
representera en tid och plats som Duras 
har erfarenhet av. Det kanske tydligaste 
tecknet på det är att filmen inte utspelar 
sig i Indokina, utan i Kina – och att den 
därtill är inspelad i Paris.

India Song är snarare en film där Duras 
ger form åt sitt minne av den kvinna 
hon hörde talas om som barn, och den 
historia man berättade om henne. Att 
 separationen mellan ljud och bild var en 
viktig del i detta tog Dagens Nyheters 
Maaret Koskinen fasta på i sin recension 
vid den svenska premiären 1987:

När vi ser Anne-Marie Stretter långsamt, 

oändligt långsamt dansa med sin älskare 

framför ambassadens spegelprydda gemak 

(där filmen till största delen utspelar sig); 

eller ser dem vandra ur bild medan kameran 

står kvar och betraktar ett rum, plötsligt tömt 

på människor – ja, då är det som såge vi in i 

minnet självt: ett minnets rum böjt inåt mot 

sig själv i självbespegling, glidande mellan 

ihågkomst och glömska, mellan närvaro och 

frånvaro. Men dessa parallella minneskanaler – 

bilden och ljudet – pekar som antytts lika 

ofta på det som ligger i skarvarna mellan eller 

bortanför dem.1

Efter visningen samtalar Stefan 
Ramstedt, curator på Cinemateket,  
med Mara Lee, författare och kritiker, 
och Mia Engberg, filmskapare.

Regi: Marguerite Duras, medverkande: 
Delphine Seyrig, Michael Lonsdale, 
Mathieu Carrière, 1975, Frankrike, 
1 tim 58 min, franska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten 
från 11 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 11 september 16.00 Bio Victor 
India Song
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Hiroshima – min älskade

”Du har inget sett i Hiroshima, inget.” Den kända repliken inleder 
den första filmen som Marguerite Duras arbetade med. Duras stod 
för manus och långfilmsdebuterande Alain Resnais regisserade 
filmen som anses vara en av den franska nya vågens främsta.

1)  Jean Domarchi, Jacques Doniol-Valcroze, Jean-Luc Godard, Pierre Kast, Jacques Rivette, Éric Rohmer, ”Hiroshima notre amour”, i Cahiers du Cinéma nr. 97, juli 1959.

”Jag har sett allt, allt”, svarar kvinnan 
på kommentaren om att hon inget sett 
i Hiroshima. Dialogen sker inlednings 
över bilder på två nakna kroppar i en 
omfamning, täckta av stoff liknande 
aska. ”Sjukhuset har jag sett, jag är 
säker.” Hon berättar om museet och dess 
fotografier, objekt, rekonstruktioner och 
besökare. Den japanska arkitekten som 
hon har inlett en kärlekshistoria med 
insisterar på att hon inget har sett.

Hiroshima – min älskade utspelar sig 
under loppet av ett par dygn. I takt med 
att paret lär känna varandra får åskådaren 
också reda på mer om dem – i synnerhet 
henne: en skådespelare som är i Hiroshima 
för att medverka i en film, och som tyngs 
av minnen från kriget. Ur det våldsamma 
begär som präglar deras möte flyter histo-
rierna, personerna och tiderna samman.

Som filmforskaren Renate Günther har 
observerat märks flera teman från Duras 
egna filmer i Hiroshima – min älskade: 
en samexistens mellan dåtid och nutid, 
mellan minne och glömska, mellan kärlek 
och död. Här finns det tvivel på filmbil-
dens förmåga att representera som blev 

utgångspunkten för Duras senare filmer. 
”Det enda vi kan tala om är det omöjliga i 
att tala om Hiroshima”, som hon själv for-
mulerade det när manuset publicerades i 
bokform. Men där Duras i sina egna filmer 
separerar bild och ljud och skapar bilder 
som i sig själva rymmer flera ” tidsligheter”, 
använder sig Resnais av montage.

Vid premiären hyllades Hiroshima – 
min älskade som ett startskott för en ny, 
modern filmkonst. I ett rundabordssamtal 
publicerat i Cahiers du Cinéma var det 
just Alain Resnais originella montage som 
lyftes fram, och diskuterades i förhållande 
till Sergej Eisensteins montageteorier:

[Jean-Luc] Godard: Då kan vi säga att det 

första som slår en med denna film är att den är 

helt utan filmiska referenser. Man kan beskriva 

Hiroshima som Faulkner plus Stravinskij, men 

man kan inte identifiera den som den och den 

filmskaparen plus den och den filmskaparen.

[Jacques] Rivette: Kanske har Resnais film 

ingen specifik filmisk referenspunkt, men 

jag tror du kan finna förtäckta och djupare 

referenser, eftersom det är en film som 

påminner om Eisenstein i det att den använder 

sig av några av Eisensteins idéer, och det på ett 

väldigt nytt sätt.1

Trots estetiska skillnader mellan Resnais 
och Duras filmer var Hiroshima – min 
 älskade en startpunkt för hennes eget 
film arbete. I synnerhet tematiskt, då 
det är en historia – med filmforskaren 
 Madeleine Borgomano ord – ”om en 
kvinna som, tack vare en dialog med en 
man, återfinner sitt minne, sitt tal, och 
återtar därmed sin egen historia”.

Läs mer: Renate Günther,  
Marguerite Duras (2002).

Visningen inleds av Nova Gullberg 
Zetterstrand, poet och författare.

Regi: Alain Resnais, medverkande: 
Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Bernard 
Fresson, 1959, Frankrike, Japan, 
1 tim 29 min, franska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Tisdag 14 september 18.00 Bio Victor
Hiroshima mon amour
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En man kom tillbaka

En man kom tillbaka var den andra filmen Marguerite Duras skrev 
manus till. Den Guldpalmsbelönade filmen utspelar sig i en förort 
till Paris och berättar om en kaféföreståndarinna som förlorat 
sin make under kriget, och som tycker sig känna igen honom i en 
hemlös man som då och då passerar kaféet.

Alida Valli är kaféföreståndarinnan som 
misstänker att den hemlösa man som bru-
kar gå förbi kan vara hennes man som för-
svann under kriget. Han känner dock inte 
igen henne, vilket skulle kunna förklaras 
med att han förlorat sitt minne. Under en 
sommar träffas de, och han tillåter henne 
att hjälpa honom med ett minnesprojekt: 
med en sax som han ständigt bär runt 
halsen klipper han ut bilder ur tidningar 
och tidskrifter, som han sparar i ett skrin. 
Samtidigt gör hon sitt yttersta för att han 
ska minnas henne och deras förflutna.

Utifrån en tidningsnotis skrev Duras 
filmens manus tillsammans med Gérard 
Jarlot och Henri Colpi, som även regis-
serade filmen. Colpi hade tidigare klippt 
filmer av Agnès Varda, Chris Marker och 
Alain Resnais (däribland hans Hiroshima 
– min älskade). 

En man kom tillbaka hade premiär 
på filmfestivalen i Cannes, där den kom 
att dela Guldpalmen med Luis Buñuels 
 Viridiana (1961). Den svenska kritiken 
lyfte fram den rörelse som filmen var 
sprungen ur, och dess minnes tematik. 
Jonas Sima beskriver den som ett 
”exempel på den nya filmens och den nya 

litteraturens förhållningssätt till varandra. 
Ett nytt slags ’litterär film’, en kinemato-
grafisk romankonst”, och jämförde den 
med Resnais Hiroshima – min älskade och 
I fjol i Marienbad:

När Colpi i En man kom tillbaka samarbetar 

med Duras bygger han på samma idéstoff 

som Resnais och begagnar sig även av dennes 

berättarteknik. Skillnaden är inte kvalitativ, 

snarare kvantitativ. En man kom tillbaka är en 

enklare film än Resnais två mästerverk, rakare 

berättad, lite sentimental, men därför inte 

mindre äkta i uttrycken.

 Också i Colpis film är visionen tragiken i att 

inte längre kunna minnas, men hos Colpi är 

den närmast fysiologiskt mänskligt betingad; 

hos Resnais är glömskan ett psykologiskt, 

neurotiskt fenomen.

 Att glömma är att inte förmå hålla en 

 föreställning aktuell. En man kom tillbaka 

är en film som handlar om ett försök att 

 rekonstruera ett minne.

En man kom tillbaka är mycket riktigt en 
film om ett försök att rekonstruera ett 
minne. För Duras själv innebar filmen 
även ett tillfälle att utforska minnet i 

förhållande till andra världskriget. Den 
gör det genom en berättelse som tro-
ligtvis hade en personlig koppling till 
Duras, som under kriget själv var med om 
att hennes make deporterades. Språk-
vetaren och författaren Leslie Hill tolkar 
filmen som ett ”försök från Duras sida att 
fiktionalisera den verkliga berättelsen om 
[hennes make] Antelmes återvändo, och 
om svårigheterna att återgå till det för-
flutna”, och noterar att det är en händelse 
som Duras senare skulle återkomma till i 
boken Smärtan (1985).

 
Läs mer: Leslie Hill, Marguerite Duras: 
Apocalyptic Desires (1993).

Regi: Henri Colpi, medverkande:  
Alida Valli, Georges Wilson, Jacques 
Harden, 1961, Frankrike, Italien, 
1 tim 38 min, franska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten 
från 11 år. Visnings material från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 18 september 16.00 Bio Victor
Une aussi longue absence
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Détruire, dit-elle

Den första filmen Marguerite Duras regisserade på egen hand 
utspelar sig på ett hotell och skildrar mötet mellan dess fyra gäster. 
Détruire, dit-elle är ett politiskt och allegoriskt kammarspel med 
vilket Duras sökte en väg framåt genom förstörelsen.

1)  Jean Narboni, Jacques Rivette, ”La destruction la parole: Entretien avec Marguerite Duras”, Cahiers du Cinéma nr. 217, november 1969.

Détruire, dit-elle är den första filmen 
Duras regisserade på egen hand, efter 
att hon regisserat La Musica (1967) med 
Paul Seban samt skrivit manus till flera 
andra regissörers filmer. Filmen bygger 
på ett manus med titeln La Chaise longue, 
som Joseph Losey var tänkt att regissera. 
Duras valde slutligen att regissera filmen 
själv, utifrån en omskriven text (som även 
publicerades i bokform samma år som 
filmen hade premiär).

Détruire, dit-elle, ”förstöra, säger hon” 
– en synnerligen passande titel för Duras, 
som vid tiden förespråkade en idé om 
en total förstörelse. Det var strax efter 
majrevolten 1968, och Duras var långt 
ifrån ensam om idén om en tabula rasa, 
att återgå till ruta ett. Jean-Luc Godard, 
Jean Eustache och filmskaparna inom 
Zanzibar-gruppen gav uttryck för samma 
idé vid samma tidpunkt. 

I en intervju citerade Duras ur dialogen 
från trailern till Détruire, dit-elle, som 
består av frågor besvarade av Duras själv:

Är det en politisk film? – Ja, djupt. – Är det 

en film där det aldrig talas om politik? – Nej, 

aldrig. – Det där förstår jag inte alls … Hur 

förstår du den totala förstörelsen? – Som 

förstörelsen av det personliga varat. – I motsats 

till vad? – Till det okända. Som skulle vara 

den kommunistiska världen. Morgondagens. 

– Vad mer? – Till alla makter … (Det där 

borde jag ändra:) Till alla poliser. Den 

intellektuella polisen. Den religiösa polisen. 

Den kommunistiska polisen. – Vad mer? Till 

minnet. – Vad mer? – Till omdömet. – Vad 

mer? – Jag är för att man … För stängningen av 

skolor och universitet. För okunskapen.1

Språkvetaren och författaren Leslie Hill 
skriver att filmen, som är djupt politisk 
utan att det talas om politik, ”inspirerades 
av händelserna under maj 68 [och när-
mast kan] betraktas som en apokalyptisk 
politisk allegori”. 

Détruire, dit-elle utspelas på en väl 
avgränsad yta: ett hotell som framstår 
som en stängd, innesluten plats. Bortsett 
från den lockande men hotfulla skogen 
nämns knappt världen utanför. Tiden är 
däremot aldrig preciserad, men histo-
rien gör sig påmind genom hemsökande 
minnen: dels genom Catherine Sellers 

rollfigur, dels genom de återkommande 
referenserna till vissa av rollfigurernas 
judiska påbrå.

Détruire, dit-elle är på många sätt 
en skrämmande film, vilket säkerligen 
delvis beror på Duras egensinniga regi, 
där i synnerhet dikteringen av texten 
skänker filmen en komplex rytm. ”Man 
har berättat för mig att det är en skräm-
mande film. Den skrämmer mig… Men 
den representerar ett brott med det jag 
tidigare hade skrivit för filmen [...]. Jag 
är inte alls intresserad av att göra det jag 
gjorde förut.”

Med Détruire, dit-elle inledde Duras ett 
arbete med en form och en tematik hon 
kom att återvända till i kommande verk.

Regi: Marguerite Duras, med-
verkande: Catherine Sellers, Michael 
 Lonsdale, Nicole Hiss, 1969, Frankrike, 
1 tim 38 min, franska, engelsk text, 
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från IFcinéma.

Tisdag 21 september 18.00 Bio Victor
Détruire, dit-elle
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Jaune le soleil

Marguerite Duras följde upp sin regidebut med ytterligare ett dystopiskt 
kammarspel. Jaune le soleil berättar en klaustrofobisk historia som utspelar 
sig i den fiktiva staden Staadt, där två personer anländer till ett hus för att 
vakta en judisk man inför hans avrättning i gryningen.

1)  Leslie Hill, Marguerite Duras: Apocalyptic Desires (1993).

Jaune le soleil inleds med att två per-
soner anländer till ett hus. De uppger att 
de ska vakta personen som befinner sig 
i huset, i väntan på att ytterligare perso-
ner ska komma för att avrätta honom. 
Filmen utspelar sig under en natt, inom 
husets väggar, och omvärlden beskrivs 
enbart genom filmens dialoger. Staadt 
är en stad som tycks befinna sig i något 
slags krigszon, där en kamp mellan två 
krafter utkämpas och där dagarna tillhör 
försäljarna, och natten partiet, ideologin, 
och där det finns hundar, fiender, judar, 
portugiser, skogar, gränser och murar.

Världen som målas upp är dunkel, och 
kanske just därför framstår den som så 
hotfull. Det är omöjligt att få en tydlig 
blick över kampens betydelse – begrepp 
som ”ondska” och ”godhet”, ”rätt” och 
”fel” har här fått lämna plats för en 
plågsam förvirring. Den information om 
omvärlden och rollfigurernas motiv och 
syften som ändå förmedlas kommer ur 
filmens dialog, som består av ändlösa 
och kortfattade frågor, som ofta besvaras 
ännu mer kortfattat. Det är trots detta 
uppenbart att en central del av konflikten 

rör judendom, ett tema som Duras även 
berörde i sin föregående film Détruire, 
dit-elle. Språkvetaren och författaren 
Leslie Hill har beskrivit judendomens roll 
i Duras tidiga filmer:

I efterdyningarna av maj 1968 förmedlas 

förhållandet till politik i Duras fiktiva texter 

ofta av Juden (en roll som på andra ställen 

innehas av kvinnor, barn, musik eller själva 

skrivandet). Judendomen är hos Duras är 

en konsekvent politisk, etisk, till och med 

estetisk referenspunkt. Vad den erbjuder är 

ett förhållande till lagen som föregår själva 

lagen, och för Duras förkroppsligar den något 

som redan har exkluderats ur historien och 

politiken. Referenser till judendomen är 

alltså fundamentalt apokalyptiska, och inte 

bara i betydelsen att judendomen för Duras 

är omöjlig att skilja från den obeskrivliga 

katastrofen Auschwitz, utan också för att 

judendomen, som hon ser den, både avslöjar 

och bekräftar värdet av oskuld, förtvivlan 

och nomadisk överträdelse som – liksom 

själva skrivandet – alltid har underkuvats av 

historien, tekniken och rationalismen. Juden 

har, för Duras, förpassats till att ständigt 

närvara i marginalerna av samtalet, som en 

kraft byggd på ett nomadiskt utanförskap 

och radikalt ifrågasättande vilket utmanar all 

identitet och auktoritet.1

Duras förståelse av judendomen som 
ett slags konstant revolutionär kraft 
kan självfallet problematiseras, men det 
intressanta här är att den för henne utgör 
en figur med vilken hon i sina första två 
filmer målar upp en dystopisk värld, där 
hon kan skildra berättelser som skarpt 
kritiserar samhällen på båda sidor av 
järnridån.

Regi: Marguerite Duras, medverkande: 
Catherine Sellers, Michael Lonsdale, 
Sami Frey, 1971, Frankrike, 1 tim 35 min, 
franska, engelsk text, 16 mm, bild-
format: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visnings material från Le Petit Bureau.

Lördag 25 september 14.00 Bio Mauritz
Jaune le soleil
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Nathalie Granger

Nathalie Granger berättar om två kvinnor och utspelar sig till stor del i ett 
hus och på dess bakgård. Liksom Marguerite Duras föregående filmer är 
detta ett kammarspel med politiska – i det här fallet feministiska – under-
toner, och där en övergripande känsla av hotfullhet är än mer påtaglig. 

1)  Madeleine Borgomano, L’Écriture filmique de Marguerite Duras (1985).

Nathalie Granger berättar inte mycket 
om de personer den skildrar, bortsett 
från att en av kvinnorna ska utvisas och 
att det ena barnet är bråkigt i skolan. 
Omvärlden beskrivs inte heller särskilt 
utförligt, men radions nyheter om två 
unga mördare i området målar upp en 
hotfull miljö.

Filmens egentliga huvudroll innehas 
varken av stjärnorna Jeanne Moreau eller 
Lucia Bosè, utan själva huset den utspelar 
sig i. Liksom den föregående Jaune le 
soleil filmades Nathalie Granger i Duras 
eget hem i Neauphle-le-Château. ”Det jag 
ser i Nathalie Granger är först och främst 
huset”, för att citera Duras själv.

De flesta händelserna är bundna till 
platsen: diskning, städning, ett ständigt 
plockande. Det är den mest explicit 
feministiska av Duras filmer. I en intervju 
med Dominique Noguez har hon förklarat 
sitt val att nästan enbart skildra kvinnor 
i huset: ”Männen köper dem. Kvinnorna 
inhyses där med barnen. Det är en place-
ring i begreppets alla betydelser.”

Filmforskaren Madeleine Borgomano 
har beskrivit filmen som en

feminin vision, visst, men även en neurotisk 

vision; världen som upplevd av en deformerad 

feminin sensibilitet som helt är vigd åt den ut-

mattande dialektiken mellan begär och förvägran: 

begär om kontakt och öppning mot världen, men 

förskrämd förvägran, nödvändigheten att sätta 

en barriär mellan sig själv och omvärlden, men 

även skydd, ett hus som på en och samma gång 

är en tillflyktsort och ett fängelse; våldet utanför, 

det hos de unga mördarna i Dreux-skogen, det 

som återspeglas i Le Monde-artiklarna, det hos 

den dövstumma, Kafkaliknande administrationen 

som förvisar Maria från landet; men även våldet 

innanför: det hos barnet, hos modern, hos den 

brinnande elden, hos denna slitning. Och histo-

rien om konflikten mellan dessa olika slags våld 

slutar illa, eftersom huset blir än mer instängt, 

blir till ett slags citadell, en fästning under attack, 

mot slutet av filmen, då de latenta konflikterna 

till slut bryter ut.1

Duras uttryckte senare missnöje med 
resultatet och beskrev filmen som en 
korrigerad version av någon annans 
berättelse. Det går att förstå när man i 
efterhand vet att hon fann sitt filmspråk 
med nästa film, La Femme du Gange. 

Trots det är Nathalie Granger ett verk 
som fascinerar med sin tonalitet, sina 
tystnader, speglingar och ett motiv som 
för tankarna till Chantal Akermans 
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 
1080 Bruxelles (1975). Filmen ger uttryck 
för ett misshag som Dominique Noguez 
2001 beskriver som ett tidigt tecken på de 
revolter som långt senare skulle bryta ut i 
Frankrikes förorter.

Läs mer: Marguerite Duras, Dominique 
Nogiez, La Couleur des mots: Entretiens 
avec Dominique Noguez (2001).

Regi: Marguerite Duras, medver-
kande: Jeanne Moreau, Lucia Bosè, 
Gérard Depardieu, 1972, Frankrike, 
1 tim 23 min, franska, engelsk text, 
35 mm, bild format: 1.66:1, tillåten från 
15 år. Visnings material från IFcinéma.

Tisdag 28 september 18.00 Bio Victor
Nathalie Granger
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La Femme du Gange

Filmen som inledde den svit vars kärna utgörs av India Song kretsar 
kring människor som kanske inte är mycket mer än minnen. Den 
första film där Duras experimenterar med den separation mellan bild 
och ljud som blev karakteristisk för hennes filmkonst.

1)  Marguerite Duras, Nathalie Granger, suivi de La Femme du Gange (1973).

En man återvänder till ett strandhotell. 
I och runt hotellet och längs stranden rör 
sig andra personer, vilka han så små-
ningom kommer i kontakt med. Mannen 
har återvänt för att minnas, kanske i hopp 
om att återuppleva en kärlekshistoria som 
han tidigare upplevt med en kvinna som 
nu är död. På ljudspåret hörs två kvinnliga 
röster som talar om en man, en kvinna 
och en bal i den fiktiva staden S. Thala, 
men minnena är vaga. Liksom förhål-
landet mellan den historia de försöker 
återberätta och den som utspelar sig i 
filmens bilder.

La Femme du Gange var Marguerite 
Duras första färgfilm tillika den första 
i den så kallade India-sviten, som hon 
därefter följde upp med India Song och 
Ett namn från Venedig i Calcuttas öde-
mark (1976). Filmen är en bearbetning av 
romanen Kärleken, som i sin tur är ett slags 
uppföljning av Lol V. Steins hänförelse och 
Vicekonsuln. Det är dock ingen samman-
hållen berättelse som skildras genom dessa 
filmer och böcker. Snarare bör de betrak-
tas som bearbetningar av detaljer och frag-
ment som återkommer i den  övergripande 

berättelsen, där både gestalter och platser 
kan byta namn och skepnad.

I sin bok Duras, Marguerite (2001) 
argumenterar författaren Dominique 
Noguez för att man begår ”ett misstag 
om man betraktar dem som filmatise-
ringar eller transkriptioner. Det är samma 
text, förföljd, upprepad, tvångsmässigt 
upprepad, det är en uttömning av samma 
fantasmer.” Duras själv hävdade att man 
”massakrerade” böckerna.

I La Femme du Gange framträder 
människorna som vålnader. I en sekvens 
talar berättarna om att personerna har 
förlorat sina minnen, att de nu är ”utanför 
dem”. De är bärare av minnen, begär och 
instinkter som i filmen blir extremt påtag-
liga och faktiska, eftersom de aldrig för-
klaras ur psykologiskt perspektiv. Duras 
statiska, nästan färglösa bilder laddas 
med affekt genom en separation mellan 
bilderna och ljudspåret. Duras talade om 
filmen som två:

La Femme du Gange är på något sätt två 

filmer: parallellt till filmen som tar sig uttryck 

i bilder finns en rent muntlig film som inte 

ackompanjeras av bilder … De två kvinnliga 

berättarrösterna tillhör inte någon av perso-

nerna som framträder i bilderna. Man kan 

lägga till att personerna som syns i bild inte är 

medvetna om de två kvinnorna, vars berättelse 

tar sig uttryck enbart genom deras dialog.1

Separationen syftar delvis till att skapa 
en osäkerhet kring vad som syns och 
hörs, och om förhållandet mellan de två 
historierna som återberättas i bild och 
på ljudspåret. Men framför allt var det 
för Duras ett första steg i en utforskning 
av skriftens och filmens gränser – en 
utforskning som skulle genomsyra hennes 
efterföljande filmer.

Regi: Marguerite Duras, medverkande: 
Catherine Sellers, Nicole Hiss, Gérard 
Depardieu, 1974, Frankrike, 1 tim 27 min, 
franska, engelsk text, 16 mm, bild-
format: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visnings material från Le Petit Bureau.

Lördag 2 oktober 14.00 Bio Mauritz
La Femme du Gange
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Ett namn från Venedig  
i Calcuttas ödemark

Med den avslutande filmen i India-sviten ville Marguerite Duras sätta 
India Song på prov. Genom att återanvända ljudspåret från föregångaren, 
ackompanjerat av ett helt nytt bildmaterial, ämnade Duras en gång för alla 
förpassa berättelsen om Anne-Marie Stretter till glömskan.

1)  Samtliga citat från Marguerite Duras, Dominique Noguez, La Couleur des mots: Entretiens avec Dominique Noguez (2001).

Att Marguerite Duras skulle återvända 
till berättelsen om Anne-Marie Stretter 
är kanske inte förvånande, då hon hade 
berättat om henne i flertalet böcker och 
filmer. Duras har berättat om projektets 
uppkomst:

Jag hade känslan att India Song inte var helt 

lyckad. Att det var något som saknades för 

att filmen skulle vara det den borde ha blivit. 

Och jag tror det som saknades hos India Song 

till stor del liknar Ett namn från Venedig i 

Calcuttas ödemark.1

I Ett namn från Venedig i Calcuttas öde-
mark vidareutvecklar hon metoden från 
India Song med ett separat ljudspår, men 
med större distans mellan ljud och bild 
blir än i den föregående filmen. I Ett namn 
från Venedig i Calcuttas ödemark återan-
vänder Duras ljudspåret från föregång-
aren och låter det i dess helhet (med ett 
fåtal mindre justeringar) ackompanjeras 
av bilder från Château Rothschild, en av 
inspelningsplatserna för India Song.

Château Rothschild är ett 1800-tals-
palats i Boulogneskogens utkant, en 

tidigare populär mötesplats för Paris 
borgarklass vilket under andra världs-
kriget togs över av den tyska armén och 
därefter förfallit. Här skildras det ned-
gångna palatsets fasader, interiörer och 
parker. Duras alternerar mellan längre 
kameraåkningar, statiska bilder och sek-
venser filmade med handkamera. Ytorna 
är nästintill tomma. I stället riktas fokus 
mot väggarnas slitage, de omkullvälta 
statyernas beläggningar och andra tecken 
på vittrande och vandalisering. 

Men i Duras film är palatset inte 
Rotschilds palats, utan det spelar samma 
roll här som i India Song: ambassaden i 
Calcutta. Samtidigt är palatset egentligen 
inte heller ambassaden i Calcutta, precis 
som Delphine Seyrig inte är Anne- Marie 
Stretter. Filmerna i Duras India-svit 
grundar sig i en idé om att en filmbild inte 
kan representera en människa och hennes 
själsliv, vilket leder till den motsägelse-
fulla slutsatsen att en bildlig skildring 
blir starkare ju mindre den skildrar. 
I samtal talade Duras om en avfolkning, 
en  dépeuplement av skådespelarna, och 
menade att hon hade lyckats i denna film:

Jag ser henne, Anne-Marie Stretter, inte längre 

i Ett namn från Venedig i Calcuttas ödemark. 

Jag ser golvet hon har gått på. Men nej, hon 

är död. Där har hon dött. I den andra, India 

Song, låtsades jag kanske att hon var död. Det 

är möjligt. Det som påbörjades i India Song, 

döden, uppvisandet av döden, blir fullbordat i 

Son nom de Venise.

Ett namn från Venedig i Calcuttas ödemark 
är en exorcismens film med vilken Duras 
lyckades utplåna den bild av Anne-Marie 
Stretter som hon hade hemsökts av sedan 
barndomen. Det är också den ultimata 
skildringen av Stretters berättelse, som 
här utspelar sig bland minnets ruiner, där 
hon är – men ändå inte.

Regi: Marguerite Duras, medverkande: 
Delphine Seyrig, Nicole Hiss, 
Michael Lonsdale, 1976, Frankrike, 
2 tim, franska, engelsk text, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visnings material från Gaumont.

Tisdag 5 oktober 18.00 Bio Victor
Son nom de Venise dans Calcutta désert
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Baxter, Vera Baxter

Utifrån en pjäs skriven 1968 filmade Marguerite Duras detta kammarspel 
som till stor del utspelar sig i en villa och utgörs av en dialog mellan två 
kvinnor. Baxter, Vera Baxter är en för Duras atypiskt rakt berättad historia, 
med vilken hon skildrar en plats som kvinnan under århundraden 
förpassats till – och berättar om en av kvinnorna som vistas där.

1)  Marguerite Duras, Véra Baxter, ou, les Plages de l’Atlantique (1980).
2)  Madeleine Borgomano, L’Écriture filmique de Marguerite Duras (1985).

Baxter, Vera Baxter inleds med en 
sekvens i en bar där Gérard Depardieus 
rollfigur ställer frågor om Vera Baxter 
och om en viss villa. I bakgrunden står 
en kvinna, spelad av Delphine Seyrig, och 
lyssnar på samtalet. Inledningen stakar 
ut frågan som filmen vill besvara: vem är 
Vera Baxter? Bortsett från den inledande 
sekvensen (samt ett telefonsamtal) är 
männen bannlysta från filmen, och det 
är genom en lång dialog i villan, mellan 
Baxter (spelad av Claudine Gabay) och 
Seyrigs rollfigur, som frågan kommer att 
försöka besvaras.

Baxter, Vera Baxter är bara ett av många 
verk där Duras återvänder till berättelser 
och motiv från tidigare verk. Hon hade 
gjort det tidigare med India Song, som 
var baserad på en pjäs med samma titel 
och som i sin tur byggde på romanen 
Vicekonsuln. Baxter, Vera Baxter bygger på 
pjäsen Suzanna Andler, publicerad 1968 
och uppförd första gången året därefter, 
men Duras återkommer till historien 
även senare i boken Véra Baxter ou les 

Plages de l’Atlantique (1980). Till skillnad 
från med andra berättelser gjorde Duras 
i återvändandet till Vera Baxter regelrätta 
korrigeringar, och det var först med boken 
publicerad 1980 som hon var nöjd:

Manuset, Véra Baxter ou les Plages de 

l’Atlantique, som här publiceras, är det som 

filmen Baxter, Vera Baxter borde ha utgått 

från. Även om en stor del av dialogen är från 

filmen, så är de här radikalt annorlunda. 

Detta eftersom den tredje rollfiguren, 

den som hälsar på hos Véra Baxter mot 

eftermiddagens slut, är en man.

 Jag har redan påtalat misstaget jag gjorde 

när jag i filmen ersatte den rollen med en 

kvinna. Det är ett så stort, enormt, felsteg 

att inte ens en skådespelerska som Delphine 

Seyrig kunde korrigera det.1

Filmforskaren Madeleine Borgomano ser 
däremot kvaliteter i männens frånvaro, 
och beskriver det som att Seyrigs rollfigur 
”hjälper Vera Baxter att föda sig själv”:

[G]enom dialogen återupptäcker Vera Baxter 

sin egen historia och finner sig tvungen att 

utifrån den göra en annorlunda läsning och 

tolkning. Hon upptäcker att kärleksaffären 

som hon trodde sig ha med en ung man i själva 

verket inte var mer än en del av ett löjligt (och 

vidrigt) vad mellan hennes make och hennes 

älskare: hon finner sig tvåfaldigt lurad och 

för löjligad eftersom hennes make betalar 

hennes älskare. Värderingarna har ruckats på: 

pengarna har bytts ut mot begär eller kärlek, 

kvinnan blir ett utbytbart objekt, använd som 

en bricka i ett mörkt spel.2

Hon avslutar analysen med att notera att 
”Vera Baxter, separerad från männen som 
har utnyttjat henne, kanske kan åter-
upptäcka vem hon är och sin makt över 
världen”.

Regi: Marguerite Duras, medverkande: 
Claudine Gabay, Delphine Seyrig, 
Gérard Depardieu, 1977, Frankrike, 
1 tim 31 min, franska, engelsk text, 
35 mm, bild format: 1.66:1, tillåten från 
15 år. Visnings material från IFcinéma.

Lördag 16 oktober 14.00 Bio Victor
Baxter, Vera Baxter
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Le Camion

Strax efter Baxter, Vera Baxter, en film som Marguerite Duras själv var 
missnöjd med, gjorde hon med Le Camion en av sina mest experimentella 
filmer. En film om en film om en diskussion som förs mellan en äldre 
kvinna och den lastbilschaufför hon liftar med.

1)  Madeleine Borgomano, L’Écriture filmique de Marguerite Duras (1985).
2)  Érik Bullot, Le film et son double: Boniment, ventriloquie, performativité (2017).

Med Le Camion fortsatte Duras det 
utforskande av filmbildens (o)förmåga 
att representera som hon inledde med 
filmerna i India-sviten. Som i flera av 
hennes tidiga filmer sker det genom en 
separation av historien och bilderna vi 
ser, men här är ljudet synkront. Separa-
tionen sker i stället genom att Duras läser 
upp berättelsen i bild.

Le Camion består av två typer av bilder: 
långa passager där Duras och Gérard 
Depardieu läser ur filmens manus, samt 
kortare sekvenser som visar en lastbil – 
ibland stillastående, ibland körande runt i 
nybyggda industri- och bostadsområden 
i Île-de-France. Manuset som Duras och 
Depardieu läser upp utgörs till stor del av 
ett samtal mellan en äldre kvinna och den 
lastbilschaufför hon liftar med. ”Är det en 
film?”, frågar Depardieu i filmens inled-
ning. ”Det hade varit en film”, svarar Duras.

Valet av konditionalis, snarare än 
presens, är ingen slump. I bokutgåvan av 
filmens manus citerar Duras ur Maurice 
Grevisses grammatikbok Le Bon usage 
från 1936: ”Konditionalis uttrycker en 

eventuell eller imaginär händelse vars för-
verkligande betraktas som en konsekvens 
av något förmodat, av en förutsättning.”

”Det rör sig alltså om en film”, skriver 
filmforskaren Madeleine Borgomano, 
”men om en film om filmen som skulle 
kunna ha varit, eller om en film i stället 
för en annan”. Hon fortsätter:

Utöver repeterandet av en film om en film 

under skapande, så uppfinner [...] Duras ett 

slags film utan film, en film om frånvaron av 

en film, eller om en förvägran av en film: den 

fiktiva filmen kvarstår, vad gäller bilderna, helt 

och hållet för åskådaren att skapa.1

Filmskaparen och teoretikern Érik Bullot, 
som har utforskat begreppet ”film utan 
film” benämner filmen som en ”manus-
film” – en film script – och grupperar 
den med Hollis Framptons Poetic Justice 
(1972). Även den senare består av ett 
manus, vilket dock läses i stället för att 
som hos Duras lyssnas på. 

Apropå Duras val av tempus skriver 
Bullot:

Är konditionalis det performativas gram-

matiska tempus? Denna böjning skapar en 

paradoxal temporalitet där manus, film och 

bok ständigt permuterar, och som kastar om 

verkets inledning och avslutning genom att 

projicera den mot en hypotetisk framtid i 

dåtiden.2

Liksom i filmerna i India-sviten öppnar 
Duras här upp för en dubbel temporalitet 
(fiktionens och uppläsningens), men för 
Duras konstnärskap är det kanske än 
viktigare att hon här utvidgar sitt ut forsk-
ande av fantasins roll i filmen genom att 
skapa en icke-representerande bild. ”Jag 
vet inte hur det gick till, jag gjorde det av 
ren instinkt, men jag insåg att represen-
tationen hade blivit eliminerad.”

 
Regi: Marguerite Duras, medverkande: 
Marguerite Duras, Gérard Depardieu, 
1977, Frankrike, 1 tim 20 min, franska, 
engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från IFcinéma.

Onsdag 20 oktober 14.00 Bio Victor
Le Camion
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Le Navire Night

Marguerite Duras följde upp Le Camion med ytterligare en film där 
bilden är mer eller mindre separerad från ljudet, men gjorde det med 
en berättelse där begäret står i centrum, när en kvinna och en man 
utvecklar en passionerad kärlekshistoria över telefon.

1)  Dominique Noguez, Duras, Marguerite (2001).

I texter återkom Duras ofta till motiv 
från sina föregående verk. I sina filmer 
arbetade hon på ett liknande sätt, fast 
med berättartekniker. Le Navire Night är 
kanske det tydligaste exemplet på det. 
Den gjordes efter Le Camion, som hon 
betraktade som den slutgiltiga filmen: 
”Det lönar sig inte att ni gör er film. 
Det lönar sig inte. Man måste göra film 
utifrån den kunskapen: det lönar sig 
inte. Så att filmen går under, det är den 
enda filmen. Så att världen går under, går 
under, det är den enda politiken”, skriver 
Duras i Le Camion suivi de Entretien avec 
Michelle Porte (1977) – bokversionen av 
Le Camion – i ett efterord som utgör ett 
mellanting mellan poem och manifest.

Ändå påbörjade hon ett nytt film-
projekt strax efter Le Camion, och hon 
gjorde det genom att använda sig av en 
variation av samma berättarteknik, men 
applicerad på en berättelse vars tema 
hade en intensivare laddning: begäret.

Berättelsen utspelar sig i Paris och 
skildrar två personer som mer eller min-
dre av en slump får kontakt med varandra 
över telefon, och som inleder en stark 

kärlekshistoria som enbart sker över tele-
fon. Det är en historia som, framförd av 
Duras och filmskaparen Benoît Jacquot, 
berättas på ljudspåret – en berättelse 
om ”den svarta bilden”, om ”den svarta 
orgasmen”. I bild ser vi stadsbilder från 
Paris och sekvenser från ett hus, där tre 
skådespelare tycks förbereda sig inför ett 
framträdande – men av vad? Kanske av 
den första berättelsen, som slutar tvärt 
innan filmens förtexter. Kanske av den 
berättelse som återges på ljudspåret.

Författaren Dominique Noguez har 
beskrivit relationen mellan bild och ljud:

Man finner i denna det blindas film, i denna 

”kärlekshistoria utan bilder”, några av den 

samtida filmens allra vackraste bilder. Duras 

antyder att hon har filmat omöjligheten att 

filma denna historia – dess baksida: ”Vi vände 

på kameran och filmade det som gick in där, 

i natt, i luften, projektorerna, vägarna, även 

ansiktena.” Mellan bilden och rösten, alltså, 

det godtyckliga (som man talar om tecknets 

godtycklighet)? Nej. Ibland är bilden åtskild av 

hettan i det som sägs; den är en fräschör (Paris 

i skymning). Ibland visar den nästan det som 

sägs: villorna i Neuilly, Père-Lachaise. Ibland 

ackompanjerar den bara som en öppning av 

diafragman över en tunika med paljetter eller 

ett ansikte som sminkas, och där förhållandet 

är mellan en spänning och en spänning. Men 

det finns alltid ett förhållande.1

Le Navire Night kan mycket väl anses 
vara den film där Duras bäst skildrar det 
abstrakta begreppet ”begär”. Och hon gör 
det inte trots utan på grund av att hon för-
vägrar rollfigurerna att betrakta varandra, 
precis som hon förvägrar åskådarna att 
betrakta dem.

 
Regi: Marguerite Duras, medverkande: 
Bulle Ogier, Dominique Sanda, Mathieu 
Carrière, 1979, Frankrike, 1 tim 33 min, 
franska, engelsk text, DCP (digitali-
serad), bildformat: 1.66:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Les  
Films du Losange.

Lördag 23 oktober 14.00 Bio Victor
Le Navire Night
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Aurélia Steiner (Melbourne) / 
Aurélia Steiner (Vancouver)

1979 gjorde Marguerite Duras fyra kortfilmer, varav två om Aurélia Steiner. 
Över bilder på Paris och Frankrikes kust berättas om den judiska diasporan 
och arvet efter Förintelsen. Dessa starkt elegiska verk hör till Duras vackraste.

1)  Marguerite Duras, Dominique Noguez, La Couleur des mots: Entretiens avec Dominique Noguez (2001).
2)  Massakern är även en viktig del av Michael Hanekes Dolt hot, som också ingår i höstens program.

I det manus som publicerades strax före 
premiärerna för Aurélia Steiner (Mel-
bourne) och Aurélia Steiner (Vancouver) 
återfinns tre berättelser om titelfiguren, 
men filmerna är bara två. I en intervju 
med Dominique Noguez förklarar Duras 
varför den tredje filmen, som skulle ha 
återgett en historia om en Aurélia Steiner 
i Paris, aldrig blev av: ”Det var väldigt 
utmattande att filma Aurélia Steiner. Det 
är väldigt tärande; [jag] kunde knappt 
läsa in texten.”

Liksom i hennes övriga filmer från 
denna tid berättas historierna i Aurélia 
 Steiner-filmerna av Duras själv, på ljud-
spåret, medan bilderna skildrar något 
annat. Melbourne-filmen består av 
färg bilder av Paris stadsvyer, ofta tagna 
från en båt som åker längs Seine, medan 
Vancouver-filmen består av svartvita 
bilder på landskap längs Frankrikes norra 
kust. Berättelserna på ljudspåret är samma 
i båda filmerna, men ändå inte. Personerna 
bär samma namn, är 18 år och skriver brev, 
men detaljerna i deras historier skiljer sig 
åt. Duras har beskrivit dem som barn som 
räddades undan Förintelsen, barn som

från 1933–34 skickades iväg till städer som 

Vancouver och Melbourne. Städer långt borta 

från Europa, där deras liv skyddades. Och 

dessa två personer (i en), dessa två Aurélia, 

denna Aurélia, föddes där. [Jag] tror aldrig att 

hon återvände till Europa. [Hon] är, liksom 

alla judiska personer från Israel och Europa, 

genom sina föräldrar och föräldrars föräldrar, 

alltså följdriktigt en som överlevde lägren.1

Aurélia Steiner är kanske i själva verket 
ingen, eller alla. Livsödet Duras skildrar 
är åtminstone långt ifrån unikt. Språkve-
taren och författaren Leslie Hill beskriver 
Steiner som ”ett namn utan subjekt”.

Förhållandet mellan bild- och ljudspår 
förblir dunkelt. Visserligen har Duras sagt 
att Seine fick henne att tänka på massa-
kern i Paris 1961, där minst 40 men kanske 
flera hundra algerier mördades, men sam-
tidigt menade hon att bilderna valdes på 
måfå.2 Hon förklarar metoden, som grun-
dar sig i att hon inte ville välja bilder, med 
det tillspetsade resonemanget att ”judarna 
inte fick välja sitt koncentrationsläger”.

Tydligare än i Duras andras filmer 
målas det upp en värld av mörker, vilken 

uppstod när mänskligheten svärtade ner 
sin historia med Förintelsen. Och om den 
vita rektangeln på lägrets gård, där Stei-
ners föräldrar dör, inte bara är en faktisk 
dödsplats utan även arket eller filmduken, 
tycks konsten inte kunna utgöra en för-
soning. Ändå ser filmforskaren Madeleine 
Borgomano något hoppingivande i pro-
jektet när hon lyfter fram att det här, till 
skillnad från i de föregående verken, är en 
kvinna som är författaren – att det är en 
kvinna som säger ”j’écris” (”jag skriver”).

Aurélia Steiner (Melbourne). Regi: 
 Marguerite Duras, medverkande: 
 Marguerite Duras, 1978, Frankrike, 
28 min, franska, engelsk text, 35 mm, 
bildf ormat: 1.66:1, tillåten från 15 år. 
Visnings material från IFcinéma.

Aurélia Steiner (Vancouver). Regi: 
 Marguerite Duras, medverkande: 
 Marguerite Duras, 1978, Frankrike, 
48 min, franska, engelsk text, 35 mm, 
bild format: 1.66:1, tillåten från 15 år. 
Visnings material från IFcinéma.

Bild från Aurélia Steiner (Melbourne).

Lördag 30 oktober 16.00 Bio Victor
Aurélia Steiner (Melbourne) / Aurélia Steiner (Vancouver)
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Agatha

Utifrån en då ännu ej uppförd pjäs filmade Marguerite Duras Agatha, 
som utspelar sig på ett hotell vid Atlantkusten. Med bilder från hotellet 
och en separat dialog skildras en historia om förbjuden kärlek – ett tema 
som hon hade bearbetat så tidigt som i Hiroshima – min älskade.

1)  Leslie Hill, Marguerite Duras: Apocalyptic Desires (1993).

Agatha inleds med en avfilmad sida 
från pjäsförlagans scenanvisning. Texten 
beskriver ett rum, ett ljus, en tystnad, 
ett oljud och två personer – Bulle Ogier 
och Yann Andréa. Därefter klipps det till 
en bild på en dörr. Medan en röst börjar 
prata klipps det till en ny bild, tagen 
närmare dörren, och därefter till en annan 
bild där dörren har öppnats och betrakta-
ren tillåts se den strand som tidigare har 
kunnat anas genom dörrens fönster.

Filmen berättar om de två personerna 
som nämns i texten, och den utspelar sig 
precis i det rum som de första tagning-
arna vittnar om: i, mellan och utanför 
strandhotellet – ett hotell som även 
utgjorde miljön i La Femme du Gange.

Precis som i Duras föregående filmer är 
filmens ljudspår mer eller mindre fristå-
ende från bilderna, och det är Duras själv 
som uttalar kvinnas ord på ljudspåret. 
Texten kretsar kring en hågkomst av ett 
incestuöst förhållande mellan en syster 
och en bror, och den utspelar sig under 
ett sista möte. I bild skildras stranden, 
hotellet, dess gård och lobby, i vilken 
Bulle Ogier och Yann Andréa befinner 

sig. Ibland rör de sig i rummet, men allt 
som oftast förblir de stilla, stående eller 
sittande, i kontemplation – kanske mer en 
del av en bildkomposition än berättelsen.

Agatha är en vacker film, med Brahms 
valser, långsamma kamerarörelser i 
sidled, en färgskala som präglas av 
vinterljusets vithet och havets blåhet, ett 
återkommande användande av fönster 
och dörrar som ramar i bild. Och slutligen 
Ogiers stilla poser, vilka skänker bilderna 
en målerisk kvalitet.

Filmforskaren Madeleine Borgomano 
noterar att separationen mellan bild och 
ljud här inte är total, vilket man skulle 
kunna säga om exempelvis India Song. 
Hon skriver att ordet ”rädsla” fram-
manar en lång passage av svart bild, och 
att orden ”himmel” och ”hav” följs av 
motsvarande bilder, och sammanfattar 
förhållandet genom den vackra formule-
ringen: ”Bilderna fortskrider inte på egen 
hand, oavhängiga texten, men de verkar 
ofta bli kallade av den.”

Språkvetaren och författaren Leslie 
Hill för samman detta förhållande med 
filmens tematik:

Även om våldsamhet i begäret mellan bror 

och syster aldrig visas explicit i bild, framförs 

det osynligt genom den omöjliga samman-

slagningen mellan bild och ljud i själva filmen. 

I den mån det kan artikulera något som undflyr 

representation, prioriteras talet framför bilden; 

men än viktigare är att all realistisk sam-

stämmighet mellan bild och ljud hålls tillbaka, 

dess själva möjlighet förnekas, även när Duras 

bjuder in sina åskådare att föreställa sig deras 

möjliga förbindelse.1

Regi: Marguerite Duras, medverkande: 
Bulle Ogier, Yann Andréa, Marguerite 
Duras, 1981, Frankrike, 1 tim 30 min, 
franska, engelsk text, 35 mm, bild-
format: 1.66:1, tillåten från 15 år. 
Visnings material från IFcinéma.

Tisdag 26 oktober 18.00 Bio Victor 
Agatha et les lectures illimitées
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Césarée / Les Mains négatives /
Den atlantiska människan

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet gjorde Marguerite 
Duras ett flertal kortfilmer. De tre filmer som presenteras här är några 
av Duras vackraste: en berättelse om en judisk drottning, en om grott-
målningar samt en självreflexiv betraktelse över filmkonsten.

1)  Marguerite Duras, Dominique Noguez, La Couleur des mots: Entretiens avec Dominique Noguez (2001).

Césarée, Les Mains négatives och Den 
atlantiska människan består alla av oan-
vänt material från andra långfilms projekt. 
De första två är sprungna ur material 
från Le Navire Night, men berättar helt 
andra historier. Césarée består av bilder på 
statyer och obelisker, filmade i Tuilerierna 
och på Place de Concorde i Paris, samt 
en längre åkning längs Seine, ackompan-
jerade av ett violinsolo av Amy Flammer 
och en text (uppläst av Duras själv) om 
den judiska prinsessan Berenike. Duras 
betraktade Berenike som en person i exil, 
och filmen knyter således tematiskt an till 
hennes Aurélia Steiner-diptyk.

Liksom Château Rothschild kunde 
vara den franska ambassaden i Calcutta 
i India Song och Ett namn från Venedig 
i Calcuttas ödemarker, så får Paris vara 
Judeen i Césarée. I Les Mains négatives är 
huvudstaden Madeleinegrottan i sydvästra 
Frankrike, platsen för de grottmålningar av 
händer som Duras berättar om. Filmen är 
dedikerad till de afrikanska och portugi-
siska invandrare som Duras sett befolka 
stadens gator under tidig morgon: städare, 
sophämtare, hembiträden – en syn som 

hon har beskrivit som ”mänsklighetens 
kolonialism”. Förhållandet mellan text och 
bild utgår från samma princip i dessa två 
filmer, och beskrevs av Duras själv med 
följande ord (om Les Mains négatives):

Jag tror att det fortfarande är där, som det 

alltid har varit, sedan urminnes tider. Att det 

yttrar sig annorlunda, men att Medeltiden, 

till exempel, ännu är där, i Paris. [...] Och jag 

tror att dessa människor [...] ännu vädjar om 

att bli älskade, att bli betraktade som levande 

varelser, precis som vid jordens födelse.1

Den atlantiska människan bygger på mate-
rial från inspelningen av Agatha. På ljud-
spåret läser Duras en text om ett avsked, 
om en film ”gjord om och utifrån” en 
persons frånvaro. Filmen är Duras mest 
radikala experiment med att ”tömma” 
filmbilden, vilket hon här gör med svart 
bild – men en svart bild som är minst lika 
uttrycksfull som dess motsvarigheter i 
musikens cesur och språkets tystnad.

Kanske var det just med den svarta 
bilden som Duras lyckades förena skriften 
och filmen? Så lyder åtminstone film-

forskaren Michelle Royers tolkning, när 
hon länkar samman dem med hur Duras 
beskrivit sin skrivprocess som att ”vara 
uppslukad i en inre skugga som dränks, 
som dör i minnets ljus och sedan, en dag, 
träder fram inför oss, oigenkännlig, och 
täcker det vita papperet”.

Césarée. Regi: Marguerite Duras, 
medverkande: Marguerite Duras, 1979, 
Frankrike, 11 min, franska, engelsk text, 
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från IFcinéma.

Les Mains négatives. Regi:  Marguerite 
Duras, medverkande: Marguerite 
Duras, 1979, Frankrike, 18 min, franska, 
 engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från IFcinéma.

Den atlantiska människan. Regi: 
 Marguerite Duras, medverkande: 
Yann Andréa, Marguerite Duras, 1981, 
Frankrike, 42 min, franska, engelsk text, 
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från IFcinéma.

Bild från Les Mains négatives.

Tisdag 2 november 14.00 Bio Victor
Césarée / Les Mains négatives / L’Homme atlantique
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Barnen

I Marguerite Duras sista film utgår hon från en kort berättelse som hon 
skrev i början av 1970-talet, där en ung pojke gör uppror genom att vägra 
gå i skolan. Barnen är rakare och mer rättfram än hennes tidigare filmer, 
men under dess harmoniska yta bubblar ett politiskt ursinne.

1)  Berättelsen filmatiserades 1982 av Danièle Huillet och Jean-Marie Straub under titeln En rachâchant. Även den ingår i denna retrospektiv.
2)  Jonathan Rosenbaum, ”The Children (Les enfants)”, i The Chicago Reader, vol. 15, nr. 5, 25 oktober 1985.

Efter att Duras hade gjort Den atlantiska 
människan sade hon att den var hennes 
sista film. ”Även om jag gör fler filmer så 
skulle den ändå vara min sista”. Hon kom 
att göra två filmer efter Den atlantiska 
människan, vilka kan betraktas som ett 
slags postskriptum – ett tillägg till ett 
redan färdigställt arbete. En av de fil-
merna var Barnen, som har sitt ursprung 
i en kort barnberättelse med titeln 
Ah! Ernesto (1971).1 Hon skulle senare 
återvända till berättelsen i romanen 
 Sommarregn (1990).

Duras skrev manus till Barnen till-
sammans med sin son Jean Mascolo och 
författaren och regissören Jean-Marc 
Turine, men hon regisserade på egen 
hand. Liksom den ursprungliga fabeln 
berättar filmen om en pojke som vägrar 
gå i skolan, eftersom han inte vill lära sig 
”saker han inte redan vet”. Hans föräld-
rar tycks varken vilja eller kunna tvinga 
honom att gå till skolan, eftersom han 
är ”enorm”. I filmen beskrivs han som 
en ”sjuåring som ser ut att vara 40 år” 
och han spelas av Axel Bogousslavsky, 

som vid filmens inspelning var 47 år. Inte 
heller lärarna lyckas övertala Ernesto att 
komma tillbaka till skolan, utan pojken 
väljer i stället sin egen väg till kunskap.

Till skillnad från Duras föregående 
filmer är Barnen en rakt berättad historia, 
och Bruno Nyuttens vackra bilder bidrar 
till en övergripande känsla av skönhet och 
harmoni. Skådespeleriet intar en större 
roll än i tidigare filmer, vilket i sin tur 
öppnar porten för en i Duras filmer säll-
synt humor. Samtidigt är det en film som 
är skarpt kritisk mot vårt samhälle och 
dess utbildningssystem – en kritik som 
författaren Dominique Noguez kopplar 
an till 1960-talets revoltanda: ”Det är en 
saga sprungen ur maj 1968 närd av senare 
Duraska teman.”

Filmkritikern Jonathan Rosenbaum 
beskriver filmen som en

filosofisk fabel om en tioårig pojke (spelad 

med en Keaton-liknande oskyldighet av den 

40-åriga Axel Bougousslavsky) som vägrar gå 

till skolan [...]. Barnets hållning utgör ett hot 

inte bara mot utbildningssystemet utan även, 

i takt med att filmens frågor rappt utvidgas, 

mot den västerländska civilisationens själva 

grunder; han undersöks av en lärare […] och 

en journalist […] men ingen av dem lyckas 

vederlägga hans resonemang. Om du aldrig har 

sett en film av Duras, så är detta eleganta, stilla 

subversiva verk ett underbart ställe att börja 

på: även om filmen inte har den formmässiga 

komplexiteten hos hennes mest ambitiösa 

filmer, återspeglar den de sinnenas kvaliteter 

– en obeveklig ärlighet, en vass skepticism, en 

djup omsorg om den mänskliga friheten – som 

gör Duras till en så viktig gestalt.2

Regi: Marguerite Duras, medverkande: 
Axel Bogousslavsky, Daniel Gélin, 
Tatiana Moukhine, 1984, Frankrike, 
1 tim 29 min, franska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.66:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Film-
institutets filmarkiv.

Lördag 13 november 14.00 Bio Victor 
Les Enfants
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La Mort du jeune aviateur anglais / Écrire

Benoît Jacquot var en av många filmskapare som inspirerades av 
Marguerite Duras. Filmerna La Mort du jeune aviateur anglais och Écrire 
utgår från samtal mellan Duras och Jacquot, varav det ena kretsar kring 
en berättelse om en brittisk krigspilot och det andra om skrivandet i sig.

1)  Boken gavs 2014 ut i svensk översättning under titeln Att skriva.

Benoît Jacquot var, från början av 1970-
talet och Nathalie Granger, assistent på 
flera av Duras filmproduktioner och gjorde 
därtill en av berättarrösterna i hennes Le 
Navire Night. När Duras och Jacquot först 
träffades arbetade han som regiassistent 
på filminspelningar och tv (bland annat 
med att göra längre intervjuprogram). 
Han har sagt att det var erfarenheterna av 
att ha arbetat med Duras som fick honom 
att själv börja regissera, vilket han gjorde 
1975 med Dostojevksij-filmatiseringen 
L’Assassin musicien.

La Mort du jeune aviateur anglais och 
Écrire var de två sista filmprojekt Duras 
var involverad i. De har sin upprinnelse 
i en historia om en brittisk krigspilot 
som under andra världskrigets sista dag 
störtade i Normandie, där man reste en 
gravsten till hans minne. Efter att ha sett 
denna gravsten skrev Duras en historia 
om dess roll i lokalsamhället som hon 
ville att Jacquot skulle göra en film av. 
Jacquot såg dock inte hur det skulle 
kunna bli en spelfilm, utan föreslog i 
 stället att han skulle filma Duras medan 
hon återberättade historien.

Filmen utgörs av längre passager där 
Duras berättar om piloten, gravstenen 
och en brittisk man som besöker den, 
mellan vilka Jacquot klipper in miljö-
bilder från området. Duras och Jacquots 
val att berätta en fiktiv historia utifrån 
ett verkligt minnesmärke tangerar Duras 
idé om att det är omöjligt att skildra en 
verklig människa – att det bara är genom 
en approximation man kan skildra henne. 
Oavsett är hennes berättelse en lika stark 
historia om krigets meningslöshet som ett 
mer sanningsenligt dito hade varit.

Jacquot har i en intervju berättat att 
Duras, efter att ha sett filmen, ska ha sagt: 
”Det är en film om och med mig, men det 
är film av dig!” Jacquot försvarade sig med 
att påtala att han hade fått berättelsen av 
henne, varpå Duras ska ha svarat: ”Det är 
inte långt från stöld.” De bestämde sig för 
att göra ytterligare en film där Duras skulle 
få prata om exakt vad hon ville. Ämnet hon 
valde var skrivandet, och det är en mång-
bottnad bild av Duras yrkesverksamhet 
som tecknas i Écrire – där skrivandet sätts 
i relation till bland annat ensamhet, alko-
holism och de platser där hon har arbetat.

La Mort du jeune aviateur anglais och 
Écrire ger båda uttryck för kraften i Duras 
berättande. Hon var när de spelades in 
78 år gammal och hade kort dessförinnan 
varit svårt sjuk. Man kan därför, även om 
det inte går att bekräfta, läsa in en viss 
iver i att få dessa historier berättade – 
om än genom ett relativt enkelt filmiskt 
ramverk. Hon hann även skriva ned dem 
och lät publicera dem tillsammans med 
manuset till sin sista egna film, Il dialogo 
di Roma (1984), under titeln Écrire.1

 

La Mort du jeune aviateur anglais. 
Regi: Benoît Jacquot, medverkande: 
Marguerite Duras, 1993, Frankrike, 
37 min, franska, engelsk text, 35 mm, 
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från IFcinéma.

Écrire. Regi: Benoît Jacquot, med-
verkande: Marguerite Duras, 1993, 
Frankrike, 43 min, franska, engelsk  
text, 35 mm, bildformat: 1.66:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från IFcinéma.

Bild från Écrire.

Tisdag 16 november 18.00 Bio Victor
La Mort du jeune aviateur anglais / Écrire
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En rachâchant / Die Strände / 
Marguerite Duras

Marguerite Duras texter har flera gånger adapterats av andra filmskapare, 
men författaren själv blev sällan imponerad av resultaten. Detta program 
rymmer två kortfilmer som på ett säreget sätt närmar sig Duras texter och 
en intervjufilm med Duras signerad Solveig Nordlund.

Få filmatiseringar av Duras litterära 
 texter inspelade efter 1960-talet har speg-
lat hennes hållning vad gäller överförandet 
av text till film. De två kortfilmer som 
ingår i detta program utgör undantag. 
Danièle Huillets och Jean-Marie Straubs 
En rachâchant tar sin utgångspunkt i 
Duras barnberättelse Ah! Ernesto (1971), 
som hon själv senare gjorde en film utifrån 
(Barnen). Huillet och Straub är kanske de 
två filmskapare som har starkast berö-
ringspunkter med Duras eget filmska-
pande. I en text i Politique-Hébdo 1971 
uttryckte hon beundran över deras Othon 
(1970), och skrev att ”texten är en dialek-
tisk utveckling, en respiratorisk rytm, ett 
vitt rum. Detta implicerar att teatern är 
överallt där det finns tal”, och avslutade 
med en uppmaning: ”Var inte korkad, gå 
och se Othon!” En rachâchant är en kon-
denserad återgivning av Duras berättelse 
om en pojke som vägrar gå i skolan, där 
Duras språk kommer till sin rätta i skåde-
spelarnas vackert melodiösa diktion.

I Die Strände utgår Astrid Johanna 
Ofner från en kort text som Duras 
publicerade i sin skriftsamling om film, 
Les Yeux verts (1987). Texten har rubriken 
”Stränderna” och består av en kvinnas 

betraktelse över fenomenet semester. 
Liksom i flera av Duras egna filmer är 
ljudet och bilden separerade. Ofner låter 
texten löpa över grovkorniga semesterbil-
der av en strand, och det är även möjligt 
att Duras inspirerat filmens repetitiva 
struktur: texten läses upp två gånger, först 
översatt till tyska och sedan på franska. 
Den tyska uppläsningen är textad på eng-
elska, medan den franska förblir oöver-
satt, men genom den tillåts betraktaren/
åhöraren att lyssna till orden och dess 
rytm. Die Strände är en found footage-film 
som på ett inspirerande sätt använder sig 
av vissa av Duras estetiska strategier för 
att genom en av hennes egna texter lyfta 
fram författarens feministiska sida.

Solveig Nordlund är en av de svenska 
regissörer som har intresserat sig för 
Duras filmskapande. 1985 publicerades 
ett utdrag ur Duras Les Yeux verts i Film & 
TV, i översättning av Nordlund. Samma 
år spelade Nordlund in ett samtal med 
Duras som 1993 resulterade i intervju-
filmen Marguerite Duras, där även en 
senare intervju ingår. I intervjuerna pratar 
Duras om sitt liv och sin konst. Hon 
erinrar sig minnen från barndomen, och 
förklarar bland annat att hennes rollfigur 

Anne-Marie Stretter är baserad på en 
verklig person, och att hon började skriva 
för att förstå händelserna runt henne.

Läs mer: Marguerite Duras (övers. Solveig 
Nordlund), ”Marguerite Duras om film”, 
i Film & TV vol. 43, nr 3 1985.

En rachâchant. Regi: Danièle Huillet, 
Jean-Marie Straub, medverkande: 
Olivier Straub, 1982, Frankrike, 
7 min, franska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Belva Film.

Die Strände. Regi: Astrid Johanna Ofner, 
medverkande: Sylvie Rohrer, 2019, 
Öster rike, 10 min, tyska och franska, 
engelsk text, DCP, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från sixpackfilm.

Marguerite Duras. Regi: Solveig 
Nordlund, medverkande: Marguerite 
Duras, 1993, Sverige, 56 min, franska, 
svensk text, digibeta (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Torromfilm.

Bild från En rachâchant.

Måndag 22 november 18.00 Bio Mauritz
En rachâchant / Die Strände / Marguerite Duras
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Aurélia Steiner (Melbourne) (1978).

Från inspelningen av India Song (1975).
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Det grymma landet (1973).

The Tree of Life (2011).



Terrence 
Malick

I början av 1970-talet blev den forna filosofi-
studenten Terrence Malick det nya Hollywoods 
minnesmystiker. Med tidskrävande efterhands-
konstruktioner, varierande produktionstakt och 
en kör av kontemplativa berättar röster har han 
sedan dess positionerat sig som en av amerikansk 
films mest hyllade och hemlighetsfulla skapare.

Till minne av människan
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A Hidden Life (2019).

Songs to Song (2017).

Den tunna röda linjen (1998).



Rösterna ekar genom Terrence Malicks 
filmografi. Ibland så introverta att de 
bidrar med mer inåt- än framåtrörelse, 
nästan ”demonstrativt antipsykologiskt 
och antimelodramatiskt visavi händelse-
förloppet”, som filmkritikern Michael 
Tapper uttrycker det. Från kyligt distan-
serade tonårstjejer i Det grymma landet 
(1973) och Himmelska dagar (1978) till en 
plötslig manskör av medvetandeströmmar 
i andravärldskrigsdramat Den tunna röda 
linjen (1998).

För att vara filmer så styrda av röster 
är det förvånansvärt svårt att beskriva 
dem – inte för att det har hindrat folk från 
att försöka. Flera betraktar greppet som 
en nyckel till Malicks religiösa, filosofiska 
och mytologiska universum, där sprickan 
mellan det avbildade och det sagda blivit 
tydligare för varje film.

Så komplext har det inte alltid varit. 
I slutet av 1960-talet, efter att ha tagit en 
filosofiexamen från Harvard och hoppat 
av fortsatta studier i Oxford, ställdes 
Malick inför en klipprumskris: han fick 
inte ihop berättelsen i den ansöknings-
film med vilken han senare antogs till det 
amerikanska filminstitutets nystartade 
Advanced Film Studies. Nödlösningen? 
Att låta en berättarröst beskriva huvud-
personens tankar.1

Inte helt olikt den situation Malick 
hamnade i under produktionen av 
 Himmelska dagar, där han två veckor in 
på inspelningen avvek från manus för 
att i stället omfamna visuella experiment 
tillsammans med sin halvblinda fotograf 
Néstor Almendros. Klippningen tog tre år 
och till sist användes den oskolade skåde-
spelaren Linda Manzs röst för att lappa 
ihop fragmenten.

Sedan dess har orden blivit mer själv-
ständiga. Eller som filmvetaren Steve 

1)  Filmen, Loose Change, är förlorad, men examensfilmen Lanton Mills (1969), där Malick även gör en av få insatser framför kameran, finns bevarad.

Rybin lagt fram det: ”Snarare än säkra 
guider som tittaren kan följa genom 
filmens narrativ, fungerar Malicks röster 
som livs levande existentiella subjekt […] 
som kan ge röst åt originella och kreativa 
tolkningar av världen.” Därigenom bryter 
Malick mot Hollywoods heliga ”show, 
don’t tell”-regel, men inte på det typiskt 
expositionstunga viset – snarare existerar 
bild- och röstflödena dialektiskt. Mum-
mel och viskningar, retoriska frågor och 
reflektioner. Monologer där rollfigurerna 
tänker högt, för sig själva, i stället för att 
tala med publiken eller varandra.

Harmony Korine, David Gordon Green 
och Jeff Nichols är några av de film-
skapare som har tagit efter Malicks 
associativa subjektivitet. Med Nichols 
delade han länge samarbetspartnern 
Sarah Green, som sedan The New World 
(2005) producerat fem projekt åt Malick 
– en hyper aktiv period jämfört med det 
spar smakade kvartsseklet i början av 
 karriären då endast tre långfilmer slut-
fördes (men mycket annat planerades – 
allt från Elefant  mannen till en pjäsversion 
av Kenji Mizoguchis Fogden Sansho).

Trots att det tidigare hann gå många 
år mellan verken känns Malicks konst-
närskap alltid igen, även om somliga 
har ledsnat på 2000-talets ”friforms-
stil”. Mindre manusbundet, mer spon-
tant – en utveckling som tog fart efter 
The New World, då han också började 
jobba med fotografen Emmanuel Lubezki 
och klipparen Mark Yoshikawa.

I sin kartläggning av Malicks ” ljudstil” 
gör musikologen James Wierzbicki 
skillnad på Sissy Spaceks (i debuten 
Det grymma landet) och Manzs bakåt-
blickande berättarröster och senare 
filmers ”presens-narration”. Wierzbicki 

menar också att det med åren blivit tydli-
gare vem alla dessa röster – så ömma och 
privata, mer abstrakta än direkta – riktar 
sig mot: de talar alla till Gud.

Hur bönerna, bikterna och bekännel-
serna relaterar till det som visas i bild 
är inte alltid så självklart. I stället för att 
reagera på vad som sker, hörs deras tankar 
om vad som skett. Ett minnesarbete som 
speglar det förflutna och försöker klä det i 
ord. Malicks filmer handlar inte så mycket 
om minne som att minnas. Ingenstans blir 
det så tydligt som i The Tree of Life (2011), 
Malicks kanske mest personliga film, 
där Sean Penns huvudperson – om man 
nu kan tala om en sådan – rör sig ledigt 
genom ett tidsrumsligt virrvarr, där han 
ibland ”råkar” minnas händelser som han 
inte ens har upplevt.

Visst kan rösternas utsvävningar, 
ställda mot klassisk dramaturgis driftig-
het, upplevas som passiva. Samtidigt 
är det få filmskapare som har utforskat 
minnets efterkonstruktiva kraft och 
kreativa potential lika aktivt som Malick. 
Uppenbarligen finns ett intresse för Big 
Bang och dinosaurier, historiska slag 
och bibliska ting, men det är genom hans 
aktiva och filmiska sätt att minnas – 
i ord och bild, genom tid och rum – som 
 människans egentligen rätt lilla plats i 
universum blir verkligt storartad. 

För hur kan det mest spännande redan 
ha skett, om det aldrig upphör att ske?

Läs mer: Steve Rybin, Terrence Malick  
and the Thought of Film (2012)..

 
Kuraterat av Sebastian Lindvall.

»Flera betraktar greppet som en nyckel till 
Malicks religiösa, filosofiska och mytologiska 
universum, där sprickan mellan det avbildade 
och det sagda blivit tydligare för varje film.«
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Det grymma landet

Sissy Spaceks lena sydstatsstämma vägleder Terrence Malicks lyriska lång-
filmsdebut – en naturskön   par-på-rymmen-historia, löst baserad på det 
verkliga mördarparet Charles Starkweathers och Caril Ann Fugates öde.

Terrence Malicks Det grymma landet 
 spelades in sommaren 1972. Pengarna 
tog slut, klippningen krävde tio månaders 
slit och ljudet fick tas om. Från ax till 
limpa dröjde det två år, men trots tre-
dubblad budget och en slutnota på 
950 000 dollar köpte Warner Bros filmen 
för dryga  miljonen – den högsta summa 
studion någonsin hade betalat för en 
indieproduktion.

Som många andra Hollywoodbolag 
kände de förändringarnas vindar blåsa. 
Plötsligt gjorde hippier film om vågade 
ämnen och unga flockades till filmer 
som Easy Rider (1969) och Bonnie och 
Clyde (1967). Särskilt den sistnämnda, med 
sin våldsamma uppdatering av par-på- 
rymmen-dramatik i stil med Fritz Langs 
Man lever bara en gång (1937) och Nicholas 
Rays Kärlek till döds (1948) lär ha bidragit 
till intresset för Malicks manus – som 
var betydligt mer naturlyriskt än genre-
syskonen. Snarare än filmiska föregångare 
märktes Malicks bakgrund som filosofi-
student (vid denna tid översatte han även 
Martin Heideggers Vom Wesen des  Grundes).

Inspirerad av den verkliga historien om 
den 20-åriga lösdrivaren Charles Stark-
weather och dennes 14-åriga flickvän 
Caril Ann Fugate, som 1958 gjorde sig 

skyldiga till tio mord, utforskade Malick 
abstrusa frågor kring tingens ursprung 
och verklighetens sanna natur.

Sissy Spacek spelar tonåriga Holly, äls-
kare och passiv medbrottsling till Martin 
Sheens James Dean-influerade buse, och 
dominerar ljudspåret med dagbokslika 
bakåtblickar på parets överlevnad i South 
Dakotas vildmarker. Uppgivet sätter hon 
solkyssta vyer i dunkelt ljus: ”Something 
must’ve told him that we’d never live 
these days of happiness again, that they 
were gone forever.”

Repliken fångar filmens tema: att det 
förflutna är försvunnet. Med filmen som 
ett slags heideggeriansk bärare menar 
filmvetaren och ljudkonstnären James 
Batcho att Malick lyssnar ”till det för-
flutna som omvärderar och bevarar, som 
räddar framtiden”.

Jämte Hollys vittnesmål ter sig  bilderna 
alltmer subjektiva. Kanske är det vi 
ser händelserna som hon minns, eller 
fabricerar dem? Trots allt är hennes sida 
av historien den enda som finns kvar för 
eftervärlden.

Filmkritikern Pauline Kael var inte 
imponerad. Troligen medveten om Malicks 
förflutna i universitetsvärlden, och i kon-
trär anda triggad av det uppspelta surret 

kring Hollywoods nya geni, liknade hon 
i The New Yorker filmen vid ”en polerad 
avhandling som inte kunde låta bli att få 
professorerna att utropa ’Briljant!’”.

Många liknande omdömen har fällts, 
men då helt utan sarkasm. Det grymma 
landet är en briljant debut som satte tonen 
för det nya Hollywoods främsta minnes-
mystiker. 

Läs mer: James Batcho, Terrence Malick’s 
Unseeing Cinema: Memory, Time and 
Audibility (2018). 

Efter visningen samtalar Sebastian 
Lindvall, curator på Cinemateket, 
med Carolina Jinde, doktorand vid 
Stockholms Konstnärliga Högskola, 
och Trond  Lundemo, professor 
i filmvetenskap vid Stockholms 
universitet.

Regi: Terrence Malick, med- 
verkande: Sissy Spacek, Martin  
Sheen, Warren Oates, 1973, USA, 
1 tim 33 min, engelska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten  
från 15 år. Visningsmaterial från  
Svenska Filminstitutets film arkiv.

Onsdag 3 november 18.00 Bio Victor 
Badlands
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Himmelska dagar

Himlastormande vacker western melodram med Oscarbelönat foto och 
banbrytande ljudarbete, där Richard Geres hetlevrade säsongs arbetare  
i 1910-talets Texas försöker lura till sig sin döende chefs rikedomar.

Efter framgången med Det grymma 
landet kunde Terrence Malick välja och 
vraka bland erbjudanden. Med växande 
förtroende och större budget tog han sig 
an ett melodramatiskt triangeldrama i 
1910-talets Texas.

Redan två veckor in på den bortåt 
hundra dagar långa inspelningen kastades 
manuset åt sidan. Tillsammans med sin 
synskadade fotograf Néstor Almendros 
– som när inspelningen drog ut på tiden 
lämnade över till Haskell Wexler – bör-
jade Malick avvika från Hollywoods pro-
duktionstradition. I stället för att lyssna 
på teamets veteraner experimenterade 
han och Almendros med naturligt ljus, 
inklusive tålmodig anpassning till den 
så kallade ”gyllene timmen”, strax före 
solnedgång och strax efter soluppgång.

Som i Det grymma landet berättas 
historien av en smått lakonisk tonårstjej. 
En redogörelse för publiken? Ett polis-
förhör? Helt säkert är att ramberättelsen 
inte planerades på förhand, utan var en 
nödåtgärd för att väva ihop den historia 
som skulle ta Malick tre år att strukturera. 
Rösten tillhör nykomlingen Linda Manz, 
vars likgiltiga klang bildar ett lika omaka 
som mystiskt matchande par tillsammans 
med de storslagna bilderna. I filmen är 

hon en rätt passiv och perifer  betraktare 
av den känslomässiga konspiration 
hennes bror (Richard Gere) och dennes 
flickvän (Brooke Adams) utsätter Sam 
Shepards döende farmägare för.

Ljudet spelar en central roll även 
bortom berättarrösten. I en samtida 
artikel i Film Comment om Dolbys då nya 
fyrkanaliga stereosystem hävdar films-
kribenten Charles Schreger att det ”inte 
funnits någon mer intelligent användning 
av ljud än i Himmelska dagar”. Främst 
märks detta i det dynamiska relations-
bygget mellan tystnad och oväsen, från 
brinnande vetefält och bibliska gräs-
hoppor till stålverkets kakofoni. Musiko-
logen James Wierzbicki är inne på samma 
linje när han beskriver Malick som 
ledare för Dolby Stereo-ljudets ”tysta 
 revolution”, och filmen som en lyckad 
”mikro rendering av världens brus”.

Den otydliga handlingen, obskyra 
karaktärspsykologin och diffusa tids- och 
rumsorienteringen möttes inledningsvis 
av en del rynkade pannor, men Malick 
vann regipriset i Cannes och Almendros 
en Oscar för fotot, och Himmelska dagar 
används numera för att placera Malick 
i ett slags pantheon av amerikanska 
mästare. Här finns trots allt referenser 

till stora realister inom måleri (Edward 
Hopper, Andrew Wyeth), fotografi 
( Walker Evans, Dorothea Lange) och 
litteratur (Mark Twain, Walt Whitman). 
Skalan, ambitionsnivån, intertextuali-
teten och den överväldigande ljud- och 
bildupp levelsen får filmen att andas något 
storartat. Ett slags filmens motsvarighet 
till ”den stora amerikanska romanen”.

 
Läs mer: James Wierzbicki,  
Terrence Malick: Sonic Style (2019). 

Regi: Terrence Malick, medverkande: 
Richard Gere, Brooke Adams, Sam 
Shepard, Linda Manz, 1978, USA, 
1 tim 34 min, engelska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Svenska 
Film institutets filmarkiv.

Onsdag 10 november 18.00 Bio Victor
Days of Heaven
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Den tunna röda linjen

Terrence Malicks stjärnspäckade comebackfilm, efter 20 års tystnad, 
skildrar slaget om Guadalcanal under andra världskriget. Med stor 
ensemble och en myriad av berättarröster fästs större vikt  
vid soldaternas inre än den konflikt som fört dem samman.

1)  En tidigare filmversion, Den röda linjen av Andrew Norton, hade premiär 1964, strax efter att boken getts ut.
2)  James Morrison, Thomas Schur, The Films of Terrence Malick (2003).
3)  Eva af Geijerstam, ”Här finns inget annat än offer. Terrence Mallicks [sic] krigsfilm fixerar gränsen mellan  

hjältemod och vansinne, plikt och terror", i Dagens Nyheter, 19 februari 1999.

När Terrence Malick återvände till 
filmskapandet efter 20 år gjorde han det 
inte bara som en efterlängtad regissör, 
utan som en mytomspunnen mästare. 
Med bara två långfilmer i bagaget köade 
 Holly woods nya och gamla stjärnor – 
vissa mer lyckligt omedvetna om hans 
efterkloka klipp-och-klistra-metod än 
andra – för att arbeta med Malick.

Likt med storartade Himmelska dagar 
tog berättelsen form i klipprummet. Tre 
officiella versioner ska ha funnits av 
manuset, men sidor och stycken ordnade 
efter ett system av färgkoder och asterisker 
tyder på åtminstone fem tidigare utkast.

Redan i slutet av juni 1989 fanns en 
277 sidors förstaversion av Den tunna 
röda linjen, då en tämligen förlagstrogen 
adaption av Härifrån till evigheten-förfat-
taren James Jones självbiografiska roman 
med samma namn.1 Slaget om Guadalcanal 
var en viktig brytpunkt i stillahavskriget, 
efter vilket allierade gick från defensiva 
till offensiva operationer mot det  japanska 

imperiet, men Malick intresserar sig främst 
för kriget som ett slags fond för människ-
ans plats på jorden. De ensamma berättar-
rösterna i hans två tidigare filmer ersätts 
här av en mångfald av mansstämmor.

Ibland är det inte så tydligt eller viktigt 
vem varje röst tillhör. Om Malicks tidiga 
röster kännetecknades av ironi, eller 
en självreflexiv distans, så är denna 
films våg av medvetandeströmmar mer 
”kvicksilver lik”, menar författarna James 
Morrison och Thomas Schur:

Far from seeming to grant any privileged 

access to the interior lives of the characters, 

these voice- overs make those interior lives 

seem more mysterious than they would 

otherwise. They are the fragments of 

thoughts, prayers, letters home, yet as these 

forms bleed into each other, and as the voice-

overs blur the boun daries of inner and outer 

– at times, what begins as a line of spoken 

dialogue ends as a voice-over – their address 

seems finally constant. […] They are the 

shards of lost, fleeing voices that, even if we 

are somehow privy to them, cannot be heard 

in the real world.2

Flera kritiker nämnde att filmen hade pre-
miär samma år som en annan uppmärk-
sammad andravärldskrigsfilm, Steven 
Spielbergs Rädda menige Ryan, däribland 
Dagens Nyheters Eva af Geijerstam: 

Den formulerar fler frågor – ibland vaga, 

abstrakta eller flummiga, välj själva – än vad 

den levererar svar. Kanske är det just detta som 

gör den till en krigsfilm med osedvanlig lång-

tidsverkan och aktualitet. Framför allt skiljer 

det Den tunna röda linjen från Rädda menige 

Ryan som en kaotiskt atonal symfoni från en 

påse popcorn.3

Regi: Terrence Malick, medverkande: 
Jim Caviezel, George Clooney, Sean 
Penn, Adrien Brody, Nick Nolte, 1998, 
USA, 2 tim 50 min, engelska, svensk 
text, 35 mm, bildformat: 2.35:1, till-
låten från 15 år. Visningsmaterial från 
Svenska  Film institutets filmarkiv.

Söndag 21 november 16.00 Bio Victor
The Thin Red Line
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The New World

Den verklighetsbaserade historien om Pocahontas blir i Terrence  
Malicks tappning ett romantiskt triangeldrama, lika brutalt våldsamt  
som bländande vackert, där röster från en odefinierad framtid ger 
perspektiv på anglosfärens koloniala förflutna.

I en något överraskande uppföljning 
av Den tunna röda linjen vände Terrence 
Malick blicken mot den sanna historien om 
Matoaka, mer känd under sitt smeknamn 
Pocahontas. Hennes historia är emellertid 
en del av en större: den om den första brit-
tiska expeditionen till Amerika 1607. 

Pocahontas, vars namn aldrig  yttras 
i filmen, var dotter till ledaren över 
 stamkonfederationen Powhatan. Vilket 
också var anledningen till att hon kunde 
rädda sin käraste John Smith, kaptenen 
som tog täten för de brittiska kolonia-
listerna i Virginia och grundade det som 
skulle bli Jamestown.

Även om berättelsen är av överras-
kande rafflande och bekant snitt, inte 
minst sagt tack vare Disneys tecknade 
Pocahontas från 1995, berättas historien 
på malickskt vis. Återigen är berättar-
rösten drivande, men denna gång – till 
skillnad från Den tunna röda linjens 
molande myriad – begränsad till huvud-
parterna i filmens triangeldrama: kapten 
John Smith, Pocahontas och den betagna 
utvandraren John Rolfe.

Redan första repliken levereras av en 
berättarröst, tillhörande Pocahontas, men 
på engelska – ett språk som hon i nuet 

som syns i bild ännu inte lärt sig. Diskre-
pansen mellan ljud och bild antyder att vi 
ser det förflutna, rentav att filmen i sig är 
en återblick.

Trots att John Smith i Colin Farrells 
gestaltning bär flera klassiska hjältedrag – 
styrka och självständighet, stilighet och 
ledarskap – tillåts han aldrig ta över berät-
tandet. ”Malicks Smith är mer som en 
förkroppsligad, känsligt uppslukad tittare 
som tar sikte på sin försiktiga tolkning av 
den filmiska världen”, skriver exempelvis 
Steve Rybin i sin Malick-biografi.

Snarare än att syna John Smith med 
postkolonial blick, eller problematisera 
relationen mellan britter och ursprungs-
befolkning, omfamnar Malick utforskar-
temat på ett sinnligt plan. I sitt första 
samarbete med filmfotografen Emmanuel 
Lubezki förlitar sig Malick på naturligt 
ljus för att ge skådeplatsen en självständig 
närvaro. Lubezki har sagt att ”[det] ögon-
blick vi omfamnade liv vände vi ryggen 
mot artificiellt ljus. Jag tror att naturens 
flöde blev ett tema för filmen.”

Det fria, svävande kameraarbetet – 
en naturlig utveckling av de experiment 
som Malick och Néstor Almendros under 
Himmelska dagar utförde med steadicam- 

prototypen Paraglide – kommer här till 
sin fulla rätt. Sömlöst övergår storögt 
skönhetsintagande till våldsam förvirring 
och desorientering.

Den nya värld som upptäcks har 
emeller  tid en dubbel mening: om det först 
är Virginia, utforskat av John Smith och 
kolonisatörerna, skiftar det senare till 
Pocahontas upplevelse av det England 
dit hon reser med John Rolfe. Den nya 
världen är inte så mycket en specifik plats 
som en beskrivning av det förindustriella 
samhällets uppluckring, en paradoxal tid 
då kolonisatörer korsade gamla gränser 
för att dra och definiera nya.

 
Läs mer: Steve Rybin, Terrence Malick  
and the Thought of Film (2012). 

Regi: Terrence Malick, medverkande: 
Colin Farrell, Q’orianka Kilcher, 
Christopher Plummer, Christian Bale, 
2005, USA, Storbritannien, 2 tim 15 min, 
engelska och algonkinska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från 
11 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 27 november 14.00 Bio Victor
The New World
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The Tree of Life

Skuldkänslor, alienation och tröst utforskas i Terrence Malicks  
grandiosa Guldpalmsvinnare. Ett rörande epos där universums födelse 
flätas samman med en tonårings död i 1960-talets amerikanska södern.

Såväl burop som stående ovationer 
mötte The Tree of Life vid världspremiären 
på filmfestivalen i Cannes 2011. Strax där-
efter stod det klart att Terrence Malicks 
femte långfilm vunnit Guldpalmen. 
Juryordföranden Robert De Niro motive-
rade valet med att filmen hade ”storleken, 
betydelsen, syftet – vad man nu vill kalla 
det – som tycks matcha priset”.

Vad man nu vill kalla det. Friktions-
fritt hoppar Malick mellan Big Bang och 
dinosaurier, en tragedi i 1960-talets USA 
och nutida alienation av antonioniskt 
snitt. Sean Penn spelar en livskrisande 
arkitekt som kastas in i barndoms minnen, 
flödande i en impressionistisk våg av 
ögonblicksbilder.

Så, vilka bilder är det vi ser? Faktiska 
glimtar från det förflutna? Eller rena 
 efterhandskonstruktioner?

Om återblickar på film klassiskt rör sig 
mellan sanning och lögn, objektiva åter-
berättelser och rena fabrikationer, intres-
serar sig Malick för dess mer tvetydiga 
potential. Liksom i verkliga livet skildras 
minnen som struktureras mer efter sin-
nen och associationer än dramaturgiskt 
fogliga sekvenser. De olika berättarna i 
The Tree of Life producerar inte minnen 
så mycket som utformar sina personliga 

levnadsberättelser utifrån vad filmvetaren 
Steve Rybin kallar ett ”kosmisk[t] bad av 
bild och ljud”, vars hot mot självbiogra-
fins skepnad gör filmen till ”en filosofisk 
undersökning av återblickens natur som 
meningsbärande källa i film”.

Ambitionsnivån sätts tidigt med en 
dinosauriesekvens med specialeffekter 
av Douglas Trumbull, mest känd för sina 
bidrag till År 2001 – ett  rymdäventyr 
(1969). Där Stanley Kubrick spårade 
intellektet bakåt till aporna, sträcker 
sig Malick till ett universum långt före 
mänskligheten. Med människan blev 
tiden mer abstrakt, tycks Malick mena. 
Författaren D.H. Schleicher ser ett släkt-
skap med Marcel Proust: det ofrivilliga 
minnet, här sprunget ur impressionis-
tiskt bildspråk, där återblickar aktiveras 
mer av emotionella, andliga orsaker än 
narrativa. Som filmisk översättning av 
minnets cykliska och associativa urverk 
blir The Tree of Life ett nutidens försök att 
återskapa det förflutna.

Precis så stort och överväldigande som 
det beskrivs. ”Ett magnum opus som 
har tumlat runt i huvudet på Malick i 
årtionden”, skrev Varietys Justin Chang, 
som samtidigt brottades med filmens 
tålamodsprövande men ”emotionellt till-

gängliga” form. Mer utåtagerande är Amy 
Taubin i Film Comment, där hon beskri-
ver en ”storskalig Hollywood- konst film” 
vars ”estetiskt olidliga” kombination av 
berättarröst och klassisk religiös musik 
nästan får henne att vilja ”stampa den till 
döds”.

Hata, älska eller – som kritikerna ovan 
– lite både och. Med The Tree of Life trädde 
Malick in i en ny period av mer öppet filo-
sofiskt och transcendent skapande. Där 
människan bara är en liten del av något 
mycket större.

Läs mer: Steve Rybin, Terrence Malick  
and the Thought of Film (2012).

Regi: Terrence Malick, medverkande: 
Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, 
Hunter McCracken, Tye Sheridan, 2011, 
USA, 2 tim 18 min, engelska, svensk 
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, till-
låten från 11 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 4 december 14.00 Bio Victor
The Tree of Life
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Knight of Cups

Abstrakt och experimentellt när Terrence Malick följer i Federico  
Fellinis fotspår och porträtterar en livskrisande manusförfattare  
som försöker hitta kärlek och mening i en själlös värld.

1)  Kerstin Gezelius, ”’Knight of cups’ med Christian Bale och Natalie Portman”, i Dagens Nyheter, 31 mars 2016.
2)  Malick står som manusförfattare till alla sina filmer, och inledde sin professionella filmkarriär med en rad manusjobb: han bidrog utan att  

krediteras till Jack Nicholsons Kör, sa han (1971) och Don Siegels Dirty Harry (1971) och skrev ytterligare tre manus före Det grymma landet.
3)  ”How can I proceed now, I said, without a self, weightless and visionless, through a world weightless.”

Hollywood är en hypermodern hägring 
i Knight of Cups, där Terrence Malick 
hämtat inspiration från den nytestament-
ligt apokryfiska skriftsamlingen Tomas-
akterna och John Bunyans allegoriska 
1600-talsroman Kristens resa (citerad 
under förtexterna). Med utgång i åtta 
tarotkort, där varje kort representerar en 
relation, försöker huvudpersonen i Knight 
of Cups – Christian Bales deprimerade 
manusförfattare tillika titelns ”riddare i 
bägare” – hitta meningen med livet.

Motivet med den livskrisande manliga 
konstnärssjälen, vars sökande efter djup i 
en ytlig värld går via mer eller mindre lösa 
kvinnoförbindelser, är inte nytt – vilket 
också påpekats av flera kritiker. Sällan 
till Malicks fördel, som i Kerstin Gezelius 
recension i Dagens Nyheter:

Han har ibland skapat himmel och jord på nytt, 

så det är inte så konstigt att han har blivit hög 

på sig själv. Men om medelålders medelklass-

mäns existentiella sökande genom kärleken 

vet han mindre än en Frida-läsande elvaåring. 

Ingen utom Mastroianni och Fellini har lyckats 

med den här historien, men så är Det ljuva 

livet en svart komedi om en ömklig man. Bale 

och Malick, däremot, tar huvudkaraktären på 

narcissistiskt gravallvar.1

Till skillnad från i Malicks övriga spel-
filmer inleds Knight of Cups med en 
allvetande berättarröst av eventuell 
 icke-diegetisk härkomst, tillhörande 
någon utanför filmens värld. Med de 
litterära inspirationskällorna och den 
manus författande huvudpersonen sätts 
ett slags metakant på verket. En berät-
telse om berättande, på sätt och vis, som 
ironiskt nog ska ha gjorts utan konven-
tionellt manus.2

Knight of Cups räknas ibland, tillsam-
mans med föregångaren To the Wonder 
(2012) och efterföljaren Song to Song 
(2017), till ett slags inofficiell trilogi. Kri-
tikern Michael Joshua Rowin har kallat 
den för ”den tyngdlösa trilogin”, inspire-
rad av Song to Songs arbetstitel Weightless 
(i sin tur en referens till Virginia Woolfs 

Vågorna från 1931).3 Där Malicks tidigare 
verk präglas av historiska inslag är dessa 
filmer rotade i det alienationstyngda nuet, 
där andligt sökande går genom kärlek, 
skildrat med skakig kamera och inslag av 
dator- och telefonfilmat material.

Men till tyngdlösheten kan man alltså 
även räkna Malicks progressiva frigörelse 
från det band som brukar finnas mellan 
manus och filmproduktioner. Malick har 
kanske aldrig utmanat det skrivna ordet 
så tydligt som i Knight of Cups, vars klas-
siskt episka inramning hämtar kraft från 
det förflutna för att sortera sinnesintryck. 
Där vår tids kaotiska ljud- och bildström-
mar blir till abstrakta collage.

Regi: Terrence Malick, medverkande: 
Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie 
Portman, 2015, USA, 1 tim 58 min, 
engelska, svensk text, DCP, bildformat: 
2.35:1, tillåten från 7 år. Visningsmaterial 
från SF Studios.

Onsdag 8 december 18.00 Bio Victor
Knight of Cups
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Song to Song

Ryan Gosling, Rooney Mara och Michael Fassbender är konstnärssjälar 
som möts i Terrence Malicks abstrakta triangeldrama, förlagt till Austins 
samtida musikscen. Svindlande hypermodernt foto av Emmanuel Lubezki.

1)  Till dem som klippts bort i Song to Song hör Christian Bale och Benicio Del Toro. 

I Song to Song fortsätter Terrence 
Malick i den orädda, experimentella rikt-
ning som han och fotografen  Em manuel 
Lubezki rört sig i sedan The Tree of Life. 
Skakigt bildspråk, en själlös samtid, 
ständiga sökanden efter något som inte 
finns kvar – man känner igen sig i duons 
alternativa verklighet. När filmkritikern 
Eric Hynes i Film Comment närmar sig 
deras 2000-talsfilmer siktar han in sig 
på Malicks och Lubezkis omfamning 
av stabilitetsvägrande kompositioner. 
Människor, landskap, föremål, djur, hus 
och fält – alla delar samma filmiska slätt.

Där Malicks tidiga experiment lutat sig 
mot bekanta genrer – par på rymmen- 
dramat Det grymma landet, västern-
melodramen Himmelska dagar, andra 
världskrigsfilmen Den tunna röda linjen – 
är de mer samtidsorienterade filmerna lika 
rotlösa som deras rollfigurer. ”Ingenting 
av det vi just har bevittnat – inte matchen, 
inte replikskiftet, inte ens gestalterna – är 
i sig av någon som helst betydelse”, skriver 
Svenska Dagbladets Jan Söderqvist i sin 
recension av Song to Song.

Betydelse finns däremot, om man bara 
struntar i att försöka skilja på stil och 

substans. I Song to Song utforskar Malick 
kärlek och konstnärskap i form av ett 
triangeldrama, förlagt till Austins musik-
scen. Artister som Patti Smith, Iggy Pop och 
svenska Lykke Li passerar framför kameran 
– precis så dagsländelikt som man vant sig 
vid i Malicks senare produktion.

Genom att inte göra något  märkvärdigt 
av musikkändisarnas cameoroller 
skapas en udda vardagskänsla mitt i det 
stjärnspäckade. Kändisskapet har ingen 
betydelse, åtminstone inte för Malick. 
Vilket ju är helt i linje med hur han brukar 
arbeta med – och ibland klippa bort – 
sina stjärnor.1 En av skådespelarna som 
syns mest är Ryan Gosling, här en artist 
som har ett av- och på-förhållande med 
Rooney Maras aspirerande rockstjärna. 
Båda har ett band till den förras mentor: 
en demonproducent som med Michael 
Fassbenders diaboliska leende blir en 
Mefistofeles-liknande figur.

På vägen skymtas även Natalie 
Portman och Cate Blanchett, så snabbt 
och slappt som blivit typiskt för vad 
Afton bladets Emma Gray Munthe kallar 
Malicks ”häpnadsväckande illa skrivna” 
 kvinnor. Söderqvist beskriver i sin 

tur Maras rollfigur som ”en av många 
vackra, finlemmade kvinnoblommor som 
Terrence Malicks kamera […] fladdrar 
mellan likt en fruktosberusad fjäril”.

Frågan är bara om inte tyngdkrafts-
trotsande Malick och Lubezki skulle 
ta ”fruktosberusad fjäril” mer som en 
komplimang än en förolämpning.

Regi: Terrence Malick, medverkande: 
Michael Fassbender, Ryan Gosling, 
Rooney Mara, Natalie Portman, 2017, 
USA, 2 tim 9 min, engelska, svensk text, 
DCP, bildformat: 2.35:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från SF Studios.

Tisdag 14 december 18.00 Bio Victor
Song to Song
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A Hidden Life

Människans vackraste och fulaste sidor skildras när Terrence Malick, 
utifrån Franz Jägerstätters brevväxling med sin fru, berättar den sanna his-
torien om hur den österrikiska vapenvägraren trotsade nazismen med livet 
som insats. Med Michael Nyqvist och Bruno Ganz i sina sista roller.

1)  Richard Brody, ”When Bad Nazis Happen to Good Directors: Terrence Malick’s ’A Hidden Life’”, på The New Yorker, newyorker.com, 16 december 2019.

26 oktober 2007 blev Franz Jägerstätter 
– en djupt troende katolik avrättad för sitt 
motstånd mot nazismen – saligförklarad 
av påven Benedictus XVI. Utifrån breven 
som Franz skrev och tog emot i fången-
skap – publicerade i bokform 2009 – 
berättar Terrence Malick en sann historia 
om motstånd, men som vanligt med fokus 
på människors inre och dolda liv.

Huvudsaklig skådeplats är Sankt 
Radegund (filmens arbetstitel var just 
Radegund), en idyllisk jordbrukskommun 
i Österrike, strax före andra världs kriget. 
Här bor Franz med sin fru Fani och deras 
tre döttrar. Under värnplikten sås ett 
vapenvägrande frö som  blommar ut när 
österrikarna förväntas svära trohet till 
Adolf Hitler. Hat sprids i det lilla sam-
hället och tidigare goda grannar stöter ut 
familjen. Domstolar, förhör och fång-
enskap – trots erbjudanden om enkla 
utvägar vägrar Franz att vika sig.

I malicksk anda intresserar sig filmen 
mer för hur tiden och omgivningen på -
verkar den mänskliga anden än att måla 
en heltäckande bild. Hitler förekommer 
förvisso i dialog och arkivmaterial, men 

den selektiva blicken skärper varken in på 
det judiska perspektivet eller spridningen 
av antisemitism. Något som fick The New 
Yorkers Richard Brody att efterfråga en 
”av-nazifiering av filmen”:

It’s Steven Spielberg’s fault: he paved the way 

to [Oscars] with Schindler’s List, a banalization 

of such appalling success as to turn Nazi 

Germany into a virtual synonym for cinematic 

seriousness. His many emulators have similarly 

pursued the transformation of Nazi stories into 

melodrama and, in the process, elided their 

own relation to that history – and to the role of 

that historical subject in the present time.1

Med Den tunna röda linjen, även det en 
andravärldskrigsfilm, markerade Malick sitt 
intresse för religiösa frågor. Hur kan Gud 
vara god, om han tillåter sådan ondska? 
Frågor som dessa ställs av flera berättar-
röster, med Franz och Fanis som de mest 
centrala. ”Jag minns den där motorcykeln”, 
säger hon vid ett tillfälle, en replik som Ric-
hard Combs i sin recension i Sight & Sound 
tolkar som ”en dröm eller minne […]. Eller 
är det är det en verklighetsfrämmande 

förlängning av [Franzs] liv, som cirkusen 
i Himmelska dagar?”

Något verklighetsfrämmande som 
alltså ses i både positivt och negativt 
ljus,  beroende på kritiker. Tydligt är att 
Malick – nu med foto av Jörg Widmer 
(kamera operatör på de fem filmer Malick 
gjorde med Emmanuel Lubezki som 
fotograf) – här fortsätter sin filmiska 
expansion av det värdsliga, cirkulerande 
kring minnen av en mänsklighet som inte 
låter sig låsas fast vid en specifik tid. En 
tidlöshet som går tvärsemot vad somliga 
förväntar sig av en andravärldskrigsfilm.

Regi: Terrence Malick, medverkande: 
August Diehl, Valerie Pachner, Maria 
Simon, Matthias Schoenaerts, Franz 
Rogowski, 2019, USA, Storbritannien, 
Tyskland, 2 tim 54 min, engelska, 
tyska och italienska, svensk text, DCP, 
bild format: 2.35:1, tillåten från 15 år. 
Visnings material från SF Studios.

Söndag 19 december 14.00 Bio Victor
A Hidden Life
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Sektion Serie

Illusioner (1995).

Död man lever (1966).



Immemory

Vid sidan av Chris Marker, Andrej Tarkovskij, 
Marguerite Duras och Terrence Malick har många 
andra filmare utforskat den rörliga bildens relation 
till minne. Filmer från början av filmhistorien fram 
till nu. Dokumentärer, komedier och science fiction. 
Filmer från Iran, Brasilien och Thailand. Filmer av 
Alain Resnais, Ingmar Bergman och Agnès Varda. 
Filmer om att minnas och att glömma.

53 filmer om minne
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Minnen från filmens första år

Under filmens första år, innan det fanns narrativa och tekniska 
konventioner att luta sig mot, var det inte självklart hur tidigare händelser 
eller minnen skulle återges. I detta program presenteras verk som genom 
olika visuella metoder skildrar minnen i form av subjektiva återblickar.

1)  Maureen Turim, Flashbacks in Film: Memory and History (1989).

Ferdinand Zeccas Histoire d’un crime är 
en av de tidigaste bevarade filmerna som 
innefattar en tillbakablick. Över en man 
dömd till döden träder en bild fram som 
förklarar varför han begått brottet. Spe-
cialeffekten åstadkoms genom att bygga 
en scen bakom scenen, där sekvenserna 
i tillbakablicken framfördes, alltmedan 
huvudrollsinnehavaren låg på bädden i 
cellen som utgjorde scenens främre skikt. 

Filmhistorikern Maureen Turim skriver 
om tillbakablickar i den tidiga filmen:

[The] earliest flashbacks in film used this ima-

ge-within-the-image technique rather than an 

edited cut to the past. This doubling of images 

could be achieved by a kind of double stage 

scenography which located the scene from the 

past in the background of the profilmic scene, 

by using slides or filmic rear projections, or by 

double exposing the image using mattes. These 

techniques were all common by 1902–03 […].1

Just dessa tekniker används i filmerna 
i detta program. I James Williamsons 
The Old Chorister och Theodore Whar-
tons From the Submerged framträder 

minnesbilder genom dubbelexponering, 
medan de i Edwin S. Porters och J. Searle 
Dawleys Fireside Reminiscences gestaltas 
med en bakprojicerad bild i en eldstad, 
framför vilken en man drar sig till minnes 
hustrun han förvisat från  hemmet. Den 
sista filmen i programmet är av en annan 
art än ovanstående verk. Léonce Perrets 
Eviga vittnen eller Hafsklippornas hemlig-
het är snarare ett slags metafilm där film 
används som ett botemedel mot amnesi.

Dessa fem filmer visar att minnet har 
varit ett ämne som filmskapare har be -
arbetat – på ett visuellt såväl som ett nar-
rativt plan – ända sedan filmens första år.

Visningen inleds av Stefan Ramstedt, 
curator på Cinemateket, och ackom-
panjeras på piano av Edward von Past.

Histoire d’un crime. Regi: Ferdinand 
Zecca, 1901, Frankrike, 6 min, franska 
mellantexter, 35 mm, bildformat: 1.33:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Centre national du cinéma et de l’image 
animée.

The Old Chorister. Regi: James William-
son, 1904, Storbritannien, 4 min, eng-
elska mellantexter, 35 mm, bild format: 
1.33:1, tillåten från 15 år. Visnings-
material från British Film Institute.

Fireside Reminiscences. Regi: Edwin 
S. Porter, J. Searle Dawleys, 1908, USA, 
9 min, nederländska mellantexter, 
fil (digitaliserad), bildformat: 1.33:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial 
från Eye Filmmuseum.

From the Submerged. Regi:  
Theodore Wharton, 1912, USA, 12 min, 
engelska mellantexter, fil (digitaliserad), 
bildformat: 1.33:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Library of 
Congress.

Eviga vittnen eller Hafsklippornas 
hemlighet (Le Mystère des roches 
de Kador). Regi: Léonce Perret, 1913, 
Frankrike, 44 min, franska mellan-
texter, engelsk text, DCP (digitaliserad), 
bild format: 1.33:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Gaumont Pathé 
Archives.

Bild från Eviga vittnen eller Hafsklip-
pornas hemlighet.

Onsdag 1 september 18.00 Bio Victor

Histoire d’un crime / The Old Chorister / Fireside Reminiscences /  
From the Submerged / Eviga vittnen eller Hafsklippornas hemlighet
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En spillra av imperiet 

En officer som förlorat minnet under en granatattack i första världskriget 
kommer plötsligt ihåg vem han är, men världen runtomkring honom ser 
inte längre ut som förut. Återinförda scener av Jesus i gasmask i fantastisk 
montagefilm om hågkomster och nya världar.

1)  Sergei Kapterev, ”OBLOMOK IMPERII (Gospodin Fabkom / A Fragment of an Empire)”, i katalogen för filmfestivalen Le Giornate del Cinema Muto 2011.

Filimonov, en underofficer i tsarens armé 
under första världskriget, har förlorat 
minnet på grund av en granatchock. 
Under flera år befinner han sig på lands-
bygden omedveten om vem han är. Han 
vet heller ingenting om inbördes kriget, 
revolutionen och den nya värld som upp-
stått därefter. Plötsligt en dag serveras 
han en madeleinekaka i form av en ask, 
och får samtidigt en skymt av hustrun han 
inte längre kommer ihåg. Någonting har 
hänt, han börjar minnas saker. Diverse 
vardagliga objekt – en symaskin, ett kru-
cifix – triggar hans hjärna och han hem-
söks av bilder han inte förstår. Plötsligt 
möter han sig själv, allt börjar klarna och 
han beger sig till Sankt Petersburg, som 
inte längre ser ut som det gjorde – han 
kan inte orientera sig, varken i staden eller 
i det nya samhället. 

Fridrikh Ermler är i dag mindre känd 
än många av de filmskapare som  verkade 
i Sovjetunionen under samma tid, som 
Sergej Eisenstein, Dziga Vertov, och 
Aleksandr Dovzjenko. Ermler hyllades av 
sin samtid men tycks med åren ha glömts 
bort. Filmprofessorn Denise J. Young-

blood skriver dock att ”om inflytande är 
kriteriet för att bedöma en filmregissörs 
storhet är förmodligen Fridrikh Ermler 
den viktigaste filmregissören i sovjetisk 
filmhistoria”. Enligt Youngblood är också 
En spillra av imperiet ”den viktigaste fil-
men i sovjetisk stumfilmshistoria”.

Filmforskaren Sergej Kapterev lyfter 
emellertid även fram hur Ermler influe-
rats av Eisenstein:  

Contemporary responses to Fragment of 

an Empire were as mixed as the techniques 

employed by Ermler. Critics hailed it as an 

achievement of psychological, emotional 

cinema – or denounced its formalist, naturalist, 

and sociologistic blunders. Accusations of 

formalism mostly referred to Ermler’s use of 

editing. In many instances, Fragment of an 

Empire clearly bears the influence of Sergei 

Eisenstein, whom Ermler regarded as his 

”godfather in the realm of art” […]. Eisenstein’s 

concept of associative, ”intellectual” montage, 

which can establish new meanings through 

juxtaposition of images, was implemented 

in the episode of the hero’s reawakening, 

where strikingly heterogeneous images and 

 passionate montage phrases unite into what 

Ermler characterized as ”clinically precise 

reconstruction of a psychic process”.1 

När En spillra av imperiet restaurerades 
2018 av Eye Filmmuseum, Gosfilmofond 
och San Francisco Silent Film Festi-
val återinfördes de ursprungliga ryska 
textskyltarna och den kända scenen med 
Jesus på korset iförd gasmask. 

Läs mer: Denise J. Youngblood, Movies 
for the Masses; Popular Cinema and Soviet 
Society in the 1920s (1992).

Visningen ackompanjeras på piano av 
Lotta Hasselquist Nilsson.

Regi: Fridrikh Ermler, med verkande: 
Fjodor Nikitin, Ljudmila Semjonova, 
Valerij Solovtsov, Jakov Gudkin, 
1929, Sovjetunionen, 1 tim 49 min, 
ryska mellantexter, engelsk text, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.33:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
San Francisco Silent Film Festival.

Lördag 27 november 17.00 Bio Victor
Oblomok imperii
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Limite

Djärva bilder i mytomspunnet, avantgardistiskt mästerverk där 
tre personer i en roddbåt ser tillbaka på sina respektive instängda 
livssituationer. Framröstad till Brasiliens främsta film genom tiderna.

Tre personer befinner sig i en roddbåt på 
drift: i fören en hopsjunken kvinna, på 
rorkulten en man med huvudet i hän-
derna, i aktern en utslagen kvinna. Hur 
de har hamnat där får vi aldrig veta, men 
återblickar visar att den ena kvinnan har 
rymt från fängelset, den andra kvinnan 
har lämnat sin make och mannen har 
insett att kvinnan han älskar är gift.

Limite ”börjar utan konflikt och 
slutar utan upplösning”, skriver kultur-
vetaren Maite Conde. Regissören Mário 
Peixoto själv har beskrivit filmen som 
”ett tillstånd, inte en analys”. Kanske är 
roddbåten ingen verklig plats utan just ett 
tillstånd, en metafor för att vara bunden 
till en hopplös situation.

Knappt fyllda 20 studerade och reste 
brasilianaren Peixoto i Europa, där han 
inspirerades av fransk, rysk och tysk 
avantgardefilm. Ett tidningsomslag där en 
kvinna omfamnades av armar i hand-
fängsel inspirerade honom att skriva ett 
manus, utifrån känslan av att vara fångad, 
begränsad – titeln betyder ”begränsning”. 

Limite har beskrivits som ett filmpoem 
och ett uttryck för cinema pur – en term 
myntad på 1920-talet för att beskriva en 
typ av film som fokuserar på filmens rena 
element (form, rörelse, visualitet, rytm). 

Det är en experimentfilm med ett unikt 
uttryck: långa tagningar, djärva bildkom-
positioner, suggestiva kamerarörelser och 
bildutsnitt, extrema närbilder, inzoom-
ningar på triviala detaljer, ensamma träd 
och buskar ur skeva perspektiv, allt mäs-
terligt fångat av fotografen Edgar Brasil.

I en omröstning anordnad av brasili-
anska filmkritikerförbundet 2015 utsågs 
Limite till landets bästa film genom tiderna. 
Men vägen dit är nästan lika märklig som 
själva filmen. Limite fick aldrig biodistri-
bution utan levde sitt liv på filmklubbar, 
privata visningar och filosofiska fakulteten 
i Rio de Janeiro. När den enda kvarvarande 
kopian till sist inte gick genom en  projektor 
längre inleddes en 20 år lång process för 
att restaurera filmen. 1978 kunde den 
visas igen och påbörjade en andra livs-
tid. Men under alla dessa år odlades dess 
mytomspunna rykte och status bland 
film kännare – även de som bara hade hört 
talas om filmen. De som hade sett den 
 hyllade den, och den började analyseras 
– inte minst efter att en rad recensioner 
från en visning i London 1931 sent omsider 
översattes till portugisiska. En visning 
som det är oklart om den alls ägt rum. 
Åtminstone en recension, signerad Sergej 
Eisenstein, skrevs av Peixoto själv.

Så kom det sig att en film om att 
befinna sig i ett tillstånd av begränsning 
gått från en synnerligen begränsad tillvaro 
till en obestridlig plats i filmens historia. 

 
Visningen ackompanjeras av Matti 
Bye på piano och elektronik och Laura 
Naukkarinen på modularsynt, röst och 
fältinspelningar.

Regi: Mário Peixoto, medverkande: 
Olga Breno, Tatiana Rey, Raul Schnoor, 
1931, Brasilien, 2 tim, portugisiska 
mellan texter, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.33:1, 
tillåten från 15 år.  Visningsmaterial 
från Fondazione Cineteca di Bologna. 
Restaurerad av Cinemateca Brasileira 
och The Film Foundation’s World 
Cinema Project i samarbete med 
Arquivo Mario Peixoto, Saulo Pereira 
de Mello, Walter Salles och Cineteca 
di Bologna/L’Immagine Ritrovata, med 
stöd från Armani, Cartier, Qatar Airways 
och Qatar Museum Authority.

Tisdag 7 december 18.00 Bio Victor 
Limite
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Första gången jag såg dej …

Gary Grant och Irene Dunne spelar mot varandra för tredje gången i 
denna romantiska, tårfyllda melodram där ett gift pars historia berättas 
i musikaliska återblickar. Grant Oscarnominerades för sin insats.

1)  Bosley Crowther, ”Penny Serenade”, i The New York Times, 23 maj, 1941.

När vi lyssnar på musik försätts vi i olika 
sinnesstämningar – glädje, sorg, rädsla. 
Musiken förflyttar oss till våra känslors 
centrum och kan få oss att minnas per-
soner, platser eller situationer från en tid 
som flytt. Musikpsykologen Patrik Juslin 
använder i en artikel i Psykologtidningen 
begreppet episodic memory: ”Känslor 
uppstår därför att musiken väcker ett 
medvetet minne av någon personligt upp-
levd händelse ur det förflutna, som även 
aktiverar själva känslan förknippad med 
händelsen.”

Företeelsen brukar även kallas ”Älsk-
ling, de spelar vår sång”-fenomenet – 
vilket onekligen passar i fallet Första 
gången jag såg dej … . Julie har bestämt sig 
för att lämna sin make Roger. I väntan 
på tåget som ska ta henne från deras 
gemensamma hem börjar hon spela låtar 
ur sin skivsamling. De olika musikstyck-
ena sätter igång minnen från makarnas 
tid tillsammans. Det första, Nacio Herb 
Browns och Arthur Freeds ”You Were 
Meant for Me”, får henne att minnas skiv-
butiken där de första gången träffades. 
Andra minner om giftermål, längtan efter 
barn, flytten till Tokyo, jordbävningen, 

starten av tidningstryckeriet, tiden utan 
pengar, tiden med dottern Trina – lyckan 
och framför allt sorgen de delat. De musi-
kaliskt föranledda återblickarna börjar i 
dur men avslutas inte sällan i moll.

Huvudrollsinnehavarna Irene Dunne 
och Cary Grant hade tidigare gjort två 
lättsamma komedier ihop, varför den 
melodramatiska tonen i Första gången jag 
såg dej … överraskade – något The New 
York Times Bosley Crowther tog fasta på:

When you go to the Music Hall this time, 

take along a couple of blotters and a sponge. 

In fact, if you are prone to easy weeping, you 

might even take along a washtub. And don’t be 

disturbed if your neighbor, unprovided, drips 

and splatters all over you. For this time the 

comic muse very frequently gives way to tears. 

This time Cary Grant and Irene Dunne, whose 

previous cinematic marriages have been more 

or less on the frivolous and nicely indecent 

side, are so blissfully and properly united that it 

takes a tragedy to threaten briefly to tear them 

apart. […] Noel Coward once drily observed 

how extraordinarily potent cheap music is. 

That is certainly true of Penny Serenade.1 

Regi: George Stevens, medverkande: 
Cary Grant, Irene Dunne, Beulah 
Bondi, 1941, USA, 1 tim 59 min, 
engelska, utan text, 35 mm, bildformat: 
1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial 
från UCLA Film & Television Archive.

Lördag 6 november 16.00 Bio Victor
Penny Serenade
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Andarnas natt

Alastair Sims briljerar som snåljåpen Ebenezer Scrooge, i vad många 
anser är den bästa filmatiseringen av Charles Dickens En julsaga, med 
spår av såväl skräckfilm som William Shakespeare. 

Ebenezer Scrooge, en bitter och otrevlig 
snåljåp, som inget bryr sig om förutom 
pengar, hemsöks på julaftonsnatten av 
sin forna kollega Marley, som efter sin 
död blivit en ande utan ro. Marley varnar 
honom: om han inte ändrar sitt gnidna 
beteende kommer Scrooge också att bli en 
osalig själ. Natten till juldagen får Scrooge 
besök av tre andar – Gångna julars ande, 
Nuvarande julens ande och Kommande 
julars ande – som genom att visa honom 
vad som har varit, vad som är, och vad 
som komma skall ger honom en sista 
chans till förändring. Ledd genom sina 
minnen tvingas Scrooge se allt det som 
en gång var honom mer värt än pengar. 
Det är minnena av glädje, sorg och smärta 
som slutligen får honom att förändras.

Charles Dickens En julsaga publicerades 
för första gången 19 december 1843. Redan 
året därpå gavs den ut i Sverige, i översätt-
ning av Gustaf Thomée. Också tidigt i fil-
mens historia adapterades Dickens berät-
telse – det äldsta bevarade filmfragmentet 
Scrooge, or, Marley’s Ghost är från 1901. 
I den tre och en halv minuter långa filmen 
återberättas sagan i häpnadsväckande 
tempo och Scrooges minnen, gestaltade 
genom dubbelprojektioner, materialiseras 
ur en tung gardin i hans rum.

Därefter har mängder av filmatiseringar 
och tv-serier följt. Bland de mest kända 
är 1938 års A Christmas Carol av Edwin L. 
Marin och på senare år Robert Zemeckis 
motion capture-animerade En julsaga 
(2009) med Jim Carrey i huvudrollen. 
Så sent som förra året kom en ny filma-
tisering i regi av Jacqui Morris. Sagan 
har också gjorts i många traditionellt 
animerade tappningar med till exempel 
familjen Flinta, Snurre Sprätt, Mister 
Magoo, Musse Pigg och The Simpsons – 
och föranlett pastischer och parodier som 
Scrooged – spökenas hämnd (1988) och 
Svarte Orms julsaga (1988).

Bäst av alla film- och tv-versioner 
anses dock Andarnas natt från 1951 vara, 
mycket tack vare Alastair Sims i rollen 
som Ebenezer Scrooge. Journalisten 
Colin Fleming, som nyligen gav ut en bok 
om filmen, menar att nyckeln till dess 
framgång ligger i att Sims porträtterar 
Scrooge som en person ”som inte är så 
mycket annorlunda än en rad personer 
vi stöter på hela tiden – kanske till och 
med inte så annorlunda än hur vi själva 
är”. Fleming visar hur filmen kombine-
rar olika stilar och visuella element som 
realism, film noir och tysk expressionism, 
vilket resulterar i en ”effektiv skräckfilm”. 

I en tv-intervju har han rentav sagt att det 
brittiska produktionsteamet var ”smarta 
nog att skriva filmen, spela in filmen, 
agera i filmen och musiklägga filmen på 
ett sätt som Shakespeare skulle ha gjort”.

Läs mer: Colin Fleming, Scrooge (2021).

Regi: Brian Desmond Hurst, med-
verkande: Alastair Sim, Jack Warner, 
Kathleen Harrison, Michael Hordern,  
1951, Storbritannien, 1 tim 26 min, 
engelska, utan text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Park Circus.

Söndag 19 december 17.30 Bio Victor 
Scrooge
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Smultronstället

Bitterljuv roadmovie där en äldre läkare på väg till Lund för att promoveras, 
med sin sons fjärmade hustru som sällskap, ser tillbaka på ett liv av såväl 
lycka som besvikelser. Smultronstället, med Victor Sjöström i huvudrollen, 
är ett av Ingmar Bergmans mest ikoniska verk, som i sin tur influerat flera 
generationer av filmskapare.

Professor Isak Borg drömmer en märklig 
dröm natten innan han ska åka till Lund 
för att promoveras till jubeldoktor vid 
universitetet. Han befinner sig på en 
folktom gata. På en vägg hänger en klocka 
som saknar visare. En likvagn fastnar i en 
lyktstolpe och kistan faller ur och locket 
åker av. I kistan ser han sig själv.

Så börjar Smultronstället, ett av Ingmar 
Bergmans viktigaste och mest uppskat-
tade verk. Äran att vara medresenär och 
chaufför till den vresiga gamla mannen 
på resan söderut tillfaller Isaks svärdot-
ter, spelad av Ingrid Thulin. Det blir en 
resa där minnen från barndomen och 
ett liv som inte riktigt blev som planerat 
 ständigt drabbar Isak och gör gränsen 
mellan nuet och det förflutna tunn, eller 
som Isak själv beskriver det: ”Jag vet inte 
hur det inträffade, men dagens klara verk-
lighet gled över i minnets ännu klarare 
bilder som steg till mig med styrkan av ett 
verkligt skeende.”

Victor Sjöström, som bland mycket 
annat regisserade och hade huvudrollen 
i Körkarlen (1921), spelar rollen som den 
åldrade Isak, som tycks vara en blandning 
av två personer – en mitt i livet och en i 

slutet. Sjöström var en stor förebild för 
Bergman som årligen som återkommande 
kallade just Körkarlen för sin favoritfilm. 
Sjöström tog sig an rollen som bara en 
som arbetat med film hela livet kan och 
Smultronstället är en av höjdpunkterna 
även i Victor Sjöströms långa karriär. 

Den stjärnspäckade ensemblen 
består av svensk skådespelarelit. Utöver 
Sjöström spelar Naima Wifstrand och 
Gunnar Björnstrand sida vid sida med 
kommande stjärnor som Ingrid Thulin, 
Bibi Andersson och Max von Sydow. 
Bengt Idestam-Almquist alias Robin Hood 
lyfte i Stockholms-Tidningen fram just 
skådespelarna som en av anledningarna 
till filmens storhet. Oavsett anledning 
var de flesta kritiker överens redan vid 
premiären: Ingmar Bergman hade skapat 
ett mästerverk. Drömsekvensen i filmens 
början, glidningarna mellan minne och 
verklighet, och bilden av Victor Sjöström 
under ett träd vid sin barndoms smultron-
ställe har inspirerat efterföljande gene-
rationer filmare lika mycket som Bergman 
själv inspirerades av Körkarlen.

I dag är Smultronstället en lika tidlös 
skildring av hur det är att vara människa 

som den var för närmare 65 år sen. En 
varm och bitterljuv film om misslyckan-
den och en oöverträffad beskrivning av 
hur märkligt det förflutna och de val man 
gjort framstår när man blickar bakåt.

Visningen inleds av Maaret   
Koskinen, professor i filmvetenskap  
vid  Stockholms universitet.

Regi: Ingmar Bergman, medverkande: 
Victor Sjöström, Bibi Andersson, Ingrid 
Thulin, Gunnar Björnstrand, Naima 
Wifstrand, 1957, Sverige, 1 tim 31 min, 
svenska, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Onsdag 18 augusti 18.00 Bio Victor
Smultronstället
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I fjol i Marienbad

Alain Resnais följde upp Hiroshima – min älskade, med manus av 
Marguerite Duras, med denna film skriven av en annan så kallad nouveau 
roman-författare, Alain Robbe-Grillet. I en herrgårds stora salonger och 
i dess barocka trädgård, bland till synes livlösa gäster, utspelas ett drama 
mellan en kvinna och en man och mellan minnet och glömskan. 

1)  Hiroshima – min älskade visas under höstens Marguerite Duras-retrospektiv. 
2)  Alain Robbe-Grillet, L’Année dernière à Marienbad: Cine-roman (1961).
3)  Jonas Mekas, ”Movie Journal”, i The Village Voice, 15 mars 1962.

En man och en kvinna möts i Marienbad. 
Han påstår att de har träffats tidigare, 
för ”ett år sedan, kanske fler”, antingen i 
Marienbad, eller kanske i Frederiksbad. 
Han minns henne, hennes parfym och 
gester. Hon säger att han misstar henne 
för någon annan. Hur det de facto ligger 
till förblir oklart.

Kanske kan I fjol i Marien bad betraktas 
som en invertering av Hiro shima – min 
älskade (1959).1 Om historien, tiden och 
begäret är framträdande i Duras historia, 
och den återkommande repliken ”Du såg 
inget i Hiroshima” en negation, så gäller 
det motsatta för I fjol i Marienbad – som 
präglas av en tid som verkar stå stilla, och 
människor som tycks sakna både agens 
och begär, och den affirmativa repliken 
”Jag minns”. Robbe- Grillet har själv 
beskrivit det som att mannen erbjuder 
kvinnan ”det omöjliga, det som verkar 
omöjligt i denna labyrint där tiden uppen-
barligen har upphävts: han erbjuder henne 
ett förflutet, en framtid, och frihet”.

I I fjol i Marienbad är det omöjligt att 
urskilja minnen från fantasier och nutid 
från dåtid. Med stilsäker elegans låter 
Resnais tider och subjektiviteter flyta 
samman. Robbe-Grillet ansåg att filmen 
kunde vara något annat än en ”objektivt” 
och rakt berättad historia:

 

I verkligheten är vårt sinne mycket  snabbare 

– eller ibland långsammare. Dess stil är 

mer varierad, rikare och mindre pålitlig: det 

hoppar över vissa passager, det bevarar exakta 

registreringar av vissa ”oviktiga” detaljer, det 

repeterar och dubblerar sig. Och denna mentala 

tid, med sina egenheter, sina fixeringar, sina 

tomrum, är den som intresserar oss eftersom 

den följer tempot i våra känslor, i vårt liv.2

Filmen vann Guldlejonet i Venedig och hyl-
lades av många kritiker. Svenska Dagbla-
dets Stig Björkman skrev om ”ett fascine-
rande nytt sätt att presentera ett känslans 
landskap, ett sätt som tidigare bara prakti-
serats i litteraturen. Filmen tycks äntligen 

ha lyckats bryta sig ur sina konventionella 
berättarmönster!”. Alla var dock inte lika 
entusiastiska. Jonas Mekas såg en film 
som närmade sig den experimentella, men 
inte överträffade dess komplexitet:

I can see the historical importance of Marienbad as 

a forerunner of a commercial experimental film. But 

that’s all. Bergman forced the critics and audiences 

to think. Antonioni took the plot away from them. 

Resnais breaks away from the realist tradition, 

goes into the subconscious. And that is his greatest 

contribution to the contemporary dramatic film.3 

Och visst har historien gett Mekas rätt. 
Som en berättande film som inte räds 
formexperiment har I fjol i Marienbad en 
självklar plats i filmhistorien. 
 

Före visningen samtalar Danial 
 Brännström, Cinematekschef, med 
Jan Holmberg, doktor i filmvetenskap 
och vd för Stiftelsen Ingmar Bergman.

Regi: Alain Resnais, medverkande: Del-
phine Seyrig, Giorgio Albertazzi, 1961, 
Frankrike, Italien, 1 tim 33 min, franska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 2.35:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Tisdag 10 augusti 18.00 Bio Victor
L’Année dernière à Marienbad
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Pantlånaren

En pantlånare i Harlem försöker förtränga sitt förflutna, men faller 
gradvis sönder när minnen från Förintelsen kommer upp till ytan. 
Rod Steiger Oscarnominerades för sin insats i Sidney Lumets 
deliriska film, med febrig jazzmusik av Quincy Jones.

1)  Resnais båda filmer visas under höstens Chris Marker- respektive Marguerite Duras-retrospektiver.
2)  Lumet intervjuad i Daniel Ankers film Imaginary Witness: Hollywood and the Holocaust (2004).
3)  David Bordwell, ”Endurance: Survival lessons from Lumet”, på David Bordwell’s website in cinema, davidbordwell.net, 21 april 2011.

Sol Nazerman – en Förintelseöverlevare 
som förlorat hela sin familj – är oför-
mögen att leva och oförmögen att dö. 
Runt omkring honom pågår livet, men 
 Nazerman, som driver en pantbank i 
 Harlem, är fast i det förflutna, i minnen 
som förföljer honom och som han inte 
kan förtränga. De dyker upp när han 
minst anar det, triggade av saker i hans 
omgivning; ett visst ljus, ett hundskall, 
tunnelbanans rytmiska takt. 

Pantlånaren bygger på den amerikansk- 
judiska författaren Edward Lewis 
Wallants roman med samma namn, och 
regisserades av den tv-skolade Sidney 
Lumet, som inspirerades av Alain Resnais 
minnesskildringar Natt och dimma (1956) 
och Hiroshima – min älskade (1959).1

Filmkritikern Joshua Hirsch beskriver 
hur Pantlånaren har ett ”posttraumatiskt 
narrativ” där Nazermans sinnestillstånd 
skildras genom” posttraumatiska tillbaka-
blickar”. Inledningsvis är minnesbilderna 
korta – Nazerman kastas tillbaka till nuet 
efter några sekunder – men under filmens 

gång blir de allt längre, och han får svårare 
att trycka bort det förflutna. Det tog tid för 
Lumet att komma på hur han skulle skildra 
Nazermans undermedvetna:

Memory is difficult enough to do without 

becoming a cliché. But there was the double 

problem here. It wasn’t just memory. It was 

memory that was being fought. He didn’t 

want to remember any of this. So I simply 

went back to the simplest thing, which is how 

my own memory works if I’m trying to avoid 

something. It was quite a literal interpretation 

of what happens in my own head, which is that, 

if I’m fighting it will flash and flash and finally 

it smashes through of it’s own volition.2

Pantlånaren har risats och rosats. Vid pre-
miären uppstod kontroverser då judiska 
organisationer uppmuntrade till bojkott 
på grund av den delvis stereotypa skild-
ringen av en judisk pantlånare, medan 
afroamerikanska grupper ansåg att filmen 
spädde på myter om Harlems invånare 
som hallickar, prostituerade och knarkare.

Pantlånaren var samtidigt den första 
amerikanska storfilmen om Förintelsen – 
och ruckade på censurreglerna som den 
första filmen under produktionskoden 
där det tilläts nakna bröst. Rod Steiger 
Oscar nominerades också för sin insats. 
Film vetaren David Bordwell har dessutom 
lyft fram Pantlånaren som stilbildare:

The Pawnbroker and other [Lumet] films can 

be credited (or blamed) with helping spread 

the in-your-face style that would come to 

dominate American cinema of the next fifty 

years: disjunctive editing, slow motion, the 

arcing tracking shot […], handheld shooting 

for moments of violence or anguish, glum color 

schemes […], the teasing flashbacks that will 

be gradually filled in. Lumet’s early films are 

anthologies of most of today’s tics and tricks.3 

Läs mer: Joshua Hirsch, Afterimage:  
Film, Trauma, and the Holocaust (2004).

Regi: Sidney Lumet, medverkande:  
Rod Steiger, Geraldine Fitzgerald, 
Brock Peters, 1964, USA, 1 tim 55 min, 
engelska, svensk text, 35 mm, bild-
format: 1.85:1, tillåten från 15 år. 
Visnings material från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 14 augusti 14.00 Bio Victor
The Pawnbroker
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Död man lever

Science fiction, skräck och film noir möts när en uttråkad bankman 
köper ett nytt liv till ett oväntat högt pris. Den avslutande delen i John 
Frankenheimers tematiskt bundna paranoiatrilogi fick ett hotfullt 
bemötande vid premiären i Cannes, men sedan dess har Död man lever 
kommit att betraktas som en av 1960-talets stora amerikanska thrillers.

1)  David Sterritt, ”Seconds: Reborn Again”, på Criterion, criterion.com, 13 augusti 2013.

John Frankenheimers klassiska och på sin 
tid kontroversiella Död man lever avslutade 
regissörens inofficiella paranoia trilogi. Lik-
som i de fristående föregångarna Hjärn-
tvättad (1962) och 7 dagar i maj (1964), 
utforskade Frankenheimer den konspira-
toriska skuggsidan i efterkrigstidens USA, 
strax efter McCarthyismens antikommu-
nistiska misstänksamhet och mitt under 
det pågående kalla kriget.

Död man lever följer Arthur Hamilton, 
en trist bankman i medelåldern som lever 
ett grått och händelselöst medelklassliv. 
Så tråkigt är livet att tråkmånsen inte kan 
låta bli att tacka ja när han, på tips från en 
vän som borde vara död, får ett erbju-
dande från ett mystiskt företag om att 
köpa ett nytt liv. Fejkad död följs av nytt 
ansikte, ny röst och nya fingeravtryck. 
Men den stora pånyttfödelsen – där John 
Randolph vaknar upp som Rock Hudson 
– kommer med ett högt pris. Utpressning 
följs av krav från företaget. Kan han verk-
ligen bli kvitt sitt förflutna?

Till skillnad från övriga filmer i para-
noiatrilogin är Död man lever, baserad 

på David Elys science fiction-roman från 
1963, ett mer genreöverskridande verk. 
Som filmkritikern David Sterritt skriver i 
en essä för Criterion:  

[Seconds is] exposing the precariousness of the 

American dream through a vertiginous blend of 

genre elements: horror, noir, and science fiction 

collide with suspense worthy of Hitchcock, 

outrageousness worthy of Kafka, and an acid 

critique of American capitalism.1

Numera anses filmen vara en klassiker, 
men vid premiären på filmfestivalen i 
Cannes var mottagandet på gränsen till 
hotfullt. Frankenheimer låste in sig på 
hotellrummet medan en chockad Hudson 
gjorde sitt bästa för att le när han duckade 
upprörda frågor på presskonferensen.

Något som flera reagerade negativt på, 
vilket även Frankenheimer senare tillskrev 
filmens misslyckande, var just dess stjärna. 
Regissören var nöjd med Hudsons ovanliga 
och känsliga prestation, men det var något 
med mötet mellan människa och material 
som inte klickade kommersiellt. ”Folk som 

annars hade kunnat tänka sig se Död man 
lever gick inte för att Rock Hudson var med 
i den, och folk som annars hade kunnat 
tänka sig en Rock Hudson-film ville inte se 
en film som Död man lever”, som Franken-
heimer uttryckte det.

I takt med omvärderingen kunde 
Franken heimer bittert konstatera att fil-
men var ensam om att ha ”gått från miss-
lyckande till klassiker, utan att någonsin 
bli en succé”.

Läs mer: Stephen B. Armstrong (red.), 
John Frankenheimer: Interviews, Essays, 
and Profiles (2013).

Regi: John Frankenheimer, medver-
kande: Rock Hudson, Frank Campanella, 
John Randolph, 1966, USA, 1 tim 46 min, 
engelska, utan text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Park Circus.

Onsdag 8 september 18.00 Bio Victor
Seconds
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(nostalgia) / Standard Gauge

En av bildens många funktioner är att bevara minnen. I två delvis själv-
biografiska filmer utforskar Hollis Frampton och Morgan Fisher, med 
lika mycket lekfullhet som rigorositet, bilden såsom bärare av minne.

Hollis Framptons (nostalgia) består 
av filmade fotografier från den tid då 
 regissören arbetade med stillbildsfoto-
grafi, och skildrar bland annat konst-
närskollegor, objekt och interiörer. 
Fotografierna läggs på en värmeplatta 
som långsamt bränner upp dem, medan 
filmens berättare återger minnen om dem. 
Betraktaren kommer dock snart att bli 
varse om en förskjutning mellan ljud och 
bild, där orden i själva verket beskriver 
nästkommande bild. (nostalgia) blir så -
ledes en minneslek även för åskådaren, 
där minne ställs mot föreställning.

Filmens titel till trots förmedlas ingen 
längtan efter en tid som flytt. Snarare 
använder sig (nostalgia) av minnen 
(både Framptons och åskådarens) för en 
 reflektion kring filmisk tid, och samspelet 
mellan dåtid, nutid och framtid. Filmkri-
tikern Annette Michelson jämför filmen 
med en ”bildungsroman berättad av en 
andra röst; varje bild i osynk med dess 
beskrivning, så att text och bild i överlag-
ring producerar en tidslig vridning”.

Frampton var ett av den så kallade 
strukturalistiska filmens största namn. 
Det är även Morgan Fisher, med skill-
naden att han är baserad i Los Angeles, 
medan Frampton verkade i New York. 

Att Fisher var verksam i Los Angeles 
är tydligt i hans Standard Gauge, där 
bildmaterialet består av upphittade film-
remsor som Fisher sparat sedan sin tid 
som bland annat klippare i Hollywood. 
Filmen skildrar korta 35 mm-remsor 
som för hand vevas fram framför kame-
ran. Filmteoretikern Christa Blümlinger 
har beskrivit filmen som en ”reflektion 
kring vad bilder kan frigöra – i termer av 
minnen, ord och möjliga associationer”. 
Filmremsorna frammanar minnen om hur 
de hamnade i Fishers samling, och med 
det som utgångspunkt presenteras tek-
niska detaljer hos filmremsan. Standard 
Gauge blir på så sätt en historieskrivning 
om 35 mm-formatet, med fokus på det 
som har hållits gömt för filmens åskådare: 
start- och slutsladdar, ljudspår, bildram, 
perforering.

I en av filmens nyckelsekvenser dis-
kuteras Edgar G. Ulmers Farlig omväg 
(1946). Fisher beskriver hur Ulmer skapar 
en ”ellips in i framtiden” genom att ändra 
berättarröstens tempus, och för därige-
nom in ytterligare in en temporalitet i 
bilden, trots att sekvensen utgörs av en 
oavbruten tagning. Standard Gauge följer 
samma princip, där materialets tillkomst, 
insamlande och presentation utgör tre 

olika tidsligheter som inryms i den oav-
brutna tagning som hela filmen består av.

(nostalgia) och Standard Gauge är två 
likartade men ändå unika filmer som uti-
från minnen öppnar för en komplex men 
ack så lekfull multitemporalitet.

Visningen inleds på engelska av Christa 
Blümlinger, författare och filmteoretiker.

(nostalgia). Regi: Hollis Frampton, 
medverkande: Michael Snow, 1971,  
USA, 36 min, engelska, utan text, 
16 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från LUX.

Standard Gauge. Regi: Morgan Fisher, 
medverkande: Morgan Fisher, 1984, 
USA, 35 min, engelska, utan text, 
16 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Cinédoc 
Paris Films Coop.

Söndag 17 oktober 18.30 Bio Mauritz
(nostalgia) / Standard Gauge

101Svenska Filminstitutet

ImmemoryImmemory



Fortini/Cani

Fortini/Cani var den första filmen av Danièle Huillet och Jean-Marie 
Straub där landskapet undersöks utifrån en idé om att det är en bärare 
av minne. Genom tagningar över italienska landskap och sekvenser där 
den italienska författaren Franco Fortini läser ur sin självbiografiska 
bok I cani del Sinai söks spår efter fascismens förödelser.

1)  Jean Narboni, ”Là”, i Cahiers du cinéma, nr. 275, april 1977.
2)  Franco Fortini, ”1967-1978”, i Anne-Marie Faux (red.), Jean-Marie Straub, Daniele Huillet. Conversations en archipel (1999).

Redan i Danièle Huillets och Jean-Ma-
rie Straubs tidiga Utan försoning (1965) 
undersöks minnets förhållande till histo-
rien, men det var först när de hängav sig 
åt landskapet som frågan intog en central 
roll i deras filmskapande. Den första 
av de filmerna var Fortini/Cani, som 
tar avstamp i den italienska författaren 
Franco Fortinis bok I cani del Sinai (1967).

Fortini/Cani består delvis av sekven-
ser där Fortini läser ur sin bok, som kan 
beskrivas som en memoar om ungdomen, 
judaismen och hemlandet Italien, till-
lika en reflektion kring staten Israel och 
sexdagars kriget. Till skillnad från i andra 
av parets filmer, där texten ofta är innött, 
musikalisk, framförs den här med ledighet 
och spontanitet, vilket framhäver det lager 
av tid som finns mellan texten och dess 
framförande. Vid sidan av dessa sekvenser 
förekommer tagningar över italienska land-
skap och Florens stadsvyer – platser som 
bär på spår efter fascismens härjningar.

”Här äger inget annat än rummet rum”, 
skriver Jean Narboni i Cahiers du cinéma, 

och beskriver filmens miljöer som min-
nesplatser. Han menar att landskapen 
och stadsvyerna ”blockerar historien som 
Fortini berättar” då de utgör:

kondenserade, insisterande inskriptioner, för-

kortningar av tid: minnesmärken, monument 

för döda, gatunamn, Toraläsning under en 

mässa, graverade spår av en triangel i en mur 

som tidigare dragits ur av fascisterna, med 

anarkisternas A omringat av en cirkel som syns 

än i dag (det är utan tvekan i denna tagning 

som man tydligast kan avläsa den tredubbla 

operation som jag nyss nämnde: spår, för-

svinnande av spår, och åminnelsen av båda).1

Kort efter filmens premiär skrev Fortini 
själv:

Historien är en obehaglig fälla med monument, 

stenar och minnen. ”Inte här utan annorstä-

des”, är filmens dominerande tanke. Men detta 

betyder egentligen: ”Inte i dag, utan i går eller 

i morgon”. […] Panoreringarna över Aouanes 

”säger” inte enbart vad som skedde där eller 

vilket lugn som täcker de platser där massak-

rer, både antika och moderna, har ägt rum; de 

”säger” att denna mark är en beboelig plats för 

människan, en plats som vi borde bebo.2

Både filmskaparna och Fortini för fram en 
skepsis inför minnet som sådant. ”Minnet 
tjänar till att jämna ut allt”, säger Fortini 
i filmen. ”Glöm ej glömskan!” lär Straub 
ha skanderat. Vad Fortini/Cani i huvud-
sak skildrar är ett försvinnande av spår, 
och den visar därigenom att glömskan 
är en förutsättning för minnet. Och som 
Narboni, med hänvisning till psykoanaly-
tikern Jacques Lacan, anmärker: ”[Det] 
man å ena sidan vinner i historien förlorar 
man å den andra, bara det att då man 
inte vet vad man har förlorat, tror man 
att man har vunnit.” Det är just denna tro 
att något är avklarat, passerat och förbi, 
som Fortini/Cani utgör ett beundransvärt 
motargument till.

Regi: Danièle Huillet, Jean-Marie 
Straub, medverkande: Franco Fortini, 
1976, Italien, Storbritannien, USA, 
Frankrike, 1 tim 23 min, italienska, 
engelsk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Belva Films.

Lördag 20 november 14.00 Bio Victor 
Fortini/Cani
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Stardust Memories

Jazziga toner, lysande foto av Gordon Willis och strålande skådespel i 
Woody Allens 8½, där regissör jagas av groupies, kritiker och före detta 
älskarinnor på filmfestival där man visar hans ”tidiga, roliga” filmer.

1)  2015 visade Cinemateket under rubriken ”Woody Allen – the early, funny ones” fem tidiga filmer av Woody Allen.
2)  Smultronstället ingår också i höstens program. 
3)  Allen intervjuad i Stig Björkman, Woody om Allen (1993).

Regissören Sandy Bates har bestämt sig 
för att göra en allvarlig film. Hans produ-
center försöker övertala honom att klippa 
om den till en komedi – det är trots allt 
för dem han är känd. Vid en filmfestival 
på Stardust Hotel hålls en retrospektiv av 
hans tidiga filmer, ”the early funny ones” 
och Sandy är inbjuden gäst.1 Festivalen 
blir för Sandy en promenad längs min-
nenas gata. I en salig röra blandas frågor 
om meningen med livet med minnen, 
drömmar och samtal om Proust. Av nos-
talgiskäl tar han kontakt med en gammal 
flamma, som dyker upp med sina barn i 
släptåg, och vid mer än ett tillfälle stöter 
han ihop med sin barndoms jag.

Woody Allens Stardust Memories är 
ett slags tragikomisk variant av Federico 
 Fellinis 8 ½ (1963) och flera element 
minner om Fellinis film, inte minst den 
inledande drömsekvensen på tåget och 
raden av excentriska statister (varav vissa 
pratar italienska!) som porträtteras i 
 felliniskt täta närbilder. 

Men filmen för också tankarna till Ing-
mar Bergman. I början av filmen hörs en 

klocka ticka likt i Bergmans Smultronstäl-
let (1957) och Charlotte Rampling genom-
för samma sorts närbildsmonolog som 
Ingrid Thulin i Nattvardsgästerna (1963).2

Stardust Memories fick vid  premiären 
ett ljumt mottagande. Allen ansågs 
upprepa sig, vara alltför självreflexiv och 
dessutom nedlåtande mot filmkritiker och 
beundrare. The New York Times Janet 
Maslin lyfte fram Gordon Willis visuellt 
tilltalande foto, de utmärkta skåde-
spelarna och att filmen förvisso stund-
tals var riktigt trevlig men att ”så många 
scener är bleka ekon av Annie Hall att 
effekten därav är överväldigande sorglig”. 
Dagens  Nyheters Hanserik Hjertén var 
inne på samma spår när han konstaterade 
att Allen borde ”börja se om sina till-
gångar och hitta en väg bort från det egna 
jagsprattlet, som hur nöjsamt det än kan 
vara riskerar tomgång”.

Allen själv anser att Stardust Memories 
är en av hans bästa filmer och berättar 
i en intervju med Stig Björkman att han 
tycker att kritikerna har missförstått den:

Man misstog huvudpersonen för mig! Man 

såg honom inte som en fiktiv person utan som 

ett självporträtt och att jag gav uttryck för en 

fientlig hållning gentemot min publik. Och det 

var naturligtvis inte vad filmen handlade om. 

Den handlade om en person som av allt att 

döma haft ett nervöst sammanbrott och som 

trots sina framgångar har nått en kritisk punkt 

i sitt liv. Men reaktionerna var desamma. ”Så 

du anser att kritiker är värdelösa, du anser att 

publiken är värdelös?” Men jag protesterade 

och sa att huvudpersonen inte var jag.3

Regi: Woody Allen, medverkande:  
Charlotte Rampling, Jessica Harper, 
Woody Allen, Marie-Christine 
Barrault, 1980, USA, 1 tim 29 min, 
engelska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 1.85:1, tillåten från 11 år. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Tisdag 30 november 18.00 Bio Victor
Stardust Memories
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Blade Runner: The Final Cut

 I en av filmhistoriens mest inflytelserika framtidsvisioner är Harrison  
Ford en trenchcoatklädd prisjägare – en så kallad ”blade runner” – som 
möter kärlek och replikanter i ett regnigt och smogfyllt Los Angeles. 

1)  Ghost in the Shell ingår även i höstens program. 

”Minnen! Du talar om minnen.” Pris-
jägaren Richard Deckard (en så kallad 
blade runner som jagar androider kallade 
replikanter) försöker smälta det han hört 
från replikanternas skapare: doktor Eldon 
Tyrell. Den senare har gett sina ”änglar” 
ett förflutet i form av minnesimplantat – 
ett slags kudde för deras känslor. Allt för 
att förenkla kontrollen över dem.

Den filosofiska berättelsens utforskande 
av minne och identitet, framtida kolo-
nialism och klimatförstörelse, har gjort 
Blade Runner till en ovanligt tidlös science 
fiction-film. Visionen av ett framtida Los 
Angeles där bilar svävar genom smog förbi 
neonskyltade skyskrapor blev stilbildande. 
Futuristen Syd Mead bidrog med det 
konceptuella arbete som i händerna på 
Ridley Scott, vid tiden mest känd för sina 
reklamfilmer, blev ett slags dystopisk upp-
datering av efterkrigstidens deckarfilmer i 
klärobskyr. Blinkningarna till film noir gör 
sig även hörd i Vangelis musik, där melan-
kolisk jazz – med inslag av ”världsmusik” 
som understryker filmens smältdegel – får 
nytt liv med elektroniska syntar.

”Scott föreställde sig filmen som en 
film noir som utspelades 40 år in i fram-

tiden, komplett med femme fatales och 
detektiver i trenchcoats”, skriver Michael 
Schulman i sin gedigna genomgång av 
filmens historia för Vanity Fair. Medve-
ten om vikten av världsbygge bad Scott 
manusförfattaren Hampton Fancher att 
skriva in fler exteriörer. ”Vad finns utan-
för fönstret, Hampton?”, undrade han.

Numera talar man ofta om Blade 
Runner som ett typexempel på tech noir 
(en term tagen från James Camerons 
 Terminator från 1984, där en nattklubb 
heter just Tech Noir). Förutom spinoffer 
och uppföljare – serietidningar, en fristå-
ende tv-spelsuppföljare från 1997, Denis 
Villeneuves Blade Runner 2049 (2017) – 
har Scotts film satt tydliga avtryck på verk 
som Ghost in the Shell (1995), Dark City 
(1998) och Matrix (1999).1

Berättelsen är baserad på romanen 
Androidens drömmar från 1968 (med ori-
ginaltiteln Do Androids Dream of Electric 
Sheep? men numera oftast utgiven under 
filmens titel). Där benämns Deckard ald-
rig som en blade runner, utan Hampton 
Fancher tog namnet från beatförfattaren 
William S. Burroughs kortroman Blade 
Runner (A Movie) (1979) – som i sin tur 

var ett treatment för en ofilmad adaption 
av Alan E. Noruses roman The Bladerun-
ner (1974). Filmen var först tänkt att heta 
Dangerous Days, men filmbolaget tyckte 
att Blade Runner lät häftigare.

Produktionen var slitsam, dyr och 
publiken svek. Filmen levde vidare på mid-
nattsvisningar och fick nytt liv på video. På 
laserdisc blev filmen en storsäljare, likaså 
på dvd och senare bluray. Den har levt 
vidare i olika versioner – med berättarröst, 
utan berättarröst, omklippt och omgjord 
med nya scener. Versionen från 2007, 
framtagen inför filmens 25-årsjubileum, 
med enhörningsdrömmen och allt våld 
återställt, är den enda som Ridley Scott har 
haft fullständig konstnärlig kontroll över.

Läs mer: Michael Schulman,  
”The Battle for Blade Runner”, på Vanity 
Fair, vanityfair.com, 14 september 2017.

Regi: Ridley Scott, medverkande: 
Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean 
Young, Daryl Hannah, Edward James 
Olmos, 1982/2007, USA, 1 tim 57 min, 
engelska, utan text, DCP 4K (digitali-
serad), bildformat: 2.39:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Park Circus.

Fredag 17 december 18.00 Bio Victor
Blade Runner: The Final Cut
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Shoah

Shoah är nio timmar vittnesmål från Förintelsen, avgivna av överlevande, 
lägervakter och bönder som odlade marken intill lägren. Inga historiska 
dokument eller bilder, ingen berättare som försöker förklara, bara rösterna 
från dem som på nära håll upplevde förintelselägren. Med Shoah, som har 
gått från att vara en ovanlig dokumentär till ett av 1900-talets viktigaste 
historiska verk, ville Claude Lanzmann bygga en barrikad mot glömskan.

1)  Simone de Beauvoir, ”Förord”, i Claude Lanzmann (övers. Mats Löfgren), Shoah (1986). 

Det har sagts att det är omöjligt att 
skildra Förintelsen, vidden av brottet och 
traumat är för stort. Claude Lanzmann 
gjorde i alla fall ett försök. Shoah skildrar 
förintelselägren Chelmno, Treblinka och 
Auschwitz-Birkenau genom att låta över-
levare, vakter och lokalbefolkning vittna 
om sina minnen. I Shoah är inte Förin-
telsen en linjär historisk händelse, utan 
fragmenterad och genom traumatiska 
minnen medierad av de som är kvar bland 
oss. Konsekvent väljer Lanzmann bort 
arkivbilder/filmer och dokument (tagna 
av allierade eller efterlämnade av nazis-
terna) för att i stället ge överlevarna röst 
och ägarskap av minnen. Han reflekterar, 
och låter andra reflektera, över detta: hur 
fungerar minnet? Kan man lita på min-
nen? Är de objektiva? Vad är priset för att 
minnas? Och kanske viktigaste av allt, kan 
man genom individuella minnen skapa ett 
kollektivt minne som motstår tidens tand?

Claude Lanzmann, son till östeuro-
peiska emigranter, föddes i Paris 1925 
och som tonåring gick han med i den 

franska motståndsrörelsen. Efter att ha 
läst Jean-Paul Sartres Tankar i judefrågan 
(1947) började han intressera sig för sin 
judiska identitet och 1973 regisserade han 
Pourquoi Israël om Israels 25 första år som 
stat. Kort därefter påbörjades arbetet med 
Shoah, det verk som kom att dominera 
Lanzmanns liv och eftermäle. Under tolv 
år reste han världen runt för att intervjua 
de som fortfarande levde, mindes och 
var villiga att vittna. Även om det vid 
premiären 1985 fanns mindre entusias-
tiska röster som ifrågasatte metoden att 
bortse från historiska dokument (och 
menade att Lanzmann därmed skapade 
en egen historia om Förintelsen) så var 
kritiken översvallande. Filmen hyllades 
omedelbart som ett filmiskt och historiskt 
mäster verk och Simone de Beauvoir skrev 
i sitt förord till boken Shoah:

Shoah är varken fiktion eller dokumentär och 

den lyckas med förvånande små medel i form 

av platser, röster och ansikten återskapa det 

förgångna. Claude Lanzmanns stora konst 

är att han får platserna att tala, genom dessa 

röster ger han dem liv igen och han får ansikten 

att uttrycka det som inte kan sägas i ord.1 

Under de följande 33 åren, fram till sin 
död 2018, återkom Lanzmann ständigt 
till Shoah. Allt det material han hade tagit 
fram inrymdes inte i Shoah, trots dess 
längd. Många av de vittnesmål,  samtal 
och frågor som inte fick plats följde 
han upp i Un vivant qui passe (1999), 
Sobibór, 14 octobre 1943, 16 heures (2001), 
Le  Rapport Karski (2010), Le  Dernier 
des injustes (2013) och Les Quatre 
soeurs (2018).

Regi: Claude Lanzmann, 1985, Frankrike, 
Storbritannien, 9 tim 25 min + pauser, 
franska, tyska och polska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 
11 år. Visningsmaterial från Svenska 
Film institutets filmarkiv.

Söndag 22 augusti 12.00 Bio Victor
Shoah
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Animerade minnen

Tre filmer som gestaltar minnen med olika animationstekniker: 
Lördag i North Carolina, ett barndomsminne från 1950-talet; Drawn 
by Memory, en självbiografisk uppväxtskildring om ett liv i rotlös exil; 
och Ryan, ett porträtt av en alkoholiserad, bortglömd animatör.

Animationen är ett tacksamt verktyg 
för att gestalta minnen. Den subjektiva 
hågkomsten kan visualiseras utan verk-
lighetens begränsningar, otydligheter kan 
bokstavligen skisseras, men konkreta hän-
delser kan också skildras hyperrealistiskt.

En av pionjärerna inom den animerade 
dokumentärfilmen är Birgitta Jansson. 
I Semesterhemmet (1981) valde hon för 
att komma närmare sina  dokumentära 
subjekt att strunta i kameran och 
endast spela in ljud. Personerna och 
situationerna återskapades sedan med 
leranimation – ett grepp hon var först i 
världen med. Men där Semesterhemmet 
utgick från befintliga miljöer handlar det 
i Lördag i North Carolina i stället om att 
rekonstruera situationer utifrån åter-
berättade minnen. Gospelsångerskan 
Cyndee Peters återger ett barndomsminne 
om en grisslakt och Jonsson och Claes- 
Göran Lillieborg tolkar berättelsen i lera. 
 Jonsson gick tyvärr bort i förtid och 
filmen färdigställdes av Lillieborg.

Paul Fierlingers Drawn from Memory är 
en animerad självbiografi, där Fierlinger 
står för manus, berättarröst och traditio-
nell cellanimation. Fierlinger föds 1936 
i Japan, där fadern – en tjeckoslovakisk 

diplomat – är stationerad. När andra 
världskriget bryter ut flyttar familjen till 
USA, där sonens formativa år ger honom 
ett språk och en identitet. Men när en 
nära släkting efter kriget blir premiär-
minister i det kommunistiska Tjeckoslo-
vakien flyttar familjen ”hem” igen, och 
sonen stångas under många år med att 
hitta en plats i det för honom främmande 
landet. Drawn from Memory är en fängs-
lande livshistoria, men också ett exempel 
på hur lekfullt animationen kan förhålla 
sig till minnets bedräglighet: den inleds 
till exempel med Fierlingers tydliga minne 
av ett vulkan utbrott utanför fönstret i det 
rum där han låg som spädbarn – en hän-
delse han senare insett inte har inträffat, 
och som han därför omedelbart suddar ut.

Ryan är ett porträtt av den banbrytande 
men bortglömda animatören Ryan Larkin, 
baserat på intervjuer som animatören 
Chris Landreth gjort med Larkin själv och 
hans tidigare medarbetare. Den av droger 
och alkohol splittrade Larkin gestaltas 
med datoranimation rent fysiskt som ett 
huvud med stora hål i – en teknik som 
skarpt kontrasterar mot Larkins egna fil-
mer från 1960- och 1970-talet (som vi får 
se utdrag ur). Ryan vann bland annat en 

Oscar för bästa animerade kortfilm och 
uppmärksamheten ledde till ett nyväckt 
intresse för Larkin. Han börja animerade 
film igen, för första gången på 20 år, innan 
han gick bort, två år efter Ryan. 

Lördag i North Carolina. Regi: Birgitta 
Jansson, Claes-Göran Lillieborg, 
medverkande: Cyndee Peters, 1986, 
Sverige, 10 min, svenska, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv. 
 
Drawn from Memory. Regi: Paul 
Fierlinger, medverkande: Paul Fierlinger, 
1995, USA, 56 min, engelska, utan text, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.33:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Acme Filmworks.

Ryan. Regi: Chris Landreth, medver-
kande: Chris Landreth, Ryan Larkin, 
2004, Kanada, 14 min, engelska, utan 
text, DCP (digitaliserad), bildformat: 
1.85:1, tillåten från 15 år. Visnings-
material från National Film Board 
of Canada.

Bild från Ryan.

Måndag 13 december 18.00 Bio Mauritz 
Lördag i North Carolina / Drawn from Memory / Ryan

106 Cinemateket hösten 2021

Immemory Immemory



Minnen av lycka

Osentimental men gripande filmatisering av en av novellerna i James 
Joyces Dublinbor, om gästerna kring ett middagsbord trettondagsaftonen 
1904. Filmen blev den legendariska regissören John Hustons sista, inspelad 
under hans sista månader i livet och premiärvisad efter hans död.

En kall och snöig trettondagsafton i 
Dublin anländer läraren och skribenten 
Gabriel tillsammans med sin hustru till två 
äldre släktingars årliga middagsbjudning. 
Gabriel blir konfronterad kring sin med-
verkan i en brittisk publikation, vilket han 
ser som resultatet av en ovilja att släppa 
taget om det förflutna och se framåt, för 
honom en typisk irländsk egenskap. Han 
beklagar sig för sin hustru, Gretta, men 
hon är upptagen med att drömma sig 
tillbaka till barndomshemmet i Galway. 
Middagen fortlöper och allt från irländsk 
identitet till munkars sedvänjor avhandlas, 
alltmedan musik framförs av gästerna. 
Innan kvällen är över tvingas Gabriel både 
inse att man inte kan välja fritt hur man 
tar sig an sin historia, och hur mycket det 
är han inte vet om de han älskar.

Gabriel har en tydlig bild av det för-
flutna, han ser på historien som något 
frikopplat från nuet och även om han är 
stolt och nostalgiskt berättar anekdoter 
och skrönor är han ovillig att se vad de har 
med honom att göra. Samma syn har han 
när det gäller honom själv. Det som har 
hänt har hänt och är inget att ödsla tid på. 
En modern människa väljer sin egen his-
toria. Gretta däremot kämpar inte emot de 

minnen som sköljer över henne när hon 
hör en av gästerna framföra ”The Lass of 
Aughrim”, en sång som påminner henne 
om det liv hon levde innan hon träffade 
Gabriel – hon bjuder in och omhuldar 
minnena. Använder dem som ett skydd i 
nuet. James Joyce beskriver kampen mel-
lan frivilliga och ofrivilliga minnen genom 
ett äktenskap och en middagsbjudning. 

Joyce var bara 24 år när han började 
skriva Dublinbor (där De döda är den 
sista och längsta novellen), John Huston 
var 81 år när han filmatiserade novellen. 
Dublinbor, utgiven 1914, var ett debut-
verk, ett mycket moget och sällsamt 
sådant (T. S. Eliot kallade De döda en av 
de främsta noveller som någon skrivits) 
medan Minnen av lycka var ett sista verk. 
John Huston tog med sig inte bara ett helt 
livs livserfarenheter utan även ett helt livs 
hantverksskicklighet in i arbetet. Hans 
distanserade blick ger filmen den osenti-
mentala känsla den behöver.

Mellan 1941 och 1987 regisserade 
Huston över 40 långfilmer och medver-
kade i fler än 50. Många av dem är 
höjd punkter i filmens historia. Han var 
en av Hollywoods giganter, som oavsett 
vilka strömningar som passerade genom 

drömfabriken fortsatte att leverera film 
efter film, och med rykte om sig att vara 
en rebell som levde livet till fullo (inklude-
rat fem äktenskap och alkoholproblem). 
Efter ett besök på Irland på 1950-talet 
började han tillbringa allt mer tid där 
och 1964 blev han irländsk medborgare. 
Inspelningen av Minnen av lycka var svår, 
större delen av tiden tillbringade Huston 
i rullstol och han fick syrgasbehandling 
på plats. Hans dotter Anjelica, som spelar 
Gretta, berättade senare hur viktigt filmen 
varit för honom: att den var menad som 
ett kärleksbrev till Irland och irländarna. 
Resultatet blev mycket riktigt ingen film 
om sorgen över det man lämnar efter sig, 
utan en kärleksfull hyllning till det man 
älskar mest. Och minnet av det.

Regi: John Huston, medverkande: 
Anjelica Huston, Donal McCann, 
Helena Carroll, 1987, Storbritannien, 
Irland, 1 tim 24 min, engelska, svensk 
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från 
Svenska Film institutets filmarkiv.

Lördag 2 oktober 16.00 Bio Victor
The Dead
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Cinema Paradiso

Medelålders regissör minns sin uppväxt i liten by, där maskinisten på 
biografen Cinema Paradiso tar honom under sina vingar och väcker hans 
kärlek till filmen. Oscarbelönad för bästa icke-engelskspråkiga film.

1)  I filmen representeras denna hållning tydligast av Alfredo, som när den tonåriga Salvatore lämnar byn tar farväl med orden:  
”Kom inte tillbaka. Tänk inte på oss. […] Skriv inte. Vältra dig inte i minnen. Glöm oss.”

2)  Till exempel bröderna Tavianis Godmorgon Babylon (1987), Ettore Scolas Splendor – drömmarnas hus (1989) och flera av Federico Fellinis 1980-talsfilmer.

Den framgångsrika filmregissören Salva-
tore får veta att hans mentor och ställföre-
trädande fadersfigur – biografmaskinisten 
Alfredo – har gått bort. Dödsbudet väcker 
minnen från en uppväxt präglad av film.

Cinema Paradiso är en nostalgisk film, 
men vad detta innebär har tolkats olika. 
Vid den italienska premiären avfärdades 
filmen som konservativ och sentimental 
och passerade obemärkt förbi. Filmfors-
karen Millicent Marcus ser däremot en 
”nostalgisk postmodernism”, en sorts 
appropriering av det förflutna som 
samtidigt drar undan mattan för sig själv 
genom att ständigt vissa klipp ur äldre 
filmer. Och filmvetaren William Hope 
menar att filmen visar på tidens obevek-
liga gång, där en nostalgisk hållning som 
eftersträvar status quo står i vägen för 
personlig utveckling.1

Klart är att Cinema Paradiso växte 
fram ur en frustration över en döende 
biografkultur. Mellan 1974 och 1990 sjönk 
antalet italienska biobesök per år från 544 
miljoner till 90 miljoner. Cinema Paradiso 
tillhörde en våg av filmer som sörjer detta 

faktum.2 Ironiskt nog bidrog den till att 
vända utvecklingen och banade väg för en 
ny våg av internationellt framgångsrika ita-
lienska filmer. För det var när den klipptes 
ned till filmfestivalen i Cannes som den 
fann sin publik. Efter att vunnit juryns 
stora pris påbörjade den ett segervarv runt 
jorden som slutligen kröntes med en Oscar 
för bästa icke-engelskspråkiga film.

En nyckel till framgången är att det 
är en film om film. Filmvetaren Dimitris 
Eleftheriotis påpekar hur kärleken till fil-
men skildras på olika nivåer. Dels den tex-
tuella och materiella cinefilin (filmrepli-
ker, filmklipp, filmrullar, projektorer), men 
kanske framför allt i den gemensamma 
filmupplevelsen. Biografen är under det 
1940- och 1950-tal då filmen huvudsakli-
gen utspelar sig fylld till brädden och den 
kollektiva upplevelsen är total – unga som 
gamla, män som kvinnor, rika som fattiga 
skrattar, gråter, jublar, förfäras, slåss, 
älskar, ammar, sover och till och med dör 
på Cinema Paradiso.

Under senare delen av filmen flyttar 
den tonåriga Salvatore över sin dyrkan 

från Filmen till Kvinnan. Den medel ålders 
regissörens romantiserade minnen av sin 
ungdomskärlek är betydligt mer daterade 
än längtan tillbaka till biografens guld-
ålder. Att det är regissören Giuseppe 
Tornatore snarare än rollfiguren Salva-
tore som svarar för denna manliga blick 
verifieras i hans nästa 1940-tals-återblick, 
Malèna (2000), där hora/madonna-kom-
plexet antar närmast parodiska nivåer. 
I en tredje, ”Director’s Cut”-version av 
Cinema Paradiso från 1991 tillkommer ett 
långt segment där den åldrade Salvatore 
återser sin aldrig glömda Elena. I den 
allmänt spridda versionen antyds detta 
möte blott i eftertexternas sista skälvande 
sekunder. Kanske borde Tornatore ha 
nyttjat saxen ännu hårdare.

Läs mer: William Hope, Giuseppe Torna-
tore: Emotion, Cognition, Cinema (2006).

Regi: Giuseppe Tornatore, medver-
kande: Philippe Noiret, Salvatore 
Cascio, Marco Leonardi, Jacques Perrin, 
 Antonella Attili, 1988, Italien, Frankrike, 
2 tim 3 min, italienska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 
11 år. Visningsmaterial från Svenska 
 Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 15 augusti 14.00 Bio Victor
Nuovo Cinema Paradiso
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Fjärran röster, stilla liv

Stiliserad realism i skildring av 1940- och 1950-talets Liverpool, 
där be rättelsen rör sig fram och tillbaka, i stort och smått, likt 
associativa, fragmentariska minnen. Framröstad till den tredje 
bästa brittiska filmen någonsin.

1)  Terence Davies, A Modest Pageant (1992).

Terence Davies spelade 1986 in en 
45 minuter lång film med titeln Fjärran 
röster. British Film Institute, som finan-
sierat den, tyckte att den blev så bra att de 
skrapade ihop till ytterligare en film, Stilla 
liv, inspelad två år senare med samma 
skådespelare. Diptyken Fjärran röster, 
stilla liv hade premiär i Cannes 1988, 
gjorde bejublad festivalturné, hyllades av 
kritiker och blev Davies genombrott.

Fjärran röster, stilla liv är självbiogra-
fisk, men snarare än baserad på Davies 
eget liv bygger den på anekdoter återbe-
rättade av hans mor och äldre syskon. 
Filmen utspelar sig i 1940- och 1950-talets 
Liverpool, och i centrum står en familj 
med tre barn. I en tidig scen förbereds den 
äldsta dotterns bröllop. ”Jag önskar att 
min far var här”, säger hon. Kameran rör 
sig till den yngre dottern, och på ljudspå-
ret hör vi hennes röst: ”Det gör inte jag.” 
Så följer en återblick till när hon tvingas 
skrubba källargolvet och misshandlas av 
fadern. Sedan tillbaka till bröllopsdagen, 
till sonen, och ett annat minne.

Filmen är uppbyggd av sådana asso-
ciativt sammanfogade scener, skildrade 

ur olika personers perspektiv, med 
olika  personer som subjekt. Bilder och 
 situationer återkommer. Oftast är vi i 
hemmet, eller på puben, där samtal varvas 
med allsång. Davies har sagt att filmen 
handlar om ”minnets mosaik”: 

Memory does not move in a linear or a 

chronological way – its pattern is of a circular 

nature, placing events [not in their ”natural” 

or ”real” order] but recalled for their emotional 

importance. […] Thus any ”story” involving 

memory is not a narrative in the conventional 

sense but of necessity more diffuse, more 

elliptical. […] I was trying to create ”a pattern 

of timeless moments”.1

 
När Fjärran röster, stilla liv kom hade kri-
tikerna svårt att definiera den. Det liknade 
inte riktigt brittisk diskbänksrealism, men 
inte heller europeisk auteurfilm. Begrepp 
som ”social art cinema” testades. Dub-
belheten lyfts fram i poeten Paul Farleys 
närstudie av filmen: ”[Minnet behandlas] 
som ett arkitektoniskt ting, en byggsten, 
och samtidigt som något flytande och 
musikaliskt.” En stiliserad realism, där 

minnets filmiska kvaliteter skapar en film 
som inte följer de traditionella ramarna.

Jean-Luc Godard avfärdade vid ett 
tillfälle hela den brittiska filmindustrin, 
med ett undantag: Fjärran röster, stilla liv. 
Carlos Reygadas är en annan beundrare. 
Och när tidningen Time Out 2011 bad 150 
experter rösta fram tidernas bästa brit-
tiska filmer kom den på tredje plats.

Till Sverige nådde filmen redan hösten 
1988, då den först visades på Cinemateket 
(som då hette Filminstitutets filmklubb), 
och strax därefter på tv. Dagens Nyheter 
tipsade om tv-sändningen i en artikel med 
rubriken ”Livet kring en pub”. Vilket inte 
heller är en felaktig beskrivning. 

Läs mer: Paul Farley, Distant Voices,  
Still Lives (2006).

Regi: Terence Davies, medverkande: 
Freda Dowie, Pete Postlethwaite, 
Angela Walsh, Dean Williams, Lorraine 
Ashbourne, 1988, Storbritannien, 
Västtyskland, 1 tim 25 min, engelska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, 
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Torsdag 26 augusti 18.00 Bio Mauritz
Distant Voices, Still Lives
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Histoires d’Amérique:  
Food, Family and Philosophy

I nattliga tablåer berättar Chantal Akerman historier om migration, exil och 
vardagen för New Yorks judiska befolkning. I brist på personliga minnen 
begagnar sig Akerman av humoristiska anekdoter och dokumentära 
vittnesmål till denna film om ”om minnen, men påhittade sådana”.

1)  Akerman intervjuad av Serge Daney i ”Microfilms – Chantal Akerman 1/2: Histoires d’Amérique”, i France Culture, 8 oktober 1989.

Histoires d’Amérique: Food, Family 
and Philosophy skildrar erfarenheter hos 
New Yorks judiska befolkning. Vissa av 
berättelserna är fiktiva och hämtade ur 
Nobelpristagaren Isaac Bashevis Singers 
författarskap, andra är dokumentära och 
bygger på brev publicerade i den judiska 
tidningen The Jewish Forward. Humo-
ristiska, tidlösa anekdoter (som den om 
mannen som bär obekväma skor för att 
han ska ha något att njuta av när han får 
ta av sig dem) varvas med livshändelser 
kopplade till verklig migration, där tonen 
är mörkare.

Den judiska 1900-talshistorien var ett 
återkommande tema i Chantal Akermans 
konstnärskap, och närvarar i filmer som 
Golden Eighties (1986), Là-bas (2006) 
och No Home Movie (2015). Samtidigt 
har Akerman vittnat om sina föräldrars 
motvilja att tala om sitt förflutna. ”Det 
finns inget att säga, sade min mor, och 
det är utifrån detta inget som jag arbetar.” 
I en radiointervju som sändes i samband 
med premiären av Histoires d’Amérique, 
talar Akerman om vad hon lät fylla sina 
föräldrars tystnad med:

I stället för att lära mig min historia genom att 

den överfördes direkt från förälder till barn, var 

jag tvungen att använda mig av litteraturen och 

läsa Isaac Bashevis Singer, till exempel. Men 

detta räckte inte. Hans egna minnen kunde 

aldrig bli helt och hållet mina. Så, genom att 

låna från höger och vänster, byggde jag upp 

imaginära minnen. Denna film handlar om 

minnen, men påhittade sådana.1

Film- och litteraturvetaren Marion 
Schmid skriver i sin Akerman-biografi att 
Histoires d’Amérique är att betrakta som 
vad den franska historikern Pierre Nora 
kallade för en ”minnesplats”, vilket är ”allt 
viktigare här eftersom […] den judiska 
traditionen inte har någon annan historia 
än sitt eget minne”.

Histoires d’Amérique hör till Akermans 
estetiskt mer ohämmade verk. Vittnes-
målen, varav vissa adresseras direkt till 
kameran, får en fysisk klangbotten då de 
framförs av skådespelare med judisk eller 
östeuropeisk bakgrund – samtidigt som 
scenografi och ljussättning (filmen utspe-
lar sig främst kvälls- och nattetid) skänker 
en tidlös och magisk ton som harmonie-

rar med de mer lustfyllda anekdoterna 
som inflätas i filmen. Det är också precis 
i mellanrummet mellan verklighet och 
fantasi som filmen finner sin nerv, och där 
bildas också ett slags resonanskammare 
för Akermans uppdiktade minnen.

Läs mer: Marion Schmid,  
Chantal Akerman (2010).

Regi: Chantal Akerman, medverkande: 
Maurice Brenner, Carl Don, David 
Buntzman, Judith Malina, 1988, Belgien, 
Frankrike, 1 tim 32 min, engelska, utan 
text, DCP (digitaliserad), bildformat: 
1.66:1, tillåten från 15 år. Visningsmate-
rial från Fondation Chantal Akerman.

Lördag 23 oktober 16.00 Bio Victor 
Histoires d’Amérique: Food, Family and Philosophy
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Archangel

I Arkangelsk i norra Ryssland 1919 lider en kanadensisk soldat och en 
belgisk pilot båda av minnesförlust och är dessutom förälskade i samma 
kvinna. Archangel är ett trollbindande elliptiskt konstverk inspirerat av tidig 
ljudfilm, där textskyltar samsas med talad dialog och berättarröst.

1)  Guy Maddin intervjuad av James Quandt i ”Purple Majesty”, i Artforum, sommaren 2003.

En kanadensisk soldat med träben 
anländer strax efter första världskrigets 
slut till Arkangelsk (där ingen har infor-
merat invånarna om att det är fred). Efter 
en dramatisk incident där han räddar livet 
på en pojke får han ett sammanbrott och 
tror att en rysk kvinna är hans i själva 
verket avlidna trolovade. Kvinnan är i sin 
tur gift med en belgisk pilot som lider 
av amnesi och tror att varje dag är deras 
bröllopsdag. Med hjälp av en karta, som 
också är ett äktenskapsbevis, försöker 
soldaten spåra upp kvinnan, alltmedan 
scener, bilder och repliker upprepas. 
Archangel går i cirklar, återskapar ständigt 
sig själv, gestaltar scener som opålitliga 
minnen av vad vi nyss har sett. Samtidigt 
speglar narrativet den vilsna huvudper-
sonens behov av rutiner för att inte gå 
under. För regissören Guy Maddin är 
minnesförlusten en tillgång:

 

Amnesia is a timeless storytelling device. 

Forgetfulness is a kind of anesthetic for the 

painful life we all live. We’re forced constantly 

to think about the shameful things we’ve done, 

the painful things that have happened to us. We 

owe most of the feelings we have, as sensate 

beings, to shoddy memories. The sheer erratic 

nature of memory keeps life a Luna Park.1 

Berättelsen i Archangel är inspirerad av 
Henry Greens roman Back från 1946, men 
filmen hämtar sin form och sitt estetiska 
uttryck från skarven mellan stumfilm och 
tidig ljudfilm. Maddin varvar textskyltar, 
musik, dialog och en berättarröst och 
är särskilt inspirerad av ”part- talkies” – 
stumfilmer som efter ljudfilmens genom-
brott försågs med påklistrade, enkla ljud-
spår, för att kunna konkurrera med den 
nya tekniken. Manusförfattaren George 
Toles beskriver hur Maddin ville att 
ljudet skulle efterlikna en ”krigsveterans 
flimrande minnen” av strider som nästan 
höljts i nostalgi, men där ett tunt, irrite-
rande oljud spökar, ”som om ett okänt 
djur drar sina klor mot minnets bakdörr”. 
Maddin exponerar filmens materialitet 
– foto, specialeffekter och scenografi är 
medvetet primitiva, men oändligt vackra.

Archangel hade premiär på filmfesti-
valen i Toronto och konfunderade både 
publik och kritiker, även om den hade 

sina tillskyndare. Att så många lämnade 
salongen under premiären lär ha fått 
Maddin att omedelbart bestämma sig för 
att nästa film skulle ha en tydligare berät-
telse. Archangel har den något ambiva-
lenta statusen av att oftast benämnas som 
en mellanfilm, samtidigt som den tillhör 
Maddins mest analyserade verk. Regis-
sören själv har kallat den sitt ”hemliga, 
missbildade favoritbarn”. 
  
Läs mer: David Church (red.), Playing with 
Memories: Essays on Guy Maddin (2009). 

Regi: Guy Maddin, medverkande: 
Kyle McCulloch, Kathy Marykuca, 
Ari Cohen, Michael Gottli, Sarah Neville, 
1990, Kanada, 1 tim 23 min, engelska, 
utan text, 35 mm, bildformat: 1.33:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Winnipeg Film Group.

Onsdag 29 september 18.00 Bio Victor
Archangel
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Brand Upon the Brain!

Självbiografiskt inspirerad stumfilm med berättarröst och ljudeffekter, där 
vuxen man målar om fyrtorn på den isolerade ö där han växte upp tillsam-
mans med sin familj och inhysta föräldralösa barn, och förlorar sig i minnen. 

1)  De andra filmerna är Cowards Bend the Knee (2003) och My Winnipeg (2007).

Brand Upon the Brain! är den andra 
fristående delen i filmskaparen Guy 
 Maddins ”me trilogy” – tre filmer där 
huvudpersonen heter Guy Maddin och 
där regissörens liv i olika grad ligger 
till grund för innehållet.1 Brand Upon 
the Brain! utgår från Maddins familje-
relationer, men är inte så mycket ”baserad 
på verkligheten” som en oidipal metafor. 
Filmvetaren William Beard beskriver hur 
attityder och handlingar ”presenteras ur 
barnets simpelt storslagna synvinkel – 
eller snarare, barnets synvinkel som den 
grävts fram i psykoanalys”.

Filmen har undertiteln ”A Remem-
brance in 12 Chapters”, och inleds med att 
den vuxna Guy Maddin anländer med båt 
till den isolerade ö han växt upp på, för 
att uppfylla moderns önskan att måla om 
dess fyrtorn. När han skrider till verket 
börjar han minnas barndomen, då mor, 
far, syster och Guy delade hem med en 
skock föräldralösa barn. Den despotiska 
modern bevakar ständigt sina barn, kom-
municerar via en ”aerofon” som laddas av 
ilska, hyser incestuösa böjelser gentemot 
sonen och hotar ständigt att ta livet av sig 
när hon inte får som hon vill. Fadern är en 

oavbrutet bortvänd vetenskapsman som 
tillbringar all tid i sitt laboratorium, där 
han framställer ett livselixir av nektar som 
modern med jämna mellanrum extraherar 
från de sovande barnhemsbarnens huvu-
den (härav titelns ”märken på hjärnan”). 
Till ön kommer även en ung kvinnlig 
detektiv som väcker Guys sexualitet, men 
försvinner. När hon återkommer, förklädd 
till sin tvillingbror, inleder hon en relation 
med systern.

Det hela gestaltas som en frenetiskt 
klippt skräcktripp till stumfilm. Filo-
sofen Carl Matheson ger en nyckel när 
han föreslår att Maddins filmer bör ses 
som ”dokumentärer om återkommande 
mardrömmar”, där ”långa perioder av 
tystnad punkteras av skrik och upprepade 
mantran”.

Att tystnaden bryts innebär här att en 
berättare (Isabella Rossellini) ömsom 
kompletterar, ömsom kommenterar, 
ömsom upprepar vad som sker i bild och 
vad som står på de regelbundna textskyl-
tarna. Vid premiären på filmfestivalen i 
Toronto framfördes denna tolkning live av 
en ”interlokutör”, jämte en symfoniorkes-
ter och ljudläggare som skapade ljud-

effekter på plats. I bioversionen sker detta 
alltså på ett och samma ljudspår. 

Maddin är en anakronist. Han tar sig an 
den tidiga filmen inte som en nostalgiker 
utan som ett slags retroaktiv pionjär, som 
i en tidsmaskin för filmens audiovisuella 
utveckling framåt. Filmvetaren Saige 
 Walton beskriver hur Maddins filmer 
framstår som ”åldrade filmkopior, proji-
cerade på nytt men fulla av information 
om sin egen historia och materialitet”. En 
medveten artificialitet, en filmisk gestalt-
ning av en människas komplexa minne.

Läs mer: David Church (red.), Playing with 
Memories: Essays on Guy Maddin (2009).

Visningen inleds på engelska av  
A.J. Epstein, konstnär och en av  
filmens exekutiva producenter. 
 
Regi: Guy Maddin, medverkande: 
Gretchen Krich, Sullivan Brown,  
Maya Lawson, Jake Morgan-Scharhon, 
Erik Steffen Maahs, 2006, Kanada, 
USA, 1 tim 35 min, engelska, utan 
text/engelska mellantexter, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.85:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Seattle Classic Films.

Onsdag 22 september 18.00 Bio Victor
Brand Upon the Brain!
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The Green Fog

Alfred Hitchcocks Studie i brott återskapas med bilder från filmer och 
tv-serier inspelade i San Francisco, i montagefilm som både förenklar och 
fördjupar originalet, och visar hur all film bär på minnet av annan film.

1)  Studie brott visas som en del av höstens Chris Marker-retrospektiv.
2)  Geoff Andrew, ”The Green Fog first look: Guy Maddin’s giddy San Francisco remake”, på Sight & Sound, bfi.org.uk/sight-and-sound, 21 februari 2018.

The Green Fog beställdes av San Fran-
cisco Film Festival i samband med festi-
valens 60-årsjubileum 2017. Vad som från 
början var tänkt som en stadssymfoni – ett 
kärleksbrev till San Francisco baserat på 
bilder ur filmer inspelade i staden – änd-
rade form när Guy Maddin, Evan Johnson 
och Galen Johnson under sin research 
upptäckte hur många bilder som påminde 
om Alfred Hitchcocks Studie i brott (1958). 
Man beslutade då att helt enkelt struktu-
rera materialet som en remake.1

I trions första samarbete, The For-
bidden Room (2015), sammanfogas 
nyinspelade scener baserade på manus 
till eller fragment av förlorade stumfilmer 
till en löst sammanhängande feberdröm. 
The Green Fog är ett rent montage, där 
scener ur närmare 100 filmer återskapar 
– eller snarare antyder, bygger ut eller 
komprimerar – Studie i brott. Nästan all 
dialog är bortklippt, kvar är suggestiva 
blickar, suckar och andetag som närmast 
överträffar originalets erotiska spänning. 
Metanivåer uppstår när filmscener proji-
ceras på dukar eller sänds i tv-apparater, 
och åskådare (ur filmer) spolar fram och 

tillbaka. Filmen är dessutom ett slags 
essäfilm om Studie i brott, en kommentar 
till Hitchcocks berömda manliga blick.

Regissörstrion förstärker scener och 
skeenden genom att upprepa dem i flera 
på varandra följande varianter. Där en 
person faller från en hög byggnad i Studie 
i brott ser vi i The Green Fog flera perso-
ner, ur olika filmer, falla – även om de 
representerar en och samma rollfigur. 
Dessa omtagningar visar hur till och 
med ett så omhuldat verk som Studie i 
brott kan approximeras utifrån filmiska 
klichéer. All film bär på minnet av annan 
film, inga bilder är unika.

Mängder av kända skådespelare – Karl 
Malden, Sidney Poitier, Joan Crawford, 
Rock Hudson, Meg Ryan, Nicolas Cage 
för att nämna några – skymtar förbi, 
och kalenderbitaren kan roa sig med att 
försöka identifiera filmerna. Men Maddin, 
Johnson och Johnson rekontextualiserar 
också filmhistorien. Den mest oväntade 
och kanske vackraste sekvensen i The 
Green Fog är fyra minuter av bilder på 
Chuck Norris ur An Eye for an Eye från 
1981. Actionhjälten Norris är lågmält 

sammanbiten, men inte på något passivt 
aggressivt machomanér, utan närmast 
ömsint, melankoliskt, sårbart. Maddin 
själv uttrycker det som att Norris ansikte 
är ”bressonskt i kraften av dess oskrivna 
kvaliteter”.

The Green Fog kan ses, tolkas och 
avnjutas på många sätt. För att citera 
filmkritikern Geoff Andrew:

The film, in essence, is a brilliant exercise in 

meta-narrative, which raises questions galore 

about reality and representation, time and 

space, genre and gender, individual and urban 

identity, cinematic suture and casting, etc. 

Mainly, though, it’s just very, very funny.2

Regi: Evan Johnson, Galen Johnson, 
Guy Maddin, 2017, USA, 1 tim 5 min, 
engelska, utan text, DCP, bildformat: 
1.33:1, tillåten från 15 år. Visnings-
material från The Festival Agency.

Onsdag 6 oktober 18.00 Bio Victor
The Green Fog
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Total Recall

Våldsam science fiction-action där en bokstavlig drömsemester till Mars 
utlöser förträngda minnen. Arnold Schwarzenegger är byggarbetaren 
som inser att han är en hemlig agent. På den röda planeten ställs han inför 
tuffa konflikter – mellan människor och mutanter, implantat och verkliga 
minnen. Löst baserad på en novell av Philip K. Dick. 

1)  Blade Runner: The Final Cut ingår även i höstens program. 

Med en budget norr om 50 miljoner 
dollar ska Total Recall ha varit en av sin 
tids mest påkostade produktioner. Det var 
ett hjärteprojekt för Ronald Shusett och 
science fiction-nestorn Dan O’Bannon, 
som låg bakom manuset till Alien (1979). 
Tillsammans köpte de rättigheterna till 
Philip K. Dicks 1960-talsnovell We Can 
Remember It for You Wholesale när för-
fattaren ännu var vid liv.

Under resans gång blev producen-
ten Dino De Laurentiis involverad, med 
David Cronenberg som tilltänkt regissör. 
I huvudrollen hade kroppsskräckmästaren 
tänkt sig William Hurt. Som litteratur-
älskare ville den högst manusinvolverade 
 regissören, utkast för utkast, ta sig närmare 
förlagan – vilket Shusett var strängt emot. 
”Jag sade att jag trodde att det var det 
vi gjorde. ’Nej! Vi vill ha Jakten på den 
försvunna skatten åker till Mars.’ Och sedan 
blev det Arnold Schwarze negger åker till 
Mars”, berättar Cronenberg besviket i en 
intervju i Film Comment.

Med Arnold Schwarzenegger inblandad 
tog filmen form i raskare takt. I egenskap 

av Robocop-fan, en film som han ett tag 
varit aktuell att medverka i, ville Schwarze-
negger få med Paul Verhoeven, den 
kontro versiella nederländaren som numera 
idoliseras för den sortens samhällskritiska 
pangpang som han levererade under sina 
år i Hollywood (hans senaste amerikanska 
film – och sista, om man ska tro Verhoeven 
själv – var Hollow Man från 2000).

I berättelsen berörs flera element 
typiska för cyberpunk: kopior kontra 
original, virtuella verkligheter, manipu-
lerade minnen. Liknande inslag finns i 
såväl  Ridley Scotts Blade Runner (1982)1 
som John Woos Paycheck (2003), båda 
inspirerad av Philip K. Dicks berättelser. 
Förvisso tar Verhoeven förlagans mer 
filosofiska premiss i en actionladdad 
riktning, men det är också just denna 
högoktaniga excessvinkel som gör filmen 
så njutbar – helt obekymrat hoppar 
filmen hage mellan hjärngympa och 
hjärndödhet.

I filmen har huvudpersonen Douglas 
Quaid (i förlagan Quail) gjorts om till 
byggarbetare, ett yrke bättre lämpat och 

kanske även mer trovärdigt för Schwarze-
neggers fysik än förlagans uttråkade 
kontorsråtta. Kontrasten blir desto roli-
gare när Quaid plötsligt inser att han är 
en hemlig agent som, i Schwarzeneggers 
tolkning, fullkomligt ångvältar sig fram 
genom filmens tech noir-lika labyrint av 
konspirationer. Året är 2084 och Quaids 
dröm om att resa till Mars visar sig vara 
rotad i förträngda minnen från den röda 
planeten. I en korseld av människor och 
mutanter, konstgjorda och verkliga min-
nen, måste han reda ut sitt förflutna för 
att säkra sin framtid.

När filmen hade premiär i Sverige 
gjorde Statens biografbyrå fem ingrepp. 
Kroppsbenknäckningar, sparkar mot rygg 
och skrev, en massaker i en rulltrappa – 
de anmärkta sekvenserna är typexempel 
på Verhoevens kreativa filmvåldsfrenesi. 
Vi visar en svensk distributionskopia med 
återinsatta censurklipp.

Regi: Paul Verhoeven, medverkande: 
Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, 
Sharon Stone, Michael Ironside, Ronny 
Cox, 1990, USA, 1 tim 53 min, engelska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Fredag 12 november 18.00 Bio Victor
Total Recall
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Måndag hela veckan

Inflytelserik komedi där Bill Murrays självupptagna tv-väderpresentatör 
skickas till en håla för att göra ett reportage om ”murmeldjursdagen”. Med 
minsta tänkbara ansträngning försöker han få den kyliga måndagen över-
stökad, men inser dagen därpå att han är helt fast – i en tidsloop.

Efter en tid som Playboys skämtredaktör 
blev Harold Ramis medlem i humor-
gänget National Lampoon. Snart var han 
medförfattare till Deltagänget (1978) och 
Klantskallarna (1979), den senare med en 
filmdebuterande Bill Murray i rollistan. 
Samarbetet stärktes när Murray gjorde 
huvudrollen i Ramis regidebut, sport-
komedin Tom i bollen (1980).

Både Murray och Ramis hade ett 
fenomenalt årtionde framför sig. Ramis 
rivstartade två av tidens stora komedi-
filmserier – som regissör till Ett päron till 
farsa! (1983) och medförfattare till Ghost-
busters – spökligan (1984), där Murray och 
Ramis även spelar spökjägare.

Men frågan är om någon av de två 
gjort något så inflytelserikt som Måndag 
hela veckan. Murray är i elak högform 
som självupptagen tv-väderpresentatör, 
motvilligt utsänd till en snötäckt småstad 
för att göra reportage om ”Groundhog 
Day” (”murmeldjursdagen”) – en verklig 
tradition i delar av Nordamerika där 
skogsmurmeldjurets reaktion tas som en 
prognos om vinterns varaktighet.

Inte så spännande, tycker Murrays 
rollfigur. Och inte blir det bättre när han 
dagen därpå vaknar upp i samma stad och 

inser att det återigen är den 2 februari. 
Samma dag, om och om igen – med hän-
delser utspelade i samma ordning. Hur 
ska han bryta den onda cirkeln?

Inom filmvärlden har liknande cirklar 
upprepats med gott humör. Måndag hela 
veckan har levt vidare som den självklara 
referensen för vitt skilda tidsloopfilmer 
som Source Code (2011), Edge of Tomor-
row (2014), Happy Death Day (2017) och 
Palm Springs (2020) – eller för den delen 
de svenska varianterna Naken (2000) och 
Koko-di koko-da (2019). Subgenrens lek-
fulla manipulationer av tidsförhållanden 
tvingar huvudpersonerna att förlita sig på 
minnen av händelser som inte riktigt låter 
sig kategoriseras som det förflutna. Noel 
Murray konstaterar i en artikel om feno-
menet i The New York Times att ”Måndag 
hela veckan kom ut 1993, men det känns 
som att vi sedan dess har sett den om och 
om igen. [Den] var inte först i sitt slag, 
men den var en särskilt fyndig och emotio-
nellt klangfull twist på tidsloopintrigen.”

Science fiction-författaren Richard A. 
Lupoff hävdade att konceptet stulits från 
hans novell 12:01 P.M. (1973). Tillsam-
mans med regissören Jonathan Heap, 
som 1990 gjorde en kortfilm av berät-

telsen, försökte Lupoff utan framgång 
stämma Columbia Pictures. En tv-film 
baserad på novellen kom också 1993, men 
av tidsloop filmerna från det året var det 
Måndag hela veckan som fastnade i det 
populärkulturella minnet.

Dagens Nyheters Mårten Blomkvist 
jämförde filmen med Frank Capras 
komedier (”där storstadscynism ställdes 
mot småstadsnaivitet, storfräsare mot 
små människor”), men till Ramis nackdel. 
Även om Blomkvist ansåg att Måndag 
hela veckan drogs med samma irriterande 
grabbighet som Ramis tidigare verk, 
erkände han att det var ”omöjligt att inte 
ryckas med av berättarglädjen”.

Regi: Harold Ramis, medverkande: Bill 
Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott, 
1993, USA, 1 tim 41 min, engelska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, 
tillåten från 7 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Fredag 19 november 18.00 Bio Victor
Groundhog Day
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De 101 nätterna

I Agnès Vardas hyllning till filmhistorien minns Monsieur Cinéma till-
sammans med en ung filmstudent 100 år av film. De tittar på klipp, lyssnar 
på musik och får besök av en häpnadsväckande stor skara filmstjärnor.

1)  Alison Smith, Agnès Varda (1998).

”Jag har minnen, men jag kan inte  minnas 
dem”, säger den åldrande Monsieur 
Cinéma, som närmar sig sin 100-årsdag. 
Han bor ensam i ett mindre palats om-
given av filmhistorisk memorabilia. Film 
och filmskapande har präglat hela hans 
liv. Då minnet sviker honom anställer han 
en ung filmstudent för att under 101 dagar 
lyssna på hans historier om alla filmer 
som någonsin har gjorts. De går igenom 
Monsieur Cinémas samlingar, tittar på 
och diskuterar olika filmklipp och lyssnar 
på musik och dialog ur filmer. Under tiden 
får han besök, såväl i verkligheten som i 
minnet, av diverse filmstjärnor: Marcello 
Mastroianni, Gérard Depardieu, Jean-
Paul Belmondo, Alain Delon, Catherine 
Deneuve, Robert De Niro, Sandrine 
 Bonnaire, Anouk Aimée, Fanny Ardant, 
Gina Lollobrigida, Jane Birkin, Jeanne 
Moreau och Hanna Schygulla.

Tillsammans med och genom  Monsieur 
Cinema får åskådaren i De 101 nätterna, 
som spelades in till filmens 100-årsju-
bileum, minnas filmens historia. Film-
vetaren Alison Smith visar i sin Var-
da-biografi att detta sätt att kollektivt 
högtidlighålla minnet av någon eller något 

och belysa hur det påverkar nuet, är ett 
återkommande tema, inte minst i Vardas 
1990-talsfilmer: 

In the case of Jacquot de Nantes [Lille Jacques 

från Nantes, 1991], both private memory and 

public are concerned, since the film itself is 

designed to bring before the public images 

created from records of the past. Les Demoi-

selles ont eu 25 ans [Flickorna fyller 25] and 

L’Univers de Jacques Demy give a more central 

place to public recollection: Les Demoiselles 

is a record of a community event, designed 

around elements of the past but using these 

to create something new in the present. [Les 

Cent et une nuits de Simon Cinéma], similarly, 

dramatises the tensions between memories of 

the past and creation of the present and for the 

future: the history of cinema as remembered 

by ”M. Cinéma” is finally only valuable if it 

can be used, without dilapidation, as material 

for a film of the future. […] All these explicity 

commemorative films are therefore concerned 

with the purpose of evoking the past, and its 

relationship with the present, especially in as 

much as it can provoke creative action. Such 

creation is clearly based on an interpretation of 

the past and thus we return to the reproces-

sing, through subjectivity, of past experience 

into something immediately relevant, but in the 

later films the process is collective as well as 

individual.1

Regi: Agnès Varda, medverkande:  
Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, 
Henri Garcin, Julie Gayet, Mathieu 
Demy, 1995, Frankrike, 1 tim 
44 min, franska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.66:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från    
Ciné- Tamaris.

Måndag 6 september 18.00 Bio Mauritz
Les Cent et une nuits de Simon Cinéma
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Ghost in the Shell

Minnet, själen och människans framtida existens i en högteknologisk 
värld utforskas i Mamoru Oshiis stilbildande cyberpunkanimation, 
där en kvinnlig cyborg leder jakten på en hackerterrorist. Den största 
inspirationskällan till Wachowski-systrarnas Matrix-trilogi.

1)  Terrassen ingår i höstens Chris Marker-retrospektiv.

Trots att Ghost in the Shell blivit ett 
slags sinnebild för japansk animation är 
filmen i själva verket en japansk-brittisk 
samproduktion. För att finansiera det 
kostsamma projektet gick Bandai Visual 
och animationsstudion Production I.G 
ihop med det brittiska bolaget Manga 
Entertainment, som även skötte filmens 
distribution i Storbritannien. Slutresul-
tatet blev ingen biosuccé, men på video 
växte den till ett världsfenomen som 
bidrog till japansk animations populär-
kulturella genomslag i väst.

Masamune Shirows mangaförlaga 
publicerades seriellt 1989–1990. Runt 
samma tid arbetade Mamoru Oshii med 
Patlabor-serien, till vilken han regisserade 
en tv-serie och de två första långfilmerna. 
Redan där syntes den korsning av filoso-
fiska frågor, stillsamt meditativa stäm-
ningsbyggen och korta men högkalibriga 
actionsekvenser som fulländades i Ghost 
in the Shell.

I ett framtida Tokyo där cyberkrig-
föring blivit vardag är hackers minst 
lika farliga som de största stridsrobo-
tarna. Sektion 9 är informations- och 

 under rättelseavdelningen med ansvar för 
att bekämpa landets cyberbrottslighet. 
När majoren Motoko Kusanagi, grupp-
chef tillika cyborg, tar täten i jakten på 
hacker terroristen Marionettmästaren 
ställs hon inför frågor om minnen, själen 
och existensen i en värld där kroppar 
blivit slit- och slängvaror och det eviga 
livet finns på nätet. 

Tekniska bearbetningar av tid och 
rum står i fokus, vilket känns igen från 
en av Oshiis favoritfilmer: Chris Markers 
 Terrassen från 1963.1 På samma sätt som 
den arbetar med mestadels stillbilder 
– i vad Marker kallar en ”fotoroman” – 
arbetar Oshii med en stil präglad av still-
het, kontroll och frusna ögonblick som 
vid väl valda tillfällen exploderar i häftig 
rörelse. I den berömda introsekvensen, 
där förtexterna löper mot tillverkningen 
av Kusanagis cybernetiska kropp, etable-
ras filmens skapelsetema med en meta-
nivå. Kulturvetaren Joseph Christopher 
Schaub menar att namnen i förtexterna 
inte bara berättar om vilka som har gjort 
filmen – utan också avslöjar kroppens 
verkliga upphovspersoner.

När syskonen Wachowski föreslog 
Matrix för producenter visade de Ghost 
in the Shell med slutorden: ”Vi vill göra 
det där på riktigt.” Likt hur Matrix- 
trilogin tänjde på tekniska gränser för att 
utforska växelverkan mellan människa 
och maskin, det verkliga och det virtuella, 
blev Ghost in the Shells hybrid av 2D- och 
3D-animation stilbildande. Handritade 
celler manipulerades digitalt med stor-
artade resultat, vilket Dani Cavallaro i sin 
Oshii-biografi lyfter fram som typexempel 
på filmbranschens pre-millenniala försök 
att ”förflytta det overkligas animation i 
mer realistiska riktningar”.

Läs mer: Dani Cavallaro, The Cinema  
of Mamoru Oshii: Fantasy, Technolgy  
and Politics (2006). 

 
Regi: Mamoru Oshii, medverkande: 
Atsuko Tanaka, Akio Otsuka, Iemasa 
Kayumi, 1995, Japan, Storbritannien, 
1 tim 23 min, japanska, engelsk text, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.85:1, 
tillåten från 11 år. Visnings material från 
Lionsgate.

Torsdag 25 november 18.00 Bio Victor
Kokaku Kidotai
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Illusioner

Nyblivna modern Yumikos man hittas död på tågrälsen. Några år senare 
lämnar hon och sonen Osaka för en by vid havet, där hon gifter sig med en 
änkling – men det förflutna vägrar släppa taget. Människor och miljöer blir 
till ett i Hirokazu Kore-edas vemodigt vackra spelfilmsdebut.

I början av 1990-talet hade Hirokazu 
Kore-eda etablerat sig som dokumentär-
filmare. Rörande livshistorier varvades 
med porträtt av filmidolerna Edward Yang 
och Hou Hsiao-hsien, men 1995 var han 
redo att ta steget in i spelfilmssfären. ”Jag 
hade en väldigt stark längtan efter att göra 
en film, och var väldigt medveten om vad 
en film var. Sedan dess har jag förlorat 
den självmedvetenheten om vad en film 
kan, eller borde, vara.”

En viss besvikelse infann sig efteråt. 
Han fick nämligen en chans att visa 
 Illusioner för Hou, som trots kompliman-
ger för hantverket tyckte att det var lite väl 
uppenbart att den gjorts efter bildmanus. 
”Hur kan du veta hur du ska filma en per-
son innan du har sett personen? Du som 
började med dokumentärer borde veta det 
bättre än någon annan”, sade Hou.

Där och då slutade Kore-eda med bild-
manus. Även om han numera ”vuxit ifrån” 
det överstiliserade, är det tydligt att han i 
Illusioner lyckades med exakt det han sagt 
sig sträva mot med sina mer avskalade verk: 
att ta sig närmare människor än vad doku-
mentärfilmens observerande form tillåter.

Illusioner är en visuell spegling av den 
själsliga kamp som huvudpersonen ställs 

inför. Ett dödsfall omgärdat av frågor som 
aldrig kommer att få svar. Den nyblivna 
modern Yumiko trodde att hon var lyck-
ligt gift med en lika lycklig man, men när 
han plötsligt hittas död på tågrälsen rasar 
allt samman. Allt pekar ju på självmord. 
Några år senare flyttar Yumiko med sin 
son från Osaka till en by vid havet, där 
hon ingår ett arrangerat äktenskap med 
en änkling med ett barn – men det för-
flutna fortsätter att hemsöka dem.

”Redan i sin hyllade långfilmsdebut 
Illusioner (1995) började han utforska 
minnets fruktansvärda kraft att påverka 
livet i nuet”, introducerar Nicholas Wennö 
Kore-eda i en intervju i Dagens Nyheter. 
Så var det då och i den änden har det till 
stor del fortsatt. Man kan jämföra Illusio-
ner med de formmässigt skilda Distance 
(2001), Barnen som inte fanns (2004) och 
Still Walking (2008) och i alla se historier 
om människor som lever i skuggor av det 
förlorade. ”Japaner är väldigt uppmärk-
samma och medvetna om närvaron och 
effekten av döda personer i sina vardag-
liga liv”, har Kore-eda sagt i en intervju.

Sorgearbetet i Illusioner utspelas i 
melankoliska, måleriska landskap. Sight 
& Sounds Mark Sinker har beskrivit 

iscensättningen som ett slags ”livet inuti 
en Rothko-målning”. Regissören har sagt 
att han velat skildra skådespelarna som 
en del av en helhet: ”Jag vill inte att deras 
existens ska vara skild från bakgrunden, 
som är full av ljus och skuggor. Det är 
därför filmen visar fler ryggar än närbilder 
på ansikten. Människor, tåget, cykeln, 
ljuset längs stränderna är sammansmälta 
i varje scen.”

Visningen inleds av Sebastian Lindvall, 
curator på Cinemateket.

Regi: Hirokazu Kore-eda, med- 
verkande: Makiko Esumi, Tadanobu 
Asano, Takashi Naito, 1995, Japan, 
1 tim 49 min, japanska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.85:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Onsdag 1 december 18.00 Bio Victor
Maboroshi no hikari
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Efter livet

Nyligen avlidna anländer till ett slags himlens väntrum i lugn kontors-
miljö, där de får hjälp att välja och iscensätta sina käraste minnen. Hjärte-
värmande metalek med minnets natur där Hirokazu Kore-eda med 
dokumentära och fiktiva medel skapar ett mystiskt mittemellan.

Minnen, död, frånvaro. Så summeras 
Hirokazu Kore-edas tematik i en intervju 
där regissören även ställs inför ryktena 
om en amerikansk nyinspelning av sitt 
genombrottsverk Efter livet. ”När jag 
först kontaktades om en nyinspelning 
var deras idé att göra en komedi med 
Hollwood-skådespelare. Jag tänkte att det 
skulle bli en helt annan berättelse, och i 
själva verket väldigt intressant.”

Någon sådan har det (ännu) inte blivit. 
Det kan tänkas svårt att föreställa sig 
Kore-edas film, om ett slags väntrum där 
personer får välja vilket minne de ska få 
återuppleva i all evighet, som en komedi. 
Fast själv menar den ateistiska regissören 
– en beundrare av Ernst Lubitschs Himlen 
kan vänta (1943) – att han jämfört med 
många andra japanska filmare tagit sig an 
döden på ett lättsamt sätt.

Mellan spelfilmsdebuten Illusioner och 
Efter livet återvände Kore-eda till sina 
dokumentärrötter med tv-produktionen 
Without Memory (1996), ett porträtt av 
en man som efter en vitaminbristorsakad 
hjärnskada går miste om sitt korttids-
minne. Förutom den ämnesmässiga lik-
heten är Efter livet den av Kore-edas filmer 
som tydligast blandar fiktion och doku-

mentär – med intervjuscener inspelade på 
16 mm-film och övriga scener på 35 mm. 

I kontrasten mellan det svävande 
och det konkreta, det drömlika och det 
vardagliga, sker en bearbetning av min-
nets natur. När Kore-eda i researchsyfte 
intervjuade drygt 500 personer om vilka 
minnen de skulle ta med sig till himlen 
gjordes det för att, enligt filmskribenten 
Tony Rayns, ”bättre förstå processen av 
att minnas: tendenserna att fiktionalisera, 
överdriva och undvika”.

Kore-edas intresse för minne och 
identitet är rotat i hans barndom: som 
sex åring bevittnade han sin farfars seni-
litet på nära håll. När han gjorde Without 
Memory insåg han att hela människans 
identitet sitter i minnet. Trots detta 
betraktar han inte Efter livet som nostal-
gifrosseri, eller plågsamt återupplevande. 
Tvärtom handlar det om hur nuet kan 
förbättras genom att försonas med sitt 
förflutna. ”Det är alltså aldrig för sent att 
ändra sitt liv. Jag ville också visa att alla 
åtminstone har minst ett ögonblick som 
gör livet värt att leva, trots allt”, säger 
Kore-eda.

Mottagandet av Efter livet angränsade 
till det lyriska. Dagens Nyheters Eva af 

Geijerstam, som imponerades stort av 
Kore-edas lätta och kärleksfulla skildring 
av minnets subjektiva karaktär, kallade fil-
men för ”ett rent himmelrike, här och nu”.

Läs mer: Tony Rayns, ”This Is Your Life”,  
i Sight & Sound, mars 1999. 

 
Regi: Hirokazu Kore-eda, medverkande: 
Arata, Erika Oda, Susumu Terajima, 
1998, Japan, 1 tim 58 min, japanska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 11 december 17.00 Bio Victor
Wandafuru raifu
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Still Walking

Gamla sår rivs upp när familjen Yokoyama återförenas för minnesdagen 
av Junpei, den saknade sonen och brodern som dog när han räddade 
en annan pojke från att drunkna. Japanska filmtraditioner får nytt liv i 
Hirokazu Kore-edas renande och vackert avskalade familjedrama.

2008 var ett lysande år för japanska 
familje uppgörelser på film. Förutom 
Kiyoshi Kurosawas Cannesvinnare Tokyo 
Sonata hade även Hirokazu Kore-edas 
kritikerälskade Still Walking premiär. Den 
förra med mörkare individperspektiv, den 
senare med varmare blick på  kollektivet – 
båda flitigt jämförda med japanska 
 mästare. Inte minst Yasujiro Ozu.

I sin recension av Still Walking hän-
visar Sight & Sounds Trevor Johnston till 
den ”japanska filmens kulturellt speci-
fika ’hemdramamodus’”, och ser filmens 
centrala skådeplats – Yokoyama-familjens 
traditionella hus – som en blinkning 
till Ozus och Mikio Naruses interiöra 
landskap. ”Låt oss vara tydliga med vad 
filmen inte är. Den är inte ett ’hemdrama’ 
i Ozu-stilen”, slog emellertid Tony Rayns 
fast i Film Comment, med hänvisning till 
Kore-edas stökiga och mer generations-
sammanförande grupporträtt.

Själv har Kore-eda sagt att han, i egen-
skap av filmskapare som började utanför 
studiosystemet (till skillnad från ovan 
nämnda landsmän), snarare inspirerats av 
den taiwanesiska mästaren Hou Hsiao-
hsien och Bikupans ande-regissören 
Víctor Erice.

I Still Walking möter vi den halvt miss-
lyckade sonen Ryota (spelad av Hiroshi 
Abe som här, likt i Kore-edas Efter 
stormen från 2016, spelar son till Kirin 
Kiki). Ryota tog aldrig över läkarpappans 
familjeklinik, är hemligt arbetslös och 
gifte sig nyligen med en kvinna med barn 
från tidigare äktenskap. Han har vant sig 
vid att leva i sin högaktade brors skugga.

Gamla sår rivs upp när dessa 
människor, i sällskap av Ryotas syster, 
möts på liten yta för en återträff som 
varar i ungefär ett dygn – en tidsrymd 
som endast bryts av den avslutande epi-
logen. ”Jag ville visa att dagen som dittills 
porträtterats i filmen existerar i Rytoas 
minne”, har Kore-eda förklarat slutet. 

Idén till filmen fick Kore-eda efter en 
dröm, där han ringdes upp av sin döda far 
som varnade om att något dåligt skulle 
hända hans mor runt den 28:e samma 
månad. Den 29:e lades hon in på sjukhus 
för sin bröstcancer. Efter moderns död 
bar Kore-eda på skuldkänslor som han 
försökte bearbeta med Still  Walking – en 
film som, allt tjafs åsido, handlar om att ta 
vara på tiden med nära och kära.

En kritiker som flera gånger  skrivit 
varmt om Kore-edas verk är Eva af 

 Geijerstam. I sin glödande recension av 
Still Walking i Dagens Nyheter refererar 
hon till Ozus Föräldrarna (1953) och delar 
ut högsta betyg: ”Kore-eda är specialist 
på att med lätt och omedelbart handlag 
beröra tunga teman som förlust, svek och 
minnets krökta speglingar och inordna 
dem i en precis och betydelsebärande 
yttre miljö.”

Regi: Hirokazu Kore-eda,  med- 
verkande: Yui Natsukawa, You, 
Hiroshi Abe, Kirin Kiki, 2008, Japan, 
1 tim 54 min, japanska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.85:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Onsdag 15 december 18.00 Bio Victor
Aruitemo aruitemo
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Ett ögonblick av oskuld

Som 17-åring knivhögg regissören Mohsen Makhmalbaf en polis under 
protester mot Shahen av Iran. Två årtionden senare kontaktar han 
mannen för att tillsammans filmatisera incidenten, som ledde till många 
år i fängelse. Med en oregerlig medskapare undersöker Makhmalbaf 
inte bara det förflutna utan även svårigheterna att återskapa det.

1)  Makhmalbaf intervjuad i Philippe Gajan, ”Mohsen Makhmalbaf”, i 24 images nr. 85, vinter 1996–1997.

1974 knivhugger den 17-årige Mohsen 
Makhalbaf en polis under protester mot 
Shahen av Iran. Han grips, döms och sitter 
i fängelse fram till den iranska revolutio-
nen 1979. Några år senare debuterar han 
som regissör och under det följande decen-
niet kommer han att bli en av landets mest 
uppburna filmare, med framgångar både i 
hemlandet och i Europa. 20 år efter inci-
denten med polisen tar han kontakt med 
honom för att göra en självbiografisk film 
om ett ögonblick som kom att förändra 
hans liv. Polisen är till en början avvak-
tande, men han när  drömmar om filmbran-
schen och går med på att medverka. 

Det som följer är en konfliktfylld 
resa där de två männen inte är ense om 
särskilt mycket alls. Polisen är missnöjd 
med skådespelaren som ska gestalta 
honom (som inte alls är tillräckligt stilig 
och kanske vore det bäst om han spelade 
sig själv?), missnöjd med hur berättelsen 
skildras eftersom den inte stämmer över-
ens med hur han minns det och missnöjd 
med regissören som ska få bestämma 
över hur hans förflutna ska skildras. 

Resultatet är en film om en filminspel-
ning, om återskapandet av det förflutna 
och om två män som genom att konfron-
tera varandras minnen blir tvungna att 
omvärdera sina bilder av sig själva som 
unga. Det blir också en film som ställer 
frågor om vems förflutna som ska skildras 
och vem som äger rätten till minnen.

Ett ögonblick av oskuld kom 1996 och 
var en de filmer som representerade vad 
som kom att kallas för den iranska neo-
realismen. Mohsen Makhmalbaf, Abbas 
Kiarostami och senare Jafar Panahi gjorde 
under en period filmer som skildrade 
verkliga händelser, men där man valde 
bort det dokumentära formatet för att i 
stället iscensätta det förflutna och nuet – 
med en självmedvetenhet om att en film 
om verkligheten ändå bara är en film, och 
som sådan kräver kompromisser och till 
slut ett förfalskande av det den skildrar. 
Det var ett sätt att göra film som foku-
serade på vad film kunde göra och vara 
och var delvis ett svar på de attacker som 
Makhmalbaf fick uppleva efter filmen 
Nobat e Ashegi (1995): 

I sex månader publicerade Irans största dags-

tidning helsidor där man angrep inte bara mitt 

verk och min person, utan själva filmkonsten. 

De angrep filmkonsten! Och jag tror att det var 

det här som fick många av oss att känna att vi 

måste försvara filmen. Att det var dags att visa 

vad film är. Att organisera oss och formulera 

ett försvar.1

Efter Ett ögonblick av oskuld valde 
Makhmalbaf att pausa sitt filmande för 
att starta filmskolan Makhmalbaf Film 
House tillsammans med fru Marziyeh 
Meshkini (Dagen jag blev kvinna, 2000) 
och där studenterna bestod av hans barn 
Samira, Hana och Maysam (vars filmer 
rönt ännu större internationell uppmärk-
samhet vid prestigefulla festivaler). Han 
lämnade Iran 2005 och är sedan dess 
bosatt i Paris. 

Regi: Mohsen Makhmalbaf, med-
verkande: Mohsen Makhmalbaf,  Mirhadi 
Tayebi, 1996, Iran, 1 tim 18 min,  persiska, 
engelsk text, 35 mm, bild format 1.85:1, 
tillåten från 15 år.  Visningsmaterial från 
Makhmalbaf Film House.

Måndag 4 oktober 18.00 Bio Mauritz
Nun va goldun
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Mrs. Dalloway

Den första och hittills enda filmatiseringen av Virginia Woolfs 
modernistiska portalverk, vars parallella historier, tidsförskjutningar 
och svävande dramaturgi skrämt bort tidigare pretendenter. 
Marleen Gorris film följer Mrs. Dalloways förberedelser inför en 
middagsbjudning, en dag som kantas av minnen från ungdomen då hon 
stöter på en älskare hon en gång valde bort.

1)  Merchant-Ivorys Hetta (1983) visas också i höstens program.
2)  Virginia Woolf, ”The Cinema”, i The Nation and Athenæum, 3 juli 1926.

”Mrs. Dalloway sade att hon skulle köpa 
blommorna själv.” Den första meningen i 
Virginia Woolfs Mrs. Dalloway (1925) är en 
litteraturens mest kända. Vi får därefter 
följa henne längs Londons gator när hon 
ska inhandla blommor till den middags-
bjudning hon planerat för kvällen. Hon 
passerar Septimus Smith, en krigsveteran 
som i många avseenden är hennes alter 
ego och vi får följa också honom under 
denna dag. Mrs. Dalloway får besök av en 
ungdomskärlek, en man hon valde bort 
för att gifta sig med den mer pålitliga Mr. 
Dalloway. Woolf undersöker tiden som en 
konstant ström, där det förflutna, nuet och 
framtiden flyter ihop, och hur människor 
hittar sätt att finna sig i dess gång.

Woolfs verk, i likhet med andra 
modernistiska författares, har sällan 
överförts till film. Filmvärlden, inte minst 
Hollywood, har haft svårt att få grepp om 
denna typ av litteratur, som undersöker 
tidens gång och perceptionen av världen 
i textform. Det har främst varit filmare 

utanför mittfåran, med ett eget filmiskt 
språk, som vågat ta sig an dem. Sådana 
som Marleen Gorris.

Gorris började sin bana som rasande 
skildrare av patriarkat och systerskap 
i filmer som De stilte rond Christine M. 
(1982) och Spruckna speglar (1984) innan 
hon fick sitt stora internationella genom-
brott med den betydligt varmare, men lika 
ilskna, Antonias värld (1995). Hennes Mrs. 
Dalloway är lika mycket Marleen Gorris 
som Virginia Woolfs. Det är ingen trogen 
filmatisering, varken till form eller tema-
tik. Gorris fokuserar på Mrs. Dalloway 
snarare än på Septimus Smith. Hon ställer 
frågor om sexuell identitet och politik 
förpackade i ett romantiskt skal. I sluttex-
terna tackas filmparet Ismail Merchant 
och James Ivory (Ett rum med utsikt, 1985; 
Återstoden av dagen, 1993) men deras 
närvaro märks från första rutan.1 

Mrs. Dalloway togs emot vänligare av 
filmkritiker än av litteraturkritiker. De 
senare tyckte att filmen tog sig för stora 

friheter och stod sig slätt i jämförelse med 
romanen. Och nog är det provocerande 
när en konstform tar sig an en annan 
konstforms främsta verk. Förmodligen 
hade Virginia Woolf känt detsamma inför 
Marleen Gorris film, då hennes tankar om 
filmen som konstform var tämligen låga. 
Efter ett biobesök 1926 inleder hon en 
essä med följande ord:

People say the savage no longer exists in us, 

that we are at the fag-end of civilization, that 

everything has been said already, and that it is 

too late to be ambitious. But these philosop-

hers have presumably forgotten the movies. 

They have never seen the savages of the twen-

tieth century watching the pictures.2

Regi: Marleen Gorris, medverkande: 
Vanessa Redgrave, Natascha McElhone, 
Michael Kitchen, Alan Cox, Rupert 
Graves, 1997, USA, Storbritannien, 
Nederländerna, 1 tim 37 min, engelska, 
nederländska texter, 35 mm, bildformat: 
1.85:1, barntillåten. Visningsmaterial 
från Eye Filmmuseum.

Onsdag 17 november 18.00 Bio Victor 
Mrs. Dalloway
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Le Temps retrouvé,  
d’après l’oeuvre de Marcel Proust

Med utgångspunkt i Den återfunna tiden kondenserar Raúl Ruiz hela 
Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt i ett enda verk. Catherine 
Deneuve, Emmanuelle Béart och John Malkovich storspelar i rikt flödande 
filmatisering där Ruiz likt Proust nyfiket tar sig an tidens gång, minnen och 
teknikens möjligheter att bevara de till synes mest obetydliga ögonblicken. 

På sin dödsbädd översköljs Marcel 
Proust av minnen, när han tittar på foto-
grafier och själva rummet förvandlas till 
det förgångna. Han minns Gilberte som 
lärde honom att älska, Albertine som han 
älskade och sin mor Odette. Han minns 
Robert som den unga man han var innan 
kriget och den trasiga man som kom 
tillbaka och han minns Baron de Charlus, 
den eviga betraktaren. Likväl har Raúl 
Ruiz gjort en film som handlar om minne 
snarare än minnen. Och om hur konsten, 
litteraturen och filmen ger oss verktyg för 
att förstå vår omvärld. Där Proust med 
hjälp av text förflyttar oss fritt genom tid 
och rum, får ett ögonblick att verka som 
en evighet och sätter ord på känslor vi 
själva inte kan beskriva, gör Ruiz det-
samma med rörliga bilder. 

Den chilenskfödde Ruiz debuterade 
1968 med Tres tristes tigres, ”en film utan 
handling”, och i likhet med många andra 
flydde han Chile efter kuppen 1973. I sitt 
nya hemland Frankrike fortsatte han 
att göra film och fick rykte om sig att 
vara en excentrisk regissör som med låg 
budget framställde drömska filmer. 1995 
publi cerades första delen av hans film-

teoretiska verk, Poétique du cinéma, där 
han drev tesen att leda snarare än konflikt 
borde vara det centrala i en film – en 
leda som ger åskådaren tid att observera 
beteenden man inte kan förklara. Kanske 
hade Ruiz rätt när han påstod att han var 
den perfekta kandidaten för att ta sig an 
På spaning efter den tid som flytt, en bok 
som tillät honom att göra en film som är 
uttrycksfull snarare än effektiv. Här fick 
han möjlighet att fokusera på tingen och 
låta åskådarens öga vila på dem. Han fick 
också möjlighet att utforska de minnes-
teknologier som fascinerade Proust – 
fotografiet och fonografen – genom den 
minnesteknologi – filmen – som Proust 
själv inte hade mycket övers för (Ruiz 
spekulerade i att det måste ha berott på 
att Proust endast råkat se filmer av Louis 
Feuillade). För Ruiz såg i Proust något 
närbesläktat, inte bara tematiskt utan 
även till formen. I en intervju i Cahiers 
du cinéma beskriver han Prousts roman 
som ”ett filmiskt verk. Vissa romaner är 
visuella, men ger ingenting när man gör 
bilder av dem. Proust är inte direkt visu-
ell, men han använder filmiska metoder.” 
Ruiz filmversion bär också spår av både 

trickfilmspionjären Georges Méliès och 
komikern Max Linder.

2011 gick Raúl Ruiz bort, 70 år  gammal, 
och begravdes i sitt hemland Chile. Han 
hade då hunnit regissera mer än 70 filmer. 
Le Temps retrouvé, d’après l’oeuvre de 
Marcel Proust (eller Time Regained som 
den är känd som internationellt) kommer 
inte gå till historien som den film som 
sammanfattar hans karriär, men det är en 
film som visar på hans mod att ta sig an 
det omöjliga.

Regi: Raúl Ruiz, medverkande: 
Catherine Deneuve, Emmanuelle 
Béart, John Malkovich, Vincent Perez, 
Chiara Mastroianni, 1999, Frankrike, 
Italien, Portugal, 2 tim 49 min, franska, 
engelsk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Le Bureau Films.

Söndag 12 december 14.00 Bio Victor
Le Temps retrouvé, d’après l’oeuvre de Marcel Proust
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As I Was Moving Ahead I Occasionally 
Saw Brief Glimpses of Beauty

Dagboksfilmen är tätt förknippad med personliga minnen, och Jonas Mekas 
var en av genrens mest framstående utövare. I sitt magnum opus blickar han 
tillbaka på sitt liv och presenterar ett lyriskt poem till livets skönhet.

1)  Mekas i Film-Makers’ Cooperative Catalogue (1989).
2)  Ed Halter, ”The Color of Paradise” i The Village Voice, 11 december 2011.

Om filmskaparen John Griersons 
definition av dokumentärfilmen som 
en ”kreativ behandling av verkligheten” 
är giltig så torde dagboksfilmen kunna 
definieras som en kreativ behandling av 
den personliga erfarenheten. Jonas Mekas 
kreativa behandling har liknats vid en 
jazzmusikers improvisation, och han har 
själv förklarat sin process:

To keep a film (camera) diary, is to react (with 

your camera) immediately, now, this instant: 

either you get it now, or you don’t get it at all. 

To go back and shoot it later, it would mean 

restaging, be it events or feelings. To get it 

now, as it happens, demands the total mastery 

of one’s tools (in this case, Bolex): it has to 

register the reality to which I react and also it 

has to register my state of feeling (and all the 

memories) as I react. Which also means, that 

I had to do all the structuring (editing) right 

there, during the shooting, in the camera.1

Mekas filmer präglas av korta klipp, 
inspelade med kameran i hand, ibland 
kompletterade med bilder exponerade 
en åt gången eller dubbelt. Det liv som 

Mekas skildrar är passerande, efemärt, 
vilket återspeglas i filmens själva form.

I As I Was Moving Ahead I Occasionally 
Saw Brief Glimpses of Beauty blickar Mekas 
tillbaka på 1970-talet, och filmens kon-
denserade ”korta ögonblick av skönhet” 
utgörs av bilder på familjen och vänner, 
och skildrar promenader på New Yorks 
gator, picknickar i Central Park, middagar 
på Mekas loft och utflykter till när och 
fjärran. Bilderna ackompanjeras stundtals 
av ljudupptagningar från samma period, 
Mekas egen berättarröst och improviserad 
pianomusik av den litauiska musikern 
Auguste Varkalis. I en av filmen mest 
drabbande sekvenser hör vi Mekas berätta 
att han arbetar med filmen i sitt klipprum, 
bara timmar före tolvslaget på nyårsafton 
1999, och konstaterar att filmen är en hyll-
ning till århundradets sista fjärdedel.

Ed Halter avslutar sin recension i The 
Village Voice med orden:

As I Was Moving Ahead serves not just as a 

meditation on the nature of cinema, beauty, 

and time, but also as a monument to the bonds 

of family and friends. Mekas’s diaries have 

always quivered with the tensions between 

past and present. This one, created by an artist 

soon to enter his eighth decade, finds a secret 

paradise in the rich harvests of a lifetime’s 

memories.2

Denna spänning mellan dåtid och nutid 
exemplifieras i filmen bland annat med 
två återkommande textskyltar: ”life goes 
on” och ”I am trying to remember”. Men 
hur förhåller sig dessa textskyltar till var-
andra och till bilderna som visas? Vilken 
konjunktion lämpar sig bäst: och, medan, 
men? Behöver det nödvändigtvis vara 
den ena eller den andra? As I Was Moving 
Ahead I Occasionally Saw Brief Glimpses of 
Beauty besvarar inte frågan utan lämnar i 
god tro över den åt åskådaren.

Regi: Jonas Mekas, medverkande: 
Jonas Mekas, Oona Mekas, Hollis 
Melton, 2000, USA, 4 tim 46 min + 
paus, engelska, utan text, 16 mm, 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Arsenal – Institut 
für Film und Videokunst.

Söndag 5 december 18.00 Bio Victor
As I Was Moving Ahead I Occasionally Saw Brief Glimpses of Beauty
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Carl Johan De Geer minns

Tre personliga minnesfilmer och tidsdokument av Carl Johan De Geer, 
med lika delar humor och mörker: om en gåtfull vän, en älskad mormor 
och en mångårig kompanjon. De Geer närvarar själv vid visningen.

Våren 1998 visades utställningen ”Hjärtat 
sitter till vänster, svensk konst 1964–1974” 
på Göteborgs konstmuseum, med bland 
annat verk av Carl Johan De Geer och 
Lena Svedberg. Året efter fick De Geer en 
förfrågan om att göra en film om Sved-
berg till SVT:s kortfilmsmagasin Ikon. 
Resultatet blev Jag minns Lena Svedberg, 
baserad på fotografier av en svartsmin-
kad Svedberg, av hennes uttrycksfulla, 
mörka konstverk och av redaktionen för 
den radikala tidskriften Puss som de båda 
tillhörde. Över bilderna, ackompanjerad av 
Terry Rileys minimalistiska komposition 
”In C”, talar De Geer. Om sin vän, som han 
minns, men inte kände, om en sjukdom 
som ingen förstod sig på och om ett miss-
bruk som ingen tog på allvar.

Jag minns Lena Svedberg är ett person-
ligt porträtt av en säregen konstnär, med 
betoning på personligt –De Geer själv är 
tydligt närvarande, och än mer så i de två 
andra minnesfilmerna i detta program.

Mormor, Hitler och jag blev en världs-
succé och spridde en för utländska 
åskådare okänd bild av svensk nazism. 
De Geer berättar om sin mormor, som 
han bodde hos under stora delar av sin 
barndom, som ”för ett barn [var en] i 
sann mening god människa”, och som 

var nazist. Med mormoderns recept på 
fläskfilé som madeleinekaka nystar De 
Geer i det förflutna och återskapar hennes 
lägenhet, bläddrar i nazistiska konsttid-
ningar och spårar sin egen kärlek till färg i 
ett hat mot nazismens estetiska ideal.

De Geer fortsatte att gräva i sin famil-
jehistoria i långfilmsdokumentären Med 
kameran som tröst, del 2 (2004), och tog 
sig sedan an den viktigaste personen i 
sitt yrkesliv. Jag minns Håkan Alexanders-
son är liksom filmen om Lena Svedberg 
uppbyggd av fotografier. Utifrån dessa 
berättar De Geer hur han och Alexan-
dersson möts på konstskolan, blir bästa 
vänner, delar syn på samhället och 
tillvaron, spelar in mängder av filmer och 
tv-serier, skaffar familjer, blir äldre, glider 
isär. De Geer beskriver hur Alexanders-
son i verkligheten blir den karikatyr av 
odrägligt, självömkande manliga geni som 
duon i början av sin tid brukade skämta 
om. ”Om ni tror att det här är nostalgi så 
har ni fel. Det är fråga om bitterhet”, säger 
De Geer i början av filmen.

Kärlek, sorg, skam och undertryckt 
ilska går hand i hand med sakliga redo-
görelser och unika tidsdokument i denna 
triptyk av minnesbilder inifrån Carl Johan 
De Geers huvud.

Efter visningen samtalar Anders 
Annikas, curator på Cinemateket,  
med Carl Johan De Geer.

Jag minns Lena Svedberg. Regi: Carl 
Johan De Geer, 2000, Sverige, 7 min, 
svenska, DCP (digitaliserad), bildformat: 
1.66:1, tillåten från 7 år. Visningsmaterial 
från Svenska Filminstitutets filmarkiv. 
 
Mormor, Hitler och jag. Regi: Carl Johan 
De Geer, 2001, Sverige, 18 min, svenska, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
 
Jag minns Håkan Alexandersson.  
Regi: Carl Johan De Geer, 2006, Sverige, 
14 min, svenska, DCP, bild format: 1.66:1, 
barntillåten. Visnings material från 
Firma MLDG.

Bild från Jag minns Håkan 
Alexandersson.

Onsdag 24 november 18.00 Bio Victor
Jag minns Lena Svedberg / Mormor, Hitler och jag / Jag minns Håkan Alexandersson
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Memento

Christopher Nolans hyllade genombrottsfilm, där en man utan 
korttidsminne försöker hitta sin frus mördare med hjälp av mer 
eller mindre pålitliga personer, anteckningar och fotografier. 

1)  När filmen sedermera gavs ut på dvd gavs även möjligheten att se scenerna ”i ordning”.
2)  Bröderna nominerades för bästa originalmanus, eftersom novellen inte var färdigskriven när manuset tillkom. Filmen nominerades även för bästa klippning.

Leonard lider av en ovanlig åkomma. 
Han minns allt fram till en viss punkt i 
sitt liv, men alla upplevelser därefter, alla 
människor han mött, försvinner ur min-
net efter ett par minuter. Metodiskt, eller 
desperat, kommunicerar han med sig själv 
via anteckningar, fotografier och tatue-
ringar på sin kropp. De flesta handlar om 
den traumatiska vändpunkten: det över-
fall i hemmet då hans hustru våldtogs och 
mördades. Att hitta mördaren är numera 
hans enda drivkraft.

Memento försöker med klippningen 
efterlikna Leonards åkomma. Vi upple-
ver händelseförloppet i bakvänd ordning: 
när en scen pågått i några minuter hop-
par vi tillbaka i tiden till den scen som 
enligt den interna kronologin inträffade 
före den vi just sett. För att orientera 
(eller desorientera) oss återkommer mel-
lan dessa scener (som är i färg) en längre 
scen (i korta stycken, och svartvitt) från 
ett annat tillfälle, där Leonard pratar i 
telefon. Precis som Leonard ”minns” vi 
inte vad som har hänt. Till skillnad från 
honom kan vi dock ackumulera (des-)
informationen vi får.1

Memento är en tankenöt, som hyllades 
av kritiker, lockade storpublik och tände 
regissören Christopher Nolans stjärna i 
Hollywood. En thriller som gett upphov 
till många akademiska avhandlingar och 
diskussionstrådar på nätet, med teorier 
om vad som egentligen händer, och har 
hänt. Kärnan är: vem kan man lita på? 
Olika personers avsikter förtydligas och 
fördunklas med filmens gång, så även 
Leonards.

”Consider the source. Memory is 
treachery” lyder en av alla tatueringar på 
hans kropp. Minnet är onekligen svek-
fullt. Som Leonard själv uttrycker det: 
”Ögonvittnesskildringar är inte pålitliga. 
Polisen sätter inte fast mördare genom att 
sitta och minnas saker, de går på fakta. 
Minnet kan ändra formen på ett rum, det 
kan ändra färgen på en bil. Det är bara 
tolkningar, inte dokumentation.” Leonard 
försöker utgå från fakta. För att fånga 
mördaren, men också för att en tydlig 
metod är det enda sätt han kan leva på.

Filmen Memento, som den presen-
teras för oss av Christopher Nolan, är 
förstås inte heller pålitlig. Scener som 

upprepas varieras med små medel, som 
tittare manipuleras vi lika mycket av roll-
figurerna som av klippningen och regin. 
Memento är en modern film noir, med 
många av genrens klichéer: uppbruten 
kronologi, hämnd och dubbelspel, knark 
och pistoler, motellrum och biljakter, en 
undercover-polis och en femme fatale … 
Och inte minst berättarrösten, som mani-
festerar Leonards tankar. 

Memento bygger på novellen Memento 
mori, av regissörens bror Jonathan 
Nolan, och duon Oscarnominerades för 
manuset.2 De har sedan dess fortsatt att 
utforska tiden och minnet, gemensamt 
i filmer som Interstellar (2014), och var 
för sig i exempelvis Inception (2010) och 
tv-serien Westworld (2016–2022). 

Läs mer: James Mottram,  
The Making of Memento (2002).
 

Regi: Christopher Nolan, medverkande: 
Guy Pearce, Joe Pantoliano, Carrie-Anne 
Moss, Stephen Tobolowsky, 2000, USA, 
1 tim 54 min, engelska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Fredag 10 december 18.00 Bio Victor
Memento
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The Friedmans

Fängslande true crime-dokumentär om hur far och tonårsson i slutet 
av 1980-talet åtalas för åtskilliga våldtäkter mot barn och där familjens 
bearbetning av processen fångats på videor filmade i hemmet.

1)  Kortdokumentären Just a Clown hade premiär på Sundancefestivalen året efter The Friedmans.

Hösten 1987 beslagtar den nederländ-
ska tullen barnpornografi adresserad till 
den amerikanska familjefadern Arnold 
Friedman. När polisen slår till mot hans 
hem på Long Island hittar de mer material 
och inser även att det getts data lektioner 
för barn i källaren. Misstankar om sexu-
ella övergrepp bekräftas efter förhör och 
Arnold – och hans 18-åriga son Jesse, 
som assisterat under lektionerna – grips 
och åtalas.

The Friedmans tillhör de mest kända 
true crime-dokumentärerna, jämte Errol 
Morris portalverk På en skör tråd (1988) 
och Laura Ricciardis och Moira Demos 
Making a Murderer (2015). Till skillnad 
från dessa är den dock ingen tydlig parts-
inlaga som försöker upphäva en dom. 
Vidden av våldtäktsanklagelserna fram-
står förvisso som osannolika, men det 
fastslås att Arnold Friedman är en pedofil 
och poliser, domare och vittnen kommer 
till tals. Det som gör The Friedmans unik 
är heller inte sakfrågan.

Det häpnadsväckande är att familjens 
privata hantering av anklagelserna och 
den följande rättsprocessen utspelas 
framför våra ögon. Arnold och Jesse 

hävdar sin oskuld, sönerna David och 
Seth är lika övertygade, modern Elaine är 
mer tveksam. David, som nyss skaffat en 
videokamera, ”intervjuar” sina föräldrar, 
för videodagbok och filmar plågsamma 
släktmiddagar där åtalet diskuteras – men 
dokumenterar också stunder där man för-
söker leva som en vanlig familj, eller där 
de spexar framför kameran. Natten före 
en avgörande händelse stannar bröderna 
uppe och David filmar. Långt senare 
reflekterar han över situationen: ”Kanske 
filmade jag för att jag inte skulle behöva 
minnas själv. […] För jag minns ingenting 
av den natten utanför själva videon.” Fil-
mandet blir ett sätt att distansera sig från 
verkligheten, genom att redan i stunden 
registrera den som minnen.

Regissören Andrew Jarecki fick tillgång 
till materialet av en slump. Han mötte 
David Friedman under arbetet med en 
film om födelsedagsclowner i New York.1 
När Davids bakgrund uppdagades såg 
Jarecki en möjlig film, och David en chans 
att berätta familjens historia.

The Friedmans hade premiär på 
Sundancefestivalen 2003, hyllades som 
ett fenomen världen över och nominera-

des till en Oscar för bästa dokumentär. 
Enstaka kritiker uppmärksammade att 
även en tredje person åtalades, men inte 
nämns i filmen. Det framkom också att 
Jarecki stod på familjens sida, men att 
han när han insåg det kommersiella i ett 
”olöst mysterium” antog en mer ambiva-
lent ståndpunkt. Ironiskt nog bjöd han in 
till ytterligare kritik när extramaterialet 
på dvd-utgåvan visade hur mycket han 
utelämnat.

När Jarecki 2015 återvände till true 
crime-genren med tv-serien The Jinx: 
The Life and Deaths of Robert Durst, var 
han tydligare med sin avsikt, lyckades få 
fastighetsmogulen Robert Durst åtalad för 
mord, och vann två Emmys.

 
Regi: Andrew Jarecki, medverkande: 
David Friedman, Elaine Friedman, 
Jesse Friedman, Abbey Boklan, 
Frances Galasso, 2003, USA, 
1 tim 49 min, engelska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från 
11 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 29 augusti 16.00 Bio Victor
Capturing the Friedmans
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Kvinnan är mannens framtid

En vintrig förmiddag övergår i en blöt eftermiddag när en misslyckad 
filmregissör återförenas med en vän från college. Fyllda av sprit och 
nostalgi bestämmer de sig för att söka upp en flamma från förr, men är 
hon lika benägen som männen att klänga fast vid det förflutna? Fyndigt 
triangeldrama där dagsfylla stöts med självkritisk baksmälleångest.

”Den sydkoreanska filmskaparen Hong 
Sang-soo har en till synes okontrollerbar 
dragning till berättelser där förtvivlade roll-
figurer upprepar relationsmisstag, ofta steg 
för steg”, skriver kritikern Noel Murray. 

Så även när de forna collegevännerna 
Hun-joon och Mun-ho återförenas i 
Kvinnan är mannens framtid – den ena 
nyss hemkommen från filmstudier i USA, 
den andra en gift universitetsföreläsare 
som dagdrömmer om kärleksaffärer och 
fast tjänst.

När hemvändaren ber om husesyn i sin 
gamla väns förortsvilla får han nöja sig 
med att trampa in den nyfallna snön på 
tomten. Något han försiktigt gör för att 
sedan försöka återvända i samma fotspår – 
en scen som har tolkats som en introduk-
tion av filmens tema: spårandet efter ett 
undanträngt och oersättligt förflutet. Den 
vintriga förmiddagen övergår i en eftermid-
dag av fortsatt kallprat. Vännerna försöker 
bryta isen med drinkar, tills dagsfyllan får 
dem att mer aktivt vilja återskapa de gamla 
goda tiderna. De ger sig av för att söka upp 
en gemensam förälskelse från förr – ett 
beslut som får minnen att flyta ihop med 
dagdrömmar och nostalgiska upptåg.

Som så ofta i Hongs filmer sups det 
mycket. Dels sätter alkoholen händelser i 
rullning, dels får den männens halvhjär-
tade fasader att spricka. Alkoholen blir ett 
sanningsserum. Även om männen gärna 
betraktar sig själva som självständiga 
individer visar Hong, i snillrikt speglande 
sekvenser, att de i själva verket bara är två 
sidor av samma gamla tröttsamma mynt.

New York Times Manohla Dargis menar 
att Hong med Kvinnor är mäns framtid gör 
en lyrisk utforskning av subjektivitetens 
gränser, i ett slags ”existensens mosaik”. 
Det är en vacker men kanske också något 
avskräckande kryptisk beskrivning av 
denna egentligen rätt lättsamma häx-
blandning av Éric Rohmer och Whit Still-
man, där Hong med känsla för vardagsprat 
och dragning till obekväma situationer tar 
återhållsamt grepp om sociala ritualer. När 
tidsplanen luckras upp görs det så subtilt 
att man knappt märker det, vilket bara 
understryker männens brist på mognad.

Återblickar och nutidsglimtar ger en 
ärlig bild av övertramp, pinsamma fyllor, 
tjatsex – ja, till och med en kidnappning 
som leder till ett övergrepp. Männen 
känner nostalgi för en tid som var värre 

än vad de själva vill minnas. Det förflutna 
personifieras av en kvinna som männen 
klänger sig fast vid, men hon är mer rotad 
i nuet. Varför hon också är den enda av de 
tre som till sist kan möta framtiden med 
hedern i behåll.

 
Läs mer: Acquarello, ”Where are the 
Snows of Yesteryear?: Hong Sang-soo 
Searches for Lost Time in Woman is the 
Future of Man”, i Senses of Cinema nr. 33, 
oktober 2004. 

Visningen inleds av Sebastian Lindvall, 
curator på Cinemateket.

Regi: Hong Sang-soo, medverkande: 
Yoo Ji-tae, Kim Tae-woo, Sung Hyun-ah, 
2004, Sydkorea, Frankrike, 1 tim 28 min, 
koreanska, engelsk text, 35 mm, 
bild format: 1.85:1, tillåten från 15 år. 
 Visningsmaterial från MK2.

Tisdag 17 augusti 18.00 Bio Victor
Yeojaneun namjaui miraeda
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Hahaha

En filmskapare och en filmkritiker utbyter semesterminnen över drinkar. 
Med återblickarna blir det för betraktare tydligt vad de egoistiska vännerna 
själva helt har missat: att de varit på samma plats, under samma tid och 
umgåtts med samma människor. Snillrikt strukturerad komedi som vann 
Un certain regard-priset i Cannes.

Även om de flesta av Hong Sang-soos 
filmer har komiska inslag är Hahaha, som 
titeln antyder, kanske det närmsta han 
kommit en renodlad komedi. Som så ofta 
i hans filmer utforskas fasader och frise-
rade sanningar, mäns osäkerheter och det 
förflutna som en subjektiv konstruktion. 
Även om Hong gjorde sig ett namn på 
den internationella festivalscenen redan 
i början av 2000-talet innebar toppriset i 
Un certain regard-sektionen i Cannes för 
Hahaha en bekräftelse för en filmskapare 
vars storhet ligger i det lilla.

En småpatetisk filmskapare ska just 
lämna Sydkorea för Kanada när han träf-
far sin vän, en deprimerad och gift film-
kritiker som aktivt jagar kjoltyg. Stilistiskt 
utmärkande är hur deras konversation 
skildras med berättarröster över svartvita 
stillbilder, medan återblickarna skildras 
rörligt i färg. Den oväntade kontrasten, 
som här blir en tydlig ramhandling, fung-
erar som en invertering av hur tidsplan 
brukar kodas på film.

”En sipp för ett minne”, säger den ena 
och utbringar en av många skålar till det 
förflutna. De båda utbyter historier om 
sina respektive semestrar, ovetande om 

att de båda befunnit sig på samma plats: 
den lilla hamnstaden Tongyeong. Som 
om inte det var nog visar det sig – för 
publiken, inte för männen – att vännerna 
var där samtidigt och att de dessutom 
umgicks med samma människor. Deras 
syn på händelserna och människorna 
de mött skiljer sig dock åt så mycket att 
anekdoterna, vilka egentligen återberät-
tar ungefär samma historia, drar iväg i 
komiska riktningar. 

Notebooks Daniel Kasman impo-
nerades stort av Hongs sätt att skildra 
vännernas gemensamma resmål, vilket i 
filmen blir ett slags ”gravitationskraft för 
den mänskliga omloppsbanan”. Kasman 
beskriver hur det ”avgrenade berättandet 
som ramar in filmen berättar i slutändan 
mindre om våra mänskliga karaktärer […] 
och mer om hur mänsklig karaktär påver-
kas av sin omgivning”.

Den filmvetenskapliga nestorn David 
Bordwell, som intresserat sig mycket 
för berättande och struktur, betecknar 
Hahaha som en ”parallell-protagonistbe-
rättelse”, där männens ovetskap om var-
andras gemensamma nämnare resulterar 
i en de ”ironiska missförståndens komedi 

och en punktering av manlig pretention”. 
Snarare än någon sammanförande intrig 
nöjer sig Hong med att använda den 
episodiska, splittrade formen för att göra 
en berättelse om berättande. Vad är det 
som får deras berättelser att skilja sig så? 
Är det minnets förrädiska natur? Eller 
bara rena lögner?

Utan tydliga svar skildrar Hahaha två 
män som vet hur man sätter färg på en 
bra historia.

Regi: Hong Sang-soo, medverkande: 
Kim Sang-kyung, Moon So-ri, Yoo 
Joon-sang, 2010, Sydkorea, 1 tim 55 min, 
koreanska, engelsk text, 35 mm, 
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Korean Film 
Archive.

Tisdag 24 augusti 18.00 Bio Victor
Hahaha
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Grass

På ett litet kafé som spelar klassisk musik möts olika kreatörer. 
Däribland en ung kvinna – tjuvlyssnande i skymundan, ibland hörbar 
som berättarröst – som försöker beskriva en omgivning där alla verkar 
ha fastnat i samma onda cirkel. Självkritiskt och nyanserat drama i 
svartvitt av Hong Sang-soo.

Få filmskapare upprepar sig lika ofta 
som Hong Sang-soo. Onda cirklar, pate-
tiska försök att återskapa det förflutna, 
upprepade mönster – såväl form- som 
beteendemässiga. Filmografin liknar en 
enda ”enorm tidsloop”, som filmkriti-
kern Chuck Bowen träffsäkert uttryckt 
det. Vilket aldrig varit så märkbart som i 
 småskaligt absurdistiska Grass.

I en scen ses en rollfigur springa upp 
och ner för en trappa, gång på gång, till 
ljudet av klassisk musik. Som en P2- 
spellista på repeat är det den enda sortens 
musik som spelas på Cafe Idhra, ett litet 
kafé beläget i Jongno-gu i Seoul.

I denna bubbla gömmer sig en ung 
kvinna (Kim Min-hee) bakom sin 
MacBook Pro. Med inspiration från sin 
omgivning – däribland en filmskapare, 
en skådespelare, före detta älskare – 
 försöker hon knappa fram vardagsobser-
vant prosa. Skrivandet får en tydligare 
roll när kvinnans text emellanåt gör sig 
hörd som berättarröst, vilket med filmens 
kronologiska hopp väcker frågor om vad 
vi egentligen ser. Är det återblickar? Eller 
har verkligheten kapats av litteraturen?

Förutom den klassiska musiken bidrar 

även det svartvita fotot med en air av 
något gammaldags, vilket framhäver 
kaféet som en plats för människor som är 
fast i det förflutna. Med extra ljus på för-
fattare och skådespelare på liten yta blir 
Grass en film som rätt bokstavligen tycks 
handla om att försöka skriva om historien.

Särskilt gäller det den aspirerade 
författaren, spelad av Kim Min-hee (känd 
från Park Chan-wooks The Handmaiden, 
2016). Förutom att ha varit ett slags musa 
till Hong sedan Right Now, Wrong Then 
(2015) har de två haft – han gift, hon inte 
– en skandalomsusad kärleksaffär (fram 
till 2015 betraktades otrohet som ett brott 
i Sydkorea som kunde bestraffas med två 
års fängelse). Irrelevant skvaller, om det 
inte vore för att klumpiga uppvaktningar 
och kärleksaffärer är återkommande 
teman i Hongs verk – inte minst i filmerna 
som Kim och Hong gjort tillsammans. Ett 
exempel som sticker ut är Bamui haeby-
un-eoseo honja (2017), där Kim inleder en 
affär med just en gift filmskapare.

Här slipper hon kärlekstrasslet. Som 
filmkritikern Kristen Yoonsoo Kim 
påpekar i sin genomgång av den kreativa 
symbiosen mellan parets privata och pro-

fessionella liv, är det av vikt att hon i Grass 
spelar en tjuvlyssnare. Någon som vältrar 
sig i andras liv, som försöker skriva sig ut 
ur sitt tjatiga sammanhang. Huruvida hon 
lyckas lär märkas i duons framtida verk.

Läs mer: Kristen Yoonsoo Kim, ”In the 
Maze of Love: Hong Sang-soo and Kim 
Min-hee’s Intricate Tales of Romance”, på 
The Nation, the nation.com, 26 april 2019.

Regi: Hong Sang-soo, medverkande: 
Kim Min-hee, Ki Joo-bong, Ahn  
Jae-hong, 2018, Sydkorea, 1 tim 6 min, 
koreanska, engelsk text, DCP, 
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år. 
Visnings material från Finecut.

Måndag 30 augusti 18.00 Bio Mauritz
Grass
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Dolt hot

En tv-programledare får mystiska videokassetter och brev som tycks 
alludera på händelser ur det förflutna, men är ovillig att se sanningen i 
vitögat, i Michael Hanekes hyllade film om skuld, minne och förträngning.

1)  Förutom filmens olika rollfigurer har det bland annat föreslagits att det är Gud, en imaginär rättsinstans, det dåliga samvetet eller Haneke själv som är avsändaren. 
Här finns likheter med Franz Kafkas romaner Processen (1925) och Slottet (1926). Den senare filmade Haneke för österrikisk tv 1997.

Georges, en framgångsrik programle-
dare för ett litteraturprogram i tv, får en 
videokassett med posten. Den är filmad 
utanför hans hus. Ingenting händer, men 
som i en övervakningsvideo registreras 
allt och inget. Någon har varit där, men 
vem? Och varför? Kassetten följs av fler, 
och av brev med obehagliga teckningar. 
Snart blir det tydligt att Georges förstår, 
om inte vem avsändaren är, så i alla fall 
vad den vill säga honom.

Dolt hot är en thriller, ett mysterium där 
pusselbitar läggs till varandra, men utan 
traditionell lösning. Regissören Michael 
Haneke har sagt att han inte vet vem som 
skickat kassetterna och breven. Det är inte 
det viktiga. Att bilderna i öppningsscenen 
visar sig vara en video som  Georges och 
hans fru tittar på, spolar fram och kom-
menterar, är en omedelbar påminnelse 
om att vi tittar på en film. Men till skillnad 
från i  Hanekes mediekritiska Bennys 
video (1992) och Funny Games (1997) 
görs här ingen hierarkisk eller estetisk 
 skillnad mellan videobilderna-i- filmen och 
resten av bilderna (som också är digitalt 
 inspelade). Perspektivet är medvetet 

oklart. I intervjuboken Närbild: Michael 
Haneke förklarar Haneke att han vill 
”sabotera invanda berättelsemönster” för 
att befria oss att tänka själva. Gåtan förblir 
”inte alls olöst. Man måste bara bestämma 
sig för en läsart”.1

Det dolda i originaltiteln – Caché – är 
inte bara hotet i den svenska titeln eller 
den dolda kameran, utan också skulden 
och minnena. Haneke ville göra en film 
om ”minne och förträngning”, om ”ett 
barn som begått ett ’brott’ utan att förstå 
att det är ett brott, och som i vuxen ålder 
konfronteras med sin skuld”.

Dolt hot är således en film om personlig 
skuld, men också om kolonial skuld, där 
polismassakern mot algeriska demon-
stranter i Paris 17 juli 1961 spelar en viktig 
roll. Hur Georges hanterar sin skuld, och 
sina minnen, är en metafor för hur vi 
alla, inte minst Frankrike, hanterar det 
förflutna. Haneke talar om en ”irrationell 
förlusträdsla”, att vi ”är medvetna om vad 
som pågår, men ändå [inte gör något] 
annat än pratar om det [och] ljuger för oss 
själva för att kunna sova lugnt”.  Georges 
pratar inte ens om det. När han börjar 

förstå sammanhanget berättar han inget 
för sin fru. Äktenskapet krisar, de grälar 
om varför han inte berättar, men också om 
huruvida det finns något att berätta.

Dolt hot hade premiär på film festivalen 
i Cannes, där Haneke vann priset för 
bästa regi. Senare vann filmen fyra priser 
på European Film Awards, bland annat 
för bästa film och regi. Den var Hane-
kes första odelat hyllade film och hans 
första stora kommersiella framgång. Ron 
Howard köpte rättigheter till en remake 
(som inte har blivit av). Haneke följde i sin 
tur upp med en amerikansk remake av sin 
egen Funny Games (2007) och två Guld-
palmer i rad för Det vita bandet (2009) 
och Amour (2012). 

Läs mer: Michael Haneke, Thomas 
Assheuer (övers. Marc Matthiesen), 
Närbild: Michael Haneke (2013).

 
Regi: Michael Haneke, medverkande: 
Daniel Auteuil, Juliette Binoche, Maurice 
Bénichou, Lester Makedonsky, 2005, 
Frankrike, Österrike, Tyskland, Italien, 
1 tim 58 min, franska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 12 december 17.30 Bio Victor
Caché
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Farbror Boonmee som  
minns sina tidigare liv

Apichatpong Weerasethakuls Guldpalmsvinnare utspelas i en djungel 
i norra Thailand, där den döende farbror Boonmee tillbringar sina sista 
dagar med nära och kära – såväl levande som döda. Inspelad på 16 mm  
för att förena det förflutna med filmens tidlösa nu.

”Film är som terapi. Den ser det förflutna 
på ett icke-dömande sätt”, har Apichat-
pong Weerasethakul sagt, apropå sitt 
konstprojekt Primitive (2009). Med sitt 
konstnärliga intresse för minnen har han 
hamnat i ett slags inre konflikt, menade 
han. Samtidigt som han försöker leva i 
nuet försöker han minnas det förflutna 
genom sitt filmskapande.

Förutom en videoinstallation och en 
bok omfattar Primitive även Guldpalms-
vinnaren Farbror Boonmee som minns sina 
tidigare liv. Projektet utforskade nordöstra 
Thailands historia – med särskilt fokus 
på byn Nabua, vars närhet till Laos gjorde 
platsen till kommunismens inkörsport i 
Thailand på 1960-talet, tillika ett slagfält 
för militära konflikter. Men det är inte 
våldsamheterna som tar plats i filmen. 
Den är inspirerad av en bok från 1983 om 
den verkliga farbror Boonmee,  skriven 
av den buddhistiska munken Phra 
 Sripariyattiweti. Han bodde i ett tempel 
som brukade besökas av regissörens far 
(som liksom huvudpersonen dog av en 
njursjukdom).

Med döden runt hörnet försöker 
 Boonmee, boende i djungeln bland frukt- 
och biodlingar, tillbringa sin sista tid med 

sin familj. Förutom en livs levade svägerska 
och släkting ingår där även hans döda frus 
spöke och deras son, numera reinkarnerad 
som skogsande med lysande röda ögon. 
Gränsen mellan det nya och det gamla, de 
levande och de döda, löses sakta upp i en 
vacker och meditativ nutidssaga med inslag 
av udda sex och andra märkvärdigheter.

Svenska kritiker hade svårare att ta 
till sig filmen än tävlingsjuryn i Cannes. 
”Jag dras inte in i den döende thailändska 
farbroderns liv”, slog Sveriges Radios 
filmkritiker Björn Jansson fast med lik-
giltig stämma. ”’Mindfulness’ borde vara 
motsatsen till berättande, i alla fall om allt 
berättande bygger på konflikt. Att accep-
tera döden är att avstå från berättelsen”, 
skrev Dagens Nyheters Kerstin Geze-
lius, som i slutändan ändå erkände sig 
imponerad av Apichatpongs förmåga att 
skildra gåtfullheter utan religiös laddning.

Filmen är inspelad med Arriflex 
16SR-kamera, varpå 16 mm-negativet 
blåsts upp till 35 mm. Apichatpong valde 
formatet för att fånga utseendet hos de 
tv-program han såg som barn, vilket i 
berättelsens kontext blir en visuell påmin-
nelse om det förflutna och den oundvik-
liga känslan av döende traditioner.

Regi: Apichatpong Weerasethakul, med-
verkande: Thanapat Saisaymar, Jenjira 
Pongpas, Sakda Kaewbuadee, 2010, 
Thailand, Storbritannien, Frankrike, 
Tyskland, Spanien, Nederländerna,
1 tim 53 min, thailändska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Torsdag 12 augusti 18.00 Bio Victor 
Loong Boonmee raleuk chat
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Belleville Baby

Ett telefonsamtal mitt i natten från en gammal älskare som efter tio år 
i fängelse försöker få livet att hänga ihop igen och som ber om minnen 
från en lyckligare tid. Så börjar Belleville Baby, som har kallats essäfilm, 
personlig dokumentär och hybridfilm. En film om de minnen man väljer 
för att skapa sig själv, det tragiska i att inte kunna rädda den man älskar 
och det omöjliga i att inte vända sig om och titta bakåt. 

Belleville Baby börjar med ett telefon-
samtal. Vincent har just kommit ut ur 
fängelset och försöker pussla ihop sitt 
liv och förstå varför han hamnat där 
han hamnat. Han ber Mia om minnen 
från den tid de tillbringade tillsammans 
i Paris. Hon har svårt att minnas den 
tiden och det livet, men ju mer de pratar, 
desto fler minnen dyker det upp. Hon 
talar om sitt unga jag, om att flytta till 
Paris, träffa honom, katten Baby och om 
hur han plötsligt försvann en dag. Han 
minns lyckliga tider, de lyckligaste i livet. 
Minnena börjar snabbt spreta åt olika håll 
beroende på vem som berättar. Genom 
filmer från nu och då, tagna med super 
8-kamera och mobiltelefoner, tecknas 
en bild av en förfluten tid – men där det 
alltid är oklart vad som är minnen och 
vad som är önskningar.

Utifrån berättelsen om Orfeus som 
i sista sekunden vände sig om och inte 
lyckades rädda sin älskade Eurydike från 
dödsriket Hades frågar sig Mia Engberg 
hur det kom sig att det gick som det gick. 
Varför blev en brottsling och en annan 
filmare? Hade det kunnat gå annorlunda? 

Varför minns de så olika? Är hon den 
hon är för att hon valt att minnas vissa 
händelser och glömma andra?

Mia Engberg gick i dokumentärfilm-
skola i Paris och studerade senare vid 
Dramatiska institutet. Med filmer som 
The Stars We Are (1998), Parkside Girls 
(1998) och 165 Hässelby (2005) gav hon, 
rakt och ilsket, röst åt de som i vanliga 
fall inte hörs och med Selma & Sofie 
(2002) och Dirty Diaries (2009) skapade 
hon kontroverser kring feministisk porr. 
 Belleville Baby var en kursändring: nu 
vände  Engberg kameran inåt, mot sig 
själv. Filmen mottogs väl, visades på festi-
valer världen runt och kritiker såg spår av 
både Marguerite Duras och Chris Marker. 
 Belleville Baby tilldelades också en Guld-
bagge för bästa dokumentärfilm, även 
om Mia Engberg själv vägrat kalla den för 
just det: ”Det är bara en film. Genrer och 
klassifi kationer är för sales agenter. Jag 
är inte affärsperson. Jag är filmare. Jag 
behöver inte etikettera min film.”

Läs mer: Mia Engberg, Belleville Baby: 
Anteckningar från en filmisk process (2013). 

Regi: Mia Engberg, medverkande: Mia 
Engberg, Olivier Desautel, 2013, Sverige, 
1 tim 13 min, svenska/franska, svensk 
text, DCP, bildformat: 1.85:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Folkets Bio.

Onsdag 15 september 18.00 Bio Victor
Belleville Baby
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Lucky One

Vincent har dragits allt djupare in i Paris undre värld och drömmer 
inte längre om ett annat liv, men när hans dotter flyttar in hos honom 
börjar allt förändras. Minnen får eget liv i fiktiv uppföljare till Belleville 
Baby, där en alternativ verklighet baseras på ett samtal om ett barn 
som skulle kunna ha funnits. Visuell tystnad och utmanande estetik  
i den andra delen av en planerad Paris-trilogi.

1)  Mia Engberg intervjuad i Elsa Persson, ”’Jag tror att människor längtar efter att bli utmanade’”, på Dagens Arena, dagensarena.se, 13 mars 2019.

En medelålders Vincent arbetar som 
beskyddare och utför våldshandlingar på 
beställning. Han är trött på sitt liv men 
ser inga möjligheter att leva ett annat. 
Plötsligt dyker hans dotter Adina upp och 
Vincent tvingas bli den far han aldrig varit. 

Till skillnad från i Belleville Baby finns 
det inga spår av sanning i Lucky One, 
men precis som i den första filmen är 
det en ständig kamp som pågår: inom 
Vincent, mellan Vincent och Adina och 
mellan  Vincent och Mia Engberg. Vincent 
utmanar ständigt den berättelse Engberg 
försöker berätta. Han anklagar henne för 
att vara en kolonisatör som lägger beslag 
på sina minnen av honom när de i själva 
verket är lika mycket hans. Han vägrar 
vara ett objekt i hennes film. Han vill 
berätta sin egen berättelse lika mycket 
som Engberg vill berätta sin:

Som berättare har jag makt över honom. Han 

är bara filmens medverkande, men jag vill ändå 

ge honom makten att ifrågasätta mig i filmen. 

För det finns olika sätt att se på allting hela 

tiden. Det är också typiskt den sorts kultur-

producerande, vit medelklass jag tillhör att 

ha synpunkter på hur andra lever sina liv. Det 

finns något självförhärligande i det, och jag vill 

synliggöra det i filmen. Det är lätt för mig att 

säga vad han ska göra, men jag är inte han och 

jag har inte levt hans erfarenheter.1

Lucky One var en del av Mia Engbergs 
forskningsprojekt ”Den visuella tyst-
naden” vid Stockholms konstnärliga 
högskola, vilket syftade till att utveckla en 
filmisk estetik som utmanar den voyeuris-
tiska traditionen inom film. 

Filmen bär också med sig fröet till 
nästa forskningsprojekt, ”Darkness as 
material”, som ska söka sig till berättan-
dets innersta kärna, den plats Marguerite 
Duras kallar ”det mörka rum där vi är 
döva och blinda och passion är möjlig” 
och som ska resultera i den tredje delen 
av Paris-trilogin.

Efter visningen samtalar Danial 
Brännström, Cinematekschef, med 
Mia Engberg, som även visar klipp ur 
den kommande, avslutande delen av 
Paris-trilogin.

Regi: Mia Engberg, Margaux Guillemard, 
medverkande: Bruno La Brasca, Olivier 
Loustau, Lorette Nyssen, 2019, Sverige, 
1 tim 16 min, svenska/franska, svensk 
text, DCP, bildformat: 1.85:1, tillåten från 
11 år. Visningsmaterial från TriArt Film.

Måndag 20 september 18.00 Bio Mauritz
Lucky One
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Minne på  
Filmarkivet.se

Amatörfilmen är en relativt ung disci-
plin inom arkiv och forskning. Så sent 
som 2003 började filmarkivet i Gränges-
berg samla in amatörfilmer på filmbas 
(8–16 mm) och sedan dess har fören-
ingar, företag, kommuner, arkiv, museer 
och privat personer donerat film som 
ursprungligen inte var tänkt att visas 
offentligt. Arkivet omfattar en del av 
svenska folkets 1900-talshistoria för-
medlad via rörliga bilder.

Berättar amatörfilmen någonting 
annat än den professionellt producerade 
och redigerade filmen? Under temat 
”Minne” på Filmarkivet.se uppmärk-
sammas det räddningsarbete som 
Svenska Victoria församlingen i Berlin 
utförde under andra världskriget. Vad är 
det amatörfilmaren väljer att dokumen-
tera och vad väljer man bort – vad kan 
och vågar man fånga med kameran?

Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin 
grundades 1903. Från 1929 var Birger 
Forell (1893–1958) verksam som kyrko-
herde i församlingen och under andra 
världskriget hjälpte han människor som 
jagades av nazisterna och behövde en 
tillflykt. År 1942 fick Forell veta att han 
inte längre var önskvärd som kyrkoherde 
i Victoriaförsamlingen. De tyska myndig-
heterna hade en längre tid med stort 
missnöje observerat hans arbete med 

att hjälpa regimkritiker och flyktingar. 
Till ny kyrkoherde i Svenska Victoria-
församlingen utnämndes Erik Perwe 
(1905–1944), en utnämning som de tyska 
myndigheterna var mycket nöjda med. 
Perwe var ung och lätt att påverka, trodde 
man. Men Erik Perwe fortsatte och inten-
sifierade arbetet med att hjälpa förföljda 
människor undan Gestapo och depor-
tation till förintelselägren. I samarbete 
med motståndsrörelsen förfalskade han 
identitetshandlingar och intyg. Kyrkan var 
svenskt territorium, men bevakades av 
den hemliga polisen. Kyrkans medarbe-
tare fick hela tiden tänka sig för i predik-
ningar, brev och telefonsamtal för att inte 
avslöja sina sympatier eller sitt samröre 
med motståndsrörelsen. 29  november 
1944 reste Perwe från Tyskland till 
Sverige för överläggningar, men kom 
aldrig fram. Planet han flög med sköts ner 
utanför Skånes kust vid Falsterbo och alla 
ombordvarande omkom.

Erik Perwe var också amatörfilmare 
och det finns tre filmer från hans tid i 
 Berlin. Det är bilder på midsommar-
firande, Svenskhemmet och svenska sko-
lan i Berlin men naturligtvis skildras inget 
av samarbetet med motståndsrörelsen.

Se filmerna på Filmarkivet.se.

Minnen ur den svenska filmhistorien  
på Kunskapskanalen och UR Play
I samarbete med Utbildningsradion gör Filminstitutet en rad nedslag 
i den svenska filmhistorien, utifrån föremål i samlingarna. Det blir 
korta inslag om Victor Sjöströms arkiv, de filmhistoriska samlingarna, 
Filminstitutets grundare Harry Schein, kostymers betydelse i filmen, 
svenska skådespelare i Hollywood – från Anna Q Nilsson till Alicia 
 Vikander, regissören Mai Zetterling, biografens historia – från laterna 
magica till tele vision, animatören Per Åhlin, den svenska filmcensu-
ren, den första svenska  kvinnliga filmregissören.

Inslagen ingår i UR Samtidens utbud av föreläsningar och samtal 
och sänds i Kunskapskanalen samt publiceras på UR Play hösten 2021.

Midsommar i Berlin (1943).

»Vad är det amatörfilmaren väljer 
att dokumentera och vad väljer 
man bort – vad kan och vågar man 
fånga med kameran?«

Med Ingrid Bergman på Berns (1953).
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Prinsessa på vift (1953).



02
Sidoprogram

137Svenska Filminstitutet

Sidoprogram



138 Cinemateket hösten 2021

Sektion SerieUtpressning (1929).



Sounds  
of Silence

Sju stumfilmer – från Mauritz Stillers Gunnar Hedes 
saga till Alfred Hitchcocks Utpressning – ackompanjeras 
av vitt skilda musiker från sju olika europeiska länder, i 
ett samarbete med EUNIC (European Union National 
Institutes for Culture) Stockholm.

Sju dagar stumfilmfestival
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Sektion Serie

Werner Küspert (Küspert und Kollegen).Chloé.

Anton Baibakov (Anton Baibakov Collective).

Kristóf Darvas.

Jordi Sabatés.

Sheep Got Waxed.

The Washing Machine.
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När Cinemateket, som då hette Film-
institutets filmklubb, slog upp dörrarna 
i september 1964 var Charles Chaplins 
stumfilm Cirkus från 1928 första filmen ut. 
1964 kunde filmhistorien delas upp i två 
ungefär lika stora delar – stumfilmen, som 
var allenarådande från 1895 fram till unge-
fär 1930, och ljudfilmen, som dominerat 
sedan dess. Att visa stumfilm var förstås 
en självklarhet för Cinemateket. Och det 
är också i dag, ytterligare 57 år senare – 
för att stumfilmen alltjämt är en viktig del 
av filmens historia, för att stumfilmstiden 
frambringande många mästerliga och/eller 
inflytelserika verk, och för att en del av de 
filmiska uttryck som frodades i stum-
filmen försvunnit och därför är unika för 
filmer från den här tiden.

När Cinemateket visar stumfilm sker 
det ibland med musik som i efterhand 
lagts på filmkopiorna, för att de distribu-
erats efter ljudfilmens inträde eller för att 
originalmusik spelats in på nytt utifrån 
bevarade partitur. Men allt som oftast 

sker det till ackompanjemang av levande 
musik. Stumfilmen var inte stum. Allt 
som oftast fanns det musiker i salongen 
(eller en grammofon) som levandegjorde 
bilderna på duken. Genom historien har 
det främst varit pianister, och det är också 
vanligast på Cinemateket. Men ibland 
är instrumenteringen en annan, och 
ibland får också en samtida ljudbild möta 
stumfilmen för att rekontextualisera den 
och för att få uppleva hur något händer i 
mötet mellan då och nu.

2014 genomförde Cinemateket pro-
jektet ”Sounds of Silence”, där samtida 
musiker komponerade och framförde 
ny musik till stumfilmer. I år åter-
vänds denna rubrik till en sju dagar 
lång stumfilmsfestival, som anordnas 
tillsammans med EUNIC (European 
Union  National Institutes for Culture) 
Stockholm. Musiker från Litauen, Polen, 
Tyskland, Ungern,  Spanien, Ukraina och 
Frankrike kommer att ackompanjera 

varsin stumfilm. De flesta filmerna är 
regisserade av stora namn, som Mauritz 
Stiller, Alfred  Hitchcock och Michael 
Curtiz, men filmerna kanske inte alltid är 
deras mest berömda. Det blir sju kvällar 
av  spännande möten mellan kända och 
okända bilder och ljud, gammal film och 
ny musik, från hela Europa.

 
Festivalen genomförs i samarbete med 
EUNIC Stockholm, Litauens kultur-
attaché i Sverige, Finland och Danmark, 
med stöd från Litauiska Kultur institutet, 
Polska institutet i Stockholm, Goethe-
Institut Schweden, Ungerns ambassad 
i Stockholm, Instituto  Cervantes och 
Spaniens ambassad i Stockholm, 
Ukrainska institutet i Sverige och 
Institut français de Suède.

Kuraterat av Danial Brännström och 
Anders Annikas, i samarbete med 
respektive ambassad/institut.

»Att visa stumfilm var förstås en självklarhet 
för Cinemateket. Och det är också i dag, 
ytterligare 57 år senare – för att stumfilmen 
alltjämt är en viktig del av filmens historia.«
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Gunnar Hedes saga

Gunnar Hede vill hellre spela fiol än bo på herrgård och förlorar 
förståndet efter att ha försökt driva en renhjord genom Sverige 
i Mauritz Stillers film efter Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen, 
med foto av Julius Jaenzon. Musik av Sheep Got Waxed.

Gunnar Hede vill spela fiol, som sin 
kringresande farfar, men hans mor vill 
att han ska bli ”en praktisk karl” och ta 
över herrgården Munkhyttan. Det råder 
konflikt från första scen i denna filmati-
sering av Selma Lagerlöfs En herrgårds-
sägen (1899). Gunnar lämnar Munkhyttan 
efter sin fars död, för att följa drömmen 
att leva konstnärsliv. Men när han ser 
en chans att tjäna pengar på samma sätt 
som farfadern – genom att driva en hjord 
lappländska renar söderöver och sälja 
dem dyrt – tar han den. Vilket leder till 
dramatiska strapatser i snöstorm, varpå 
Gunnar förlorar förståndet.

Selma Lagerlöf var den flitigast filma-
tiserade författaren under den svenska 
stumfilmens guldålder. Victor Sjöström 
var först ut, med Tösen från Stormyr-
torpet (1917), och ligger också bakom den 
oomstridda höjdpunkten Körkarlen från 
1921. Mauritz Stiller var inte långt efter, 
med bland annat Herr Arnes pengar (1919). 
Men någonting hände under arbetet med 
filmatiseringen av En herrgårdssägen, vil-
ken följde på Körkarlen. I stället för att som 
brukligt resa hem till författaren och per-
sonligen läsa upp manus skickade Stiller 
det med post. Dessutom hade han strukit 

flera episoder som var viktiga för Lagerlöf. 
Hon blev rasande och det var med nöd och 
näppe hon till sist godkände filmen.

Den färdiga filmen fick namnet Gunnar 
Hedes saga, och presenterades som ett 
”filmskådespel med motiv från En herr-
gårdssägen”. Kritikerna gav Lagerlöf rätt, 
beklagade sig över filmens förenkling av 
romanen och tyckte sig se ”oroväckande 
tendenser, trevare efter tillfredsställande av 
banal utländsk smak”, för att citera Svenska 
Dagbladets Märta ”Quelqu’une” Lindqvist. 
Att det var svårt att upprepa Körkarlens 
förtjänster och framgångar låg förstås också 
Stiller i fatet. Gunnar Hedes saga är tveklöst 
en svagare film, men här finns likväl vackert 
tintade bilder, sinnrika dubbelexponeringar 
(liksom på  Körkarlen var Julius Jaenzon 
fotograf), subtilt skåde spel och dramatiska 
utomhusscener inspelade i Jämtland.

Trots missnöjet från Lagerlöf tog sig 
Stiller även an Gösta Berlings saga (1923) 
innan han for till Hollywood tillsammans 
med Greta Garbo, där det blev fem ameri-
kanska filmer innan han gick bort 1928.

I dag finns blott två tredjedelar av 
 Gunnar Hedes saga bevarade och den digi-
talt restaurerade versionen får sin premiär 
med denna visning. 

Läs mer: Gösta Werner, Mauritz  
Stiller: Ett livsöde (1991).

Visningen sker i samarbete med 
Litauens kulturattaché i Sverige, Finland 
och Danmark, med stöd från Litauiska 
Kulturinstitutet, och ackompanjeras 
på saxofon, gitarr och trummor av 
trion Sheep Got Waxed, som med sin 
avantgardistiska blandning av jazz, rock 
och electronica bland annat tonsatt en 
scenföreställning av Chuck Palahniuks 
Fight Club och ackompanjerat 
stumfilmer som Erich von Stroheims 
Dåraktiga kvinnor (1922) och Mário 
Peixotos Limite (1931).

Regi: Mauritz Stiller, medverkande: 
Einar Hanson, Pauline Brunius, Hugo 
Björne, Mary Johnson, Thecla Åhlander, 
1923, Sverige, 1 tim 9 min, svenska 
mellantexter, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.33:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Fredag 8 oktober 18.00 Bio Victor 
Gunnar Hedes saga
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Miraklet vid Wisla

Lantliv, kärlek, sjukhus och soldater i film beställd av polska propaganda-
ministeriet mitt under polsk-sovjetiska kriget, med kulmen i slaget vid 
Warszawa 1920, där polska armén stoppade ryska revolutionen från att 
spridas västerut. Musik av The Washing Machine.

Slaget vid Warszawa var en vändpunkt 
i det polsk-sovjetiska krig som följde på 
första världskriget. Under några veckor 
i augusti 1920 lyckades polska trupper, 
trots numerärt underläge, besegra röda 
armén, och med det hindrades kommu-
nismen från att spridas längre västerut 
och Polen undvek ockupation. ”Miraklet 
vid Wisla” (efter floden Wisla utanför 
Warszawa) är förstås en viktig händelse 
i polsk historieskrivning. Redan året 
efter kom den första filmen om slaget, 
en prestigeproduktion beställd av polska 
propagandaministeriet och regisserad av 
Ryszard Boleslawski.

Boleslawski, född i dåvarande Ryss-
land (nuvarande Ukraina) av polska 
föräldrar, hade stridit på den ryska sidan 
under första världskriget, men emigre-
rade till Polen efter revolutionen 1917. 
Dessförinnan hade han dock hunnit 
utbilda sig till skådespelare i Moskva, 
under den legendariska Konstantin 
 Stanislavskij.

Boleslawski hann spela in två filmer 
i Polen, innan han 1922 emigrerade 
igen, denna gång till USA. Där bytte han 
namn till Richard, regisserade teater-
pjäser på Broadway och introducerade 

 Stanislavskijs metoder för studenter som 
Lee Strasberg, Stella Adler och Harold 
Clurman, som sedermera grundade 
Group Theatre och spred Stanislavskijs 
tekniker vidare under epitetet metod-
skådespeleri, eller ”The Method”.

Boleslawski återvände så småningom 
till filmen och regisserade bland annat 
Gloria Swanson i kompletterande scener 
till Queen Kelly (1932), eftersom hon var 
missnöjd med ursprungsregissören Erich 
von Stroheim; Greta Garbo i Den brokiga 
vävnaden (1934) och Marlene Dietrich i 
Allahs trädgårdar (1936).

Miraklet vid Wisla blev en publiksuccé 
i Polen. ”Alla som har ett polskt hjärta” 
borde gå och se filmen, skrev polska 
tidningar vid premiären. Som tidsdo-
kument – såväl över faktiska händelser 
som skapandet av en nationell mytologi 
– är den oundgänglig. I dag finns endast 
hälften av filmen kvar, men vid den 
restaurering som Filmoteka Narodowa 
genomförde 2010 infördes förklarande 
textskyltar där bilder saknas. Bland de 
bevarade scenerna finns den berömda 
polska attacken under ledning av prästen 
Ignacy Skorupka.

 

Visningen sker i samarbete med 
Polska institutet i Stockholm och 
ackompanjeras på gitarr, bas, keyboard 
och trummor av The Washing Machine, 
som ackompanjerat stumfilmer som 
Robert Wienes Doktor Caligari (1919) 
och Alfred Hitchcocks The Lodger: A 
Story of the London Fog (1926) och  
gett ut flera skivor med musik 
komponerad för film.

Regi: Richard Boleslawski, 
medverkande: Jadwiga Smosarska, 
Anna Belina, Wladyslaw Grabowski, 
Stefan Jaracz, 1921, 51 min, polska 
mellantexter, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.33:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial 
från Filmoteka Narodowa – Instytut 
Audiowizualny.

Lördag 9 oktober 18.00 Bio Victor 
Cud nad Wisla
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Faust

Expressionistiskt mästerverk baserat på Goethes och Marlowes 
berättelse om demonen Mefisto som slår vad om att han fördärva 
en rättfärdig mans själ. Gösta Ekman d.ä. storspelar som den 
unga vetenskapsmannen Faust som säljer sin själ till djävulen i 
F. W. Murnaus sista tyska film. Musik av Küspert und Kollegen.

1)  Lotte H. Eisner, Murnau (1973).

Mefisto (djävulen) slår vad med en 
ärkeängel om att han kan fördärva vilken 
människa som helst och släpper lös en 
farsot över en liten by, där den försynta 
äldre alkemisten Faust bor. När Fausts 
alla försök att råda bot på farsoten miss-
lyckas förlorar han hoppet och köpslår 
med Mefisto, utan att inse priset. Faust 
är primärt baserad på Johann Wolfgang 
von Goethes 1800-talspjäs, men hämtar 
inspiration från Christopher Marlowes 
1500-talspjäs och tyska folksagor om 
Doktor Faustus.

Film var internationell till sin natur 
under stumfilmsperioden, när skåde-
spelarna uttryckte sig med sina ansikten 
snarare än med repliker. Gösta Ekman 
d.ä. var en av många svenskar som under 
1920-talet spelade in film i Tyskland och 
tillsammans med Greta Garbo den mest 
kända. Ekman återvände till Stockholm 
efter en tung period i Tyskland, Garbo 
fortsatte till Hollywood. Det gjorde även 
F.W. Murnau. Faust blev den sista film 
han gjorde i Tyskland (när filmen hade 
premiär var han i Hollywood, i full färd 

med att spela in Soluppgång, 1927) och 
de fyra filmer han spelade in i Hollywood 
tillhör filmhistoriens allra främsta 
verk (inklusive den numera förlorade 
De 4  djävlarna, 1928). Han hade lockats 
över till andra sidan Atlanten efter fram-
gångar med filmer som Nosferatu (1922) 
och Sista  skrattet … (1924), men som film-
historikern Lotte H. Eisner skriver lyck-
ades han i Faust kombinera och fullända 
allt han gjort tidigare – en värdig avslut-
ning på den tyska delen av hans karriär:

Ljus och rörelse: allt det Murnau hade 

experimenterat med och kommit fram till i 

sina två föregående filmer fulländas i Faust. 

De inledande och avslutande sekvenserna 

är mästerligt orkestrerade fugor av ljus. 

Kontrasten mellan det bländande ljuset kring 

ärkeängeln och det mörker som omger djävulen 

i den ”himmelska prologen” är en mäktig 

vision, en av stumfilmens höjdpunkter.1

Visningen sker i samarbete med  
Goethe-Institut Schweden och 
ackompanjeras på gitarr, saxofon, 
klarinett och trummor av jazzensemblen 
Küspert und Kollegen, som i olika 
sättningar under ledning av Werner 
Küspert har ackompanjerat stumfilmer 
av regissörer som Ernst Lubitsch, Fritz 
Lang, Harold Lloyd, Alfred Hitchcock, 
Charles Chaplin, Lotte Reiniger och inte 
minst F.W. Murnau.

Regi: F.W. Murnau, medverkande:  
Gösta Ekman d.ä., Emil Jannings, 
Camilla Horn, William Dieterle, 
1926, Tyskland, 1 tim 47 min, tyska 
mellantexter, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.33:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung.

Söndag 10 oktober 18.00 Bio Victor 
Faust: Eine deutsche Volkssage
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Den oönskade

Vid faderns dödsbädd får unga Sara reda på sanningen om sin mor 
(och sin riktiga far) och lämnar en liten karpatisk by för att söka lyckan i 
storstaden, samtidigt som hennes mor söker efter henne. Tidig melodram 
av Michael Curtiz som visar på den hantverksskicklighet som senare 
skulle ge världen Casablanca. Musik av Kristóf Darvas.

Sara växer upp i en liten by i Karpaterna 
med sin far, men vid hans dödsbädd får 
hon veta att han egentligen är hennes 
morbror, som tagit hand om henne efter 
att hans syster dömts till 16 års fängelse 
för mordet på sin misshandlande man. 
Ensam och förvirrad kring vem hon är 
lämnar Sara byn för att ta anställning som 
husa i ett välbärgat hem och förälskar 
sig i hushållets vackra yngling. Samtidigt 
släpps Saras mor ut ur fängelset, fast 
besluten att hitta sin dotter. 

Den ungerska filmindustrin genom-
gick under 1910-talet samma förvandling 
som de flesta andra europeiska länders. 
I respons på den moralpanik som filmen 
gav upphov till sneglade filmbolagen mot 
teatern och litteraturen för att höja filmens 
status: skådespelare togs in från scenen och 
filmer baserades på litterära förlagor. Den 
oönskade var bolaget Projas första film. Med 
ambitioner om att göra kvalitetsfilm anli-
tade man teatermannen Mihály Kertész för 
att ta sig an Ede Tóths roman och spelade 
in melodramen i Wien med siktet inställt på 
export till den tyska filmmarknaden.

Efter första världskriget var dock den 
inhemska industrin slagen i spillror och 

utländska bolag tog över både  biografer 
och filmdistribution. 1919 nationa-
liserades den ungerska filmen med målet 
att lyfta den inhemska filmen, men 
nationaliseringen (och den politiska tur-
bulensen) ledde också till att fram stående 
filmskapare valde att lämna landet. En 
av dessa var Mihály Kertész, som först 
flyttade till Wien och sedermera till 
Hollywood – då under namnet Michael 
Curtiz. Där gjorde han sig ett namn som 
äventyrsfilmare med filmer som Kapten 
Blod (1935), Robin Hoods äventyr (1938) 
och Slaghöken (1940). Men det var för 
filmer som Mildred Pierce – en amerikansk 
kvinna (1945) och inte minst Casablanca 
(1942) som han blev en Hollywoodlegend.

Den oönskade är en av de allra första av 
de 181 filmer Michael Curtiz regisserade. 
Stilistiskt har den mer gemensamt med 
samtida filmer än egna verk från senare 
perioder, men hantverksskickligheten 
återfinns redan här (resultat av studier 
vid Nordisk Film i Köpenhamn och UFA i 
Berlin). Det som också finns är det bitter-
ljuva, där tragedin ramas in av insikten 
om att det inte finns något ont som inte 
för något gott med sig.

Visningen sker i samarbete med 
Ungerns ambassad i Stockholm och 
ackompanjeras på piano av Kristóf 
Darvas, som spelat i flera band, 
komponerat för teater, film och 
Budapest VSC:s bordtennissektion 
och ackompanjerat teater- och 
dockteaterföreställningar, clownshower, 
litterära aftnar och barnradioprogram.

Regi: Michael Curtiz, medverkande:  
Lili Berky, Victor Varconi, Mari Jászai, 
1915, Ungern, 1 tim 7 min, ungerska 
mellantexter, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.33:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Magyar Nemzeti Filmarchívum.

Måndag 11 oktober 18.00 Bio Victor 
A tolonc
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Segundo de Chomóns bisarra fantasier

Segundo de Chomón var en filmisk trollkarl och pionjär som spelade 
in över 200 kortfilmer för Pathé i början av 1900-talet. Med snillrika 
effekter och animationer gjorde han underhållande trickfilmer, ofta 
handkolorerade i sprakande färger. Musik av Jordi Sabatés. 

Segundo de Chomón är en av den 
tidiga filmens viktigaste banbrytare. Han 
föddes i Spanien, reste till Paris, gifte 
sig med fransyskan Julienne Mathieu. 
Hon kombinerade arbete på teaterscener 
med att handkolorera film och Chomón 
blev intresserad av värvet. Paret  flyttade 
till Barcelona där de etablerade en liten 
 studio som kolorerade film, tog fram 
spanska mellantexter till franska filmer, 
distribuerade filmerna i Spanien och 
slutligen, som en logisk följd, också 
 producerade egna filmer för den spanska 
och franska marknaden.

Till en början varierade uttrycket och 
produktionen var blygsam. Men när 
Chomón återvände till Paris 1905 för 
att arbeta för Pathé inleddes en intensiv 
period, där han under fem år spelade in 
över 200 filmer. Han utvecklade tekniker 
för trickfilmning – snillrik klippning, dub-
belexponeringar, optiska illusioner och 
stop motion- och urklippsanimationer 
– och filmerna var ofta handkolorerade 
i sprakande färger, med Mathieu i en av 
rollerna. Till skillnad från föregångaren 
och inspiratören Georges Méliès syn-
tes Chomón dock sällan själv framför 
kameran. Och till skillnad från de flesta 

filmiska pionjärer fortsatte han också att 
arbeta i branschen efter sin mest produk-
tiva fas – bland annat var han fotograf 
på Giovanni Pastrones Cabiria (1914), 
där han lär ha konstruerat den räls som 
möjliggjorde filmhistoriens första dolly 
shot, och ansvarade för specialeffekterna 
på Abel Gances Napoleon (1927).

Efter sin död glömdes Chomón mer 
eller mindre bort, men med tiden har han 
kommit att räknas som en av de stora 
tidiga filmskaparna och även kallats 
”alla filmteknikers anfader”.

I det här programmet visar vi 14 filmer: 
från tidiga exempel där Chomóns insats 
är begränsad till att handkolorera eller 
fotografera; via berömda storverk för 
Pathé som Le spectre rouge (1907), där 
en färgstark Satan utför magiska trick; 
och El hotel eléctrico (1908), där moderna 
automatiseringar gestaltas med stop 
motion-animationer; till den komiska 
Symphonie bizarre (1909), som gett detta 
program sitt namn; och den senare, 
spanskproducerade Métamorphoses 
(1912). Tillsammans ger de en perfekt 
introduktion till Chomóns lekfulla, lust-
fyllda, magiska filmskapande. 

 

 
Visningen sker i samarbete med Insti-
tuto Cervantes i Stockholm och ackom-
panjeras på piano av Jordi Sabatés, som 
sedan han började i popbandet Pic-Nic 
på 1960-talet gett ut allt från psykedelia 
och jazz till orkestermusik, och ackom-
panjerat stumfilmer som F.W. Murnaus 
Nosferatu (1922), Buster Keatons Fart, 
flickor och faror (1924) och diverse pro-
gram med filmer av Georges Méliès och 
Segundo de Chomón. 
 
Regi: Segundo de Chomón,  
Gaston Velle, Ferdinand Zecca, medver-
kande: Julienne Mathieu,  
Loie Fuller, Max Linder, France Mathieu, 
1901–1912, Frankrike, Spanien, 1 tim 15 
min, utan mellantexter, DCP (digitalise-
rade), bildformat: 1.33:1, tillåtna från 15 
år. Visningsmaterial  
från Jordi Sabatés.

Bild från Le spectre rouge.

Tisdag 12 oktober 18.00 Bio Victor 
Segundo de Chomóns bisarra fantasier
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En oöverträffad kampanj

Lyriska bilder och avantgardistiskt montage i agitprop för 
implementeringen av Stalins femårsplan i Ukraina, som slutade i 
massförvisningar och svält. I denna andra del av Mikhail Kaufmans 
diptyk om Ukraina, ett bortglömt mästerverk som restaurerades först 
2015, gestaltar han den snabba industrialiseringen av jordbruket och 
framtidstron i kolchoserna. Musik av Anton Baibakov Collective.

Mikhail Kaufman var mellanbrodern i 
en trio bröder som alla var framstående 
inom filmen. Kaufman är, trots egna 
filmer, mest känd som kameramannen 
i sin storebror Dziga Vertovs Mannen 
med filmkameran (1929) och som hans 
ständiga fotograf och medhjälpare under 
1920-talet. Men där Vertov var intresserad 
av filmkamerans förmåga att ersätta det 
mänskliga ögat ville Kaufman använda 
kameran för att fånga människan i all 
dess mänsklighet. 

En oöverträffad kampanj är en hårdför 
stalinistisk propagandafilm om den fem-
årsplan som sjösattes 1927 för att Sovjet-
unionen skulle bli lika modernt som län-
derna i väst. Lyriska bilder, snabba klipp 
och eleganta kompositioner är  kärnan 
i Kaufmans film, men när han skildrar 
stål, kol och traktorer glömmer han inte 
bort att också skildra människorna runt 
omkring: fabriksarbetarna, kvinnorna på 
fälten och lekande barn i byarna.

Åren som följde på filminspelningen 
präglades av massförvisningar och svält. 
Kulakerna, de som av Stalin utpekats 
som motståndare till kollektiviseringen, 

dödades eller skickades till Sibirien. Två 
till tre miljoner människor svalt ihjäl i ett 
av Europas bördigaste jordbruksområden. 
Den undersköna bild av Ukraina och indu-
strialiseringen Kaufman målar upp står i 
stark kontrast till det som hände senare 
(även om sluttexten om att kulakerna ska 
krossas som klass pekar mot det).

Dziga Vertov fortsatte att göra film 
under hela 1930-talet även om Stalins 
dekret om socialrealistisk film för mas-
sorna innebar ett slut för hans säregna stil. 
Boris Kaufman, lillebror till Mikhail Kauf-
man och Vertov, lämnade Sovjet unionen 
redan 1930 för att arbeta med Jean Vigo 
i Frankrike och drog sedan vidare till 
Hollywood där han vann en Oscar för sitt 
foto i Storstadshamn (1945). En oöverträf-
fad kampanj blev dock Mikhails sista film 
– en film som i stort sett fallit i glömska. 
Visningen på Natsionalnyj tsentr Olek-
sandra Dovzhenka 2015 var den första på 
flera decennier. Sedan dess har filmen rest 
världen runt på festivaler och cinematek 
och hyllats som ett mästerverk av ett 
mellanbarn som förtjänar lika mycket 
uppmärksamhet som sina syskon.

Visningen sker i samarbete med 
Ukrainska institutet i Sverige och 
ackompanjeras på piano, bas 
och trummor av Anton Baibakov 
Collective, vars frontfigur Anton 
Bajbakov komponerat musik för en 
lång rad filmer, vilka gett honom fyra 
nomineringar och en vinst på Gyllene 
virveln, Ukrainas motsvarighet till 
Guldbaggen. 

Regi: Mikhail Kaufman, 1931, 
Sovjetunionen, 1 tim 10 min, ryska 
mellantexter, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.33:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial 
från Natsionalnyj tsentr Oleksandra 
Dovzhenka.

Onsdag 13 oktober 18.00 Bio Victor 
Nebyvalyj pokhod
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Utpressning

Ung kvinna förlovad med polis dödar en våldtäktsman och utsätts 
för utpressning. Alfred Hitchcocks sista stumfilm, med legendarisk 
finaljakt uppe på British Museums tak, gjordes under skiftet 
mellan stumfilm och ljudfilm och finns därför i både ljud- och 
stumfilmsversion. Musik av Chloé.

Efter ett bråk med sin fästman, kom-
missarie Frank vid Scotland Yard, följer 
Alice med hem till en konstnärsbekant. 
Han drar nytta av situationen och för-
söker våldta henne, men Alice får tag på 
en brödkniv och hugger ihjäl honom. 
Frank är en av poliserna som kallas till 
brottsplatsen, där han hittar sin fästmös 
handske. Han skyddar henne genom att 
gömma handsken, men en man som sett 
henne besöka offret hotar att berätta allt 
för polisen om de inte gör som han vill.

1929 var den brittiska filmindustrin 
i starten av skiftet mellan stum- och 
ljudfilm. Filmens finansiärer ville ta det 
säkra före det osäkra och beställde en 
stumfilm, trots att Hitchcock insåg att 
Utpressning hade potential att bli Stor-
britanniens  första ljudfilmssuccé. Under 
in  spelningens gång blev det tydligt att 
ljudfilmen var framtiden för branschen 
och Hitchcock fick order om att lägga 
till ljud, framför allt i sista akten. Men 
Hitchcock, som hade kvar all dekor, valde 
att göra om stora delar av filmen för att 
maximera effekten av ljudet.

Två månader efter filmens succé-
premiär släpptes stumfilmsversionen för 

de biografer som inte hunnit ställa om 
till ljudfilm. Den unika möjligheten att se 
samma film både med och utan ljud visar 
att Hitchcock valde rätt som inte bara lade 
till lite ljud, utan anpassade historien till 
de nya förutsättningarna. För resultatet 
var inte bara att Utpressning blev Stor-
britanniens första ljudfilm, den kom under 
lång tid också att fortsätta vara den främ-
sta. Likväl hamnar den alltid i skuggan av 
sin egen stumfilmsversion, som är en av 
den brittiska filmens absoluta höjdpunk-
ter och av många ansedd som överlägsen 
ljudfilmsversionen. Redan efter stum-
filmsversionens premiär kunde man läsa 
om dess överlägsenhet i The Times, som 
rentav ifrågasatte ljudfilmens framtid: 
”Ljudfilmen är en olämplig förening av två 
dramatiska uttrycksformer […] Vi kan inte 
tro att det kommer att hålla i sig.”

Som vanligt är Alfred Hitchcock själv 
med i filmen. Håll utkik efter mannen 
i tunnelbanevagnen som blir störd av 
en pojke.

Visningen sker i samarbete med Institut 
français de Suède och ackompanjeras 
av Chloé, DJ och producent, som har 
spelat på klubbar över hela världen, 
gett ut fem skivor, skrivit filmmusik till 
bland annat Laurent Cantets kommande 
film Arthur Rambo, ackompanjerat 
surrealistiska och dadaistiska texter 
och inte minst komponerat ny musik 
till Utpressning, vilken uruppfördes på 
Cinémathèque Française i Paris 2012. 

Regi: Alfred Hitchcock,  
medverkande: Anny Ondra, John 
Longden, Cyril Ritchard, 1929, 
Storbritannien, 1 tim 16 min, engelska 
mellantexter, 35 mm, bildformat:  
1.33:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från British  
Film Institute.

Torsdag 14 oktober 18.00 Bio Victor 
Blackmail
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Sektion SerieHushållerskan (1960).

Rovdjur (1984).



Kim  
Ki-young

Sex, våld och förnedring förekommer flitigt i Kim 
Ki-youngs gränslösa kamper mellan klass och kön. 
Med en lika mag- som färgstark filmografi dröjde det 
länge innan Kim blev kvitt kultstämpeln och fick det 
erkännande han i dag förknippas med – som en av  
den koreanska filmens mest inflytelserika mästare.

Misogyn manshatare och subversiv klasskildrare

151

Sidoprogram



”När man obducerar människans natur 
kommer svart blod att rinna ut. Det är vad 
vi kallar begär.” Så dramatiskt formulerar 
Kim Ki-young, hemmavid kallad ”herr 
Monster”, kärnan i sitt konstnärskap. 
För visst är begäret den blodröda tråd 
som pumpar allra häftigast genom hans 
 chockerande filmiska korpus. Med stilise-
rade studier i mänskligt mörker etablerade 
han en normbrytande tradition som blivit 
närmast representativ för koreansk film.

Utan Kim hade vi kanske inte haft Park 
Chan-wook, Kim Jee-woon, Im Sang-soo, 
Na Hong-jin eller Kim Ki-duk. Framförallt 
inte Bong Joon-ho, om man ska tro den 
Oscar- och Guldpalmsbelönade  regissören 
själv. Som gästredaktör för den brittiska 
filmtidskriften Sight & Sound i mars 2020 
valde han att lyfta fram just Kim – och 
framför allt Hushållerskan från 1960 – 
som en stor inspirationskälla till Parasit 
(2019). ”Vad han gav oss koreanska film-
skapare var originaliteten i sin visuella stil 
och sin unikt råa attityd – ett behov av att 
ärligt skildra mänskliga begär.”

Med nämnda landsmän delar Kim även 
en fallenhet för det gränsöverskridande. 
Ena sekunden underhåller han med galg-
humor och romantik, för att i nästa piska 
tittaren i ansiktet med ond bråd död. Om 
Bong gjort minerad mark till sin hemma-
plan, medvetet och mer raffinerat för varje 
film, framstår Kims balansgång mer som 
en improviserad dödsdans. Hans humör-
svängningar är mer primitiva och impuls-
drivna, vilket ger filmerna en  spontan och 
lätt surrealistisk karaktär.

Även om senare b-filmers snask och 
groteskerier stärkte Kims position som en 
obskyr kultfigur bland inhemska cine filer 
på 1980-talet, skulle det hinna närma sig 
sekelskiftet innan han började betraktas 
med mer respekt. Mycket tack vare den 
stora retrospektiv som  anordnades vid 
Busans filmfestival 1997. Här försökte 

man störta idén om Kim som ”bara” 
 kultregissör och erkänna honom som 
mästare. ”Jag skulle hellre vilja att de 
 kallade mig independentfilmens fader 
än en kultfilmsregissör”, sade Kim själv.

Efter Busan följde Berlins filmfestival, 
cinemateket i Paris, inhemska storsats-
ningar och hyllningar från alla möjliga håll. 
Med skräckblandad förtjusning öppnade 
filmvärlden sina ögon för Kims klaustro-
fobiska klasskamper, psyko sexuella 
komplotter och skoningslösa porträtt av 
impotenta män i konflikt med lömska 
kvinnor – ofta från olika ändar av klass-
samhället. Hela 1960- och större delen av 
1970-talet – den fas som oftast lyfts fram 
som Kims främsta – övergavs realismen för 
djupdykningar i mänsklig perversion, i form 
av ”berättelser om eskalerande hysteri”.

Ett slags post-expressionistisk stil 
växte fram, där färger och  ljussättning 
framhäver psykologiska effekter. Kros-
sade ölflaskor används som filter, bak-
grundsmiljöer målas om för att spegla 

sinnesstämningar. Vackra skådespelare 
skitas ner för att rikta uppmärksamheten 
från det yttre till det inre. 

Generösa inslag av sex, våld och för-
nedring gör Kims filmer till öppna mål-
tavlor för kritik, men att tolka köns kampen 
som gubbsjuk exploitation av modell ”män 
är från Mars, kvinnor är från Venus” är att 
göra det för lätt för sig. Kritikern Kelley 
Dong menar i en analys i film tidskriften 
Cinema Scope att Kim, med sina rätt-
framma studier av ”kvinnors gräns över-
skridande överlevnads mekanismer i ett 
moderni serande, kapitalistiskt patriarkat”, 
snarare riktar udden mot de som upprätt-
håller hierarkierna.

Vissa av Kims förföriska hondjävular 
påminner om 1950-talets femme fatales, 
men männen är långt ifrån coola anti-
hjältar som någon lär vilja identifiera sig 
med. Tvärtom är de för det mesta veka, 
vidriga och väl förtjänta av sina ofta 
hemska öden. Att Kims blick är manlig, 
enligt Laura Mulveys definition, råder 
ingen tvekan om. Däremot är den så 
själv destruktivt präglad att perspektivet 
gränsar till det subversiva.

Tragiskt nog hann inte Kim Ki-young 
fullt ut uppleva sin höjda status. Bara året 
efter retrospektiven i Busan omkom han 
i en brand, tillsammans med sin fru (vars 
framgångsrika tandläkarmottagning, i 
vått och torrt, var central för att finansiera 
filmskapandet). Men som Bong Joon-ho så 
fräckt uttryckt det, så smaklöst som man 
bara vågar om en vågad förebild: kanske 
kan det betraktas som passande att ”även 
hans död var så dramatisk och filmisk”.

Läs mer: Kim Hong-joon (red.), 
Kim Ki-young (2006).
 

 
Kuraterat av Sebastian Lindvall, i 
samarbete med Korean Film Archive.

»Även om senare 
b-filmers snask och 
groteskerier stärkte Kims 
position som en obskyr 
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 började betraktas med 
mer respekt.«
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Kim Ki-youngOckså på Cinemateket

Kvinnornas ö (1977).

Goryjeojang (1963).



De älskande från Yangsan

Kim Ki-youngs personliga favorit ur filmografin är en brutal 
melodram, baserad på en folksaga regissören fick höra som barn, 
där en regeringstjänstemans sadistiska son försöker ta död på ett 
fattigt pars livslånga kärlek.

Döden hänger som ett svart moln över 
melodramen De älskande från Yangsan. 
Här saknas den visuella extravagans Kim 
Ki-young är känd för, men många andra 
inslag känns igen från senare verk.

I centrum står Su-dong och Ok-ran. 
Fattiga, förälskade och trolovade sedan 
innan de föddes, men Ok-rans mor 
tycker inte att Su-dong är fin nog. I stället 
hoppas hon kunna klättra i klasshierarkin 
genom att i smyg gifta bort sin dotter till 
en regeringstjänstemans sadistiska son, 
vilket sätter konflikter i rullning.

Olycklig kärlek och klass var tema-
tiska raringar som Kim höll kära under 
hela sin karriär. Liksom i senare filmer 
målar han med bred pensel, överdrivna 
känslo yttringar och dramatiska vänd-
ningar. Snarare än att vara en filmografisk 
anomali belyser De älskande från Yangsan 
fröna i ett filmskapande som – om än 
längre fram i mer våldsam och erotisk 
form – trivs bäst i melodramens hyper-
boliska famn. 

Efter att ha gjort några antikommu-
nistiska journalfilmer under Koreakriget 
ville Kim kliva över till långfilmsformatet. 
Första spelfilmen Jueomeui sangja (som 
antogs förlorad tills en ljudlös kopia 2011 

hittades på Washington National Records 
Center i Maryland) från 1955 följdes av 
ett erbjudande från en producent: ”Om 
du kan få ihop ett bra manus på tre dagar 
kan vi jobba tillsammans.”

Premissen hämtade Kim från en folksaga 
hans mor brukade berätta, om ett otursför-
följt par vars kärlek inte kunnat fulländas 
förrän i himlen. Slutklämmen ville Kim 
gestalta bokstavligt – helt i linje med de 
excesser man förknippar honom med. Han 
föreställde sig hur den döende modern, i 
ett slags hallucinerade tillstånd, bevittnar 
hur hennes döda son har sex i graven med 
den lika döda svärdottern. Efter fullbordat 
samlag kan de sväva mot himlen.

”Utan slutscenen kan tittare inte 
föreställa sig vad jag ville säga med De 
älskande från Yangsan. Slutscenen var 
 förträfflig”, har Kim sagt i en intervju om 
den klimax som dock aldrig fick möta 
publiken. Om den ens filmades – inga 
spår finns kvar annat än regissörens egen 
lyriska beskrivning.

Inspelningen ska ha varit tuff. Från 
starten och ända in på slutspurten arbe-
tade Kim utanför det traditionella studio-
systemet, så självständigt att han beskrev 
sig som amatör när han 1997 förärades sin 

första stora retrospektiv. Kim och hans 
sparsmakade team fick göra det mesta 
själva. ”När vi filmade De älskande från 
Yangsan var vi tvungna att göra hål i taket 
och reflektera solljuset i rummet med en 
spegel”, har han berättat.

Den koreanska kritikerkåren var inte 
nådig, men när Kim ombads lista sina 
favoriter ur den egna filmografin kom 
De älskande från Yangsan i topp.

Regi: Kim Ki-young, medverkande: 
Kim Sam-hwa, Cho Yong-soo, 
Kim Seung-ho, 1955, Sydkorea, 
1 tim 29 min, koreanska, engelsk text, 
35 mm, bildformat: 1.33:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Korean 
Film Archive.

Torsdag 4 november 18.00 Bio Victor
Yangsan do
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Hushållerskan

Kim Ki-youngs mästerverk inspirerade Bong Joon-ho till Parasit 
och brukar vinna omröstningar om tidernas bästa koreanska film. 
En gotisk relationsrysare i klärobskyr där en ynklig musiklärare 
inleder en förödande affär med familjens hushållerska.

Kim Ki-young fick sitt stora genombrott 
med Hushållerskan. I sällskap av regissörer 
som Yu Hyun-mok och Shin Sang-ok blev 
Kim, blott fem år efter spelfilmsdebuten, 
ett affischnamn för den efterkrigstida 
koreanska filmens guld ålder. Under många 
år gick det inte att se Hushållerskan i 
komplett skick, då två av filmens akter 
hade gått förlorade. Inte förrän i början av 
1990-talet hittades en distributionskopia, 
framtagen för festivalvisningar, hos den 
koreanska filmkommissionen. Engelska 
texter hade bränts in för hand, små slarvigt 
och i olika storlekar. Uppstädningen 
krävde en enorm arbetsinsats.

Bortsett från tv-repriser av den 
inkompletta versionen i fel bildformat 
var Hushållerskan så gott som bortglömd. 
Sedan den restaurerades och fick nytt liv 
på Kim-retrospektiver har den återtagit 
sin rättmätiga plats på topplistor över 
tidernas bästa koreanska filmer.

Bong Joon-ho har tydligt framhävt 
Hushållerskan som en viktig influens på 
sin Oscar- och Guldpalms vinnare Parasit 
(2019). Båda är makabra samtidsskild-
ringar, där klassamhället synas sönder 
och samman ur stilsäkra genreperspektiv. 
Båda skildrar en arbetarklass i andnöd 

som gör uppror inifrån sin arbetsgivares 
rymliga sfär.

I ett slags kammarspel berättas det 
om en musiklärare som lever ihop med 
fru och barn i ett tvåvåningshus i väs-
terländsk stil, typiskt för den moderna 
medel klass som började växa fram i Syd-
korea efter andra världskriget. Makens 
blick söker sig bort från frun, iförd 
traditionella kläder, och vidare mot den 
rökande lantlolla som efter en rad intriger 
får jobb som familjens hushållerska. 

Dramatiska skuggor, klärobskyr, Grand 
Guignol-lika element – enligt Kim blott 
försök att spegla tidens anda. En tid präg-
lad av inbördeskrig, japansk ockupation 
och extrem fattigdom, då många unga 
kvinnor flyttade från landsbygden till 
Seouls innerstad. Vissa av dem prostitue-
rade sig, andra tog lågbetalda jobb.

Manuset bygger på en skandalhistoria 
från tidningarna, om en hushållerska som 
av svartsjuka dödat familjens femåriga 
son. Så samtidsspeglande tyckte Kim 
att berättelsen var att han helt sonika 
 dammade av premissen ungefär vart 
tionde år: 1971 gjorde han nyinspelningen 
Hwanyeo, följt av 1982 års lämpligt betit-
lade Hwanyeo ’82. Som den provokatör 

Kim var njöt han säkert så mycket av 
reaktionerna att han inte kunde låta bli 
skandalstoffet. ”De gifta kvinnorna som 
såg [original]filmen blev rasande på hus-
hållerskan. De reste sig från sina stolar 
och skrek: ’Döda den där slinkan!’”

Efter visningen samtalar Sebastian 
Lindvall, curator på Cinemateket, 
med Mariah Larsson, professor i 
filmvetenskap.

Regi: Kim Ki-young, medverkande: Kim 
Jin-kyu, Ju Jeung-nyeo, Lee Eun-sim, 
1960, Sydkorea, 1 tim 51 min, koreanska, 
engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.55:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial 
från Cineteca di Bologna, restaurerad 
2008 av Korean Film Archive och World 
Cinema Foundation på HFR-Digital Film 
Laboratory, med stöd av Armani, Cartier, 
Qatar Airways och Qatar Museum 
Authority.

Fredag 29 oktober 18.00 Bio Victor
Hanyo
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Goryeojang

Rörande och upprörande tragedi där en utsatt ung man i en by präglad av 
vidskeplighet förbereder sig för att enligt traditionen bära upp sin åldrade 
mor och lämna henne att dö på toppen av ett skelettbäddat berg.

Den forna traditionen goryeojang, som 
ska ha varit statligt påbjuden i Kunga-
riket Koryo (918–1392), var ett slags 
motsvarighet till nordiska forntidens 
ättestupa. När de äldre uppnått viss ålder 
var det de yngres uppgift att bära upp dem 
till närmsta berg eller högslätt och lämna 
dem där för att dö.

Liknande traditioner ska ha prakti-
serats även i andra delar av Ostasien. 
Vänner av japansk film känner igen 
ritualen från Keisuke Kinoshitas Balla-
den om Narayama från 1958 och Shohei 
 Imamuras Guldpalmsbelönade nyinspel-
ning från 1983. Däremellan gjorde även 
Kim Ki-young sin variant av berättelsen, 
men en betydligt brutalare sådan. För-
utom mor- och son-relationen skildras ett 
samhälle präglat av otäckt flockbeteende 
och vidskeplighet.

När maken dött i krig blir en kvinna 
ensamstående förälder till sin son 
Gu-ryong. Det är en tid av misär, enorm 
fattigdom och rovdjursmentalitet. Av ren 
nöd gifter änkan om sig med en änkling, 
som samlat på sig tio söner från tidigare 
äktenskap. Brödraskaran rymmer olika 
nyanser av ondska. När de från byns 
trollpacka får höra en olycksbådande 
profetia om att Gu-ryong en dag kommer 

att orsaka deras död, ser illbattingarna till 
att lura ner styvbrodern i en ormgrop.

Som kompensation erbjuds änkan 
mark, dit hon och hennes nu delvis 
förlamade son flyttar. Men konflikterna 
fortsätter i vuxen ålder. När Gu-ryong 
gifts bort till en stum kvinna – den enda 
han kan få med sin fysiska åkomma – 
sätts en förödande spiral igång. Samtidigt 
 håller hans enda trygga punkt i livet på att 
närma sig åldern då hon ska bäras upp till 
bergstoppen.

Filmkritikern Lee Yeon-ho har visat 
hur Goryeojang, i likhet med De älskande 
från Yangsan men i motsats till samtids-
oroade Hushållerskan, är ett exempel på 
den ”förmoderna erans omständigheters 
oundvikliga tragedi”. Själv har Kim sagt 
att han mest gjorde filmen för pengarnas 
skull – vilket inte alls märks. Tvärtom är 
det en av hans främsta filmer, en både fin 
och vidrig tragedi om kärleken mellan 
mor och son, vidskeplighetens fatala 
konsekvenser och modet att våga trotsa 
högaffelspöbeln och följa sitt hjärta. ”Det 
är hemskt att tänka att inget finns kvar 
av det arbete som man ägnat hela sitt liv 
åt”, har Kim sagt apropå att flera av hans 
filmer är förlorade. Av två av akterna i 
Goryeojang finns endast ljudet kvar. Vid 

den digitala restaureringen togs därför 
två versioner fram: dels en med samtliga 
scener, där musik och dialog ligger över 
en svart ruta under dessa två akter; dels 
en kortare (men fullt begriplig) version 
med både ljud och bild. Den senare är den 
enda som engelsktextats och som därför 
blivit standard för internationella festival- 
och cinemateksvisningar, och det är också 
den vi visar.

Regi: Kim Ki-young, medverkande:  
Kim Jin-kyu, Joo Jeung-nyeo, Kim 
Bo-ae, 1963, Sydkorea, 1 tim 29 min, 
koreanska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 2.35:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från Korean 
Film Archive.

Torsdag 11 november 18.00 Bio Victor
Goryeojang
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Överträdelsen

Zenbuddhistiska koncept i filmisk form när Kim Ki-young adapterar den 
hyllade poeten Ko Un. När det ska letas en efterträdare till ett tempels 
döende abbot ställs en ung munk inför frestelser, förälskelse och mentala 
och fysiska prövningar.

1)  Pagye publicerades ursprungligen som följetong i en tidskrift, och gavs i reviderad form ut som roman under titeln Sansani buseojin irm 1977.
2)  Mer karriärmässigt logisk, och mer finstämd, är Chung Ji-youngs filmversion från 1991, Sansani buseojin ileumiyeo (internationellt känd som Beyond the Mountain).

När den koreanska poeten, litteraturpro-
fessorn, tidigare munken och ständiga 
Nobelpriskandidaten Ko Uns samlade 
verk gavs ut 2003 omfattade det närmare 
120 000 sidor. Bland dessa fanns Pagye, 
en berättelse om en konflikt mellan bud-
dhistiska präster i ett avlägset tempel.1 
Det kan tyckas vara en oväntad premiss 
för en regissör som Kim Ki-young, sär-
skilt sett till tidpunkten i hans filmografi 
– inklämd mellan de erotiskt laddade 
Chungyo (1972, internationellt känd som 
Insect Woman) och Köttets löfte (1975).2

Överträdelsen följer Chim-hae, som 
kommer till templet som krigsbarn och 
tillsammans med sin bästa vän försöker 
anpassa sig till det nya livet. Spralliga och 
odisciplinerade verkar de båda först inte 
mottagliga för zenbuddhism, men med 
tiden börjar Chim-hae formulera svar 
på frågor som inledningsvis mer liknar 
kryptiska gåtor. Han blir rentav aktuell 
för de prövningar som inleds när det ska 
letas efterträdare till templets döende 
abbot (i buddhistisk kontext ett slags 
administratör).

Saker och ting förvirras, i en för Kim 
passande riktning, när Chim-hae faller 
för en vacker prästinna. Överhuvudtaget 
visar Kim stort intresse för de frestelser 
männen utsätts för och löften som riske-
rar att brytas. Och när de äldre markerar 
revir görs det mestadels med sadistiska 
lekar och bestraffningar, vilket får Över-
trädelsen att ytterligare ledas in på mer 
Kim-typisk mark.

Den mest förföriska av dem alla är en 
kvinnlig munk spelad av Lee Hwa-si, som 
Kim arbetade med flitigt under 1970-talet 
och början av 1980-talet – så mycket att 
hon har kallats Kim Ki-youngs alter ego. 
Liksom i deras övrigas samarbeten – däri-
bland  Kvinnornas ö (1977) – bidrar hennes 
närvaro med en destabiliserande effekt, 
”en verklighetsfrämmande kraft som 
anländer i en redan oordnad värld”, som 
Kelley Dong uttrycker det i en artikel om 
duon. ”Jag mår bra när jag ser män lida”, 
utropar Lees roll figur i  Överträdelsen, 
spritt språngande naken, för att retas med 
de manliga munkarna.

”Jag studerar och förstår alla slags 

religioner, men jag är inte förtjust i någon 
enskild”, har Kim sagt. ”Min fru är en hän-
given kristen och kallar mig djävulen, men 
jag brukar svara att jag är ’en vän av Jesus’.”

Den blasfemiska attityden livar upp 
stämningen i den bitvis mollstämda 
Överträdelsen, men det är ingen film som 
skämtar bort sitt ämne. Drömlika inslag 
träder in och rent visuellt – med kont-
emplativa bilder på berg, gräs, grenar och 
andra naturelement – försöker filmen, likt 
huvudpersonen, förstå de buddhistiska 
abstraktionerna.

Läs mer: Kelley Dong, ”Transgressions in 
the Dark Age: The Films of Kim Ki-young 
and Lee Hwa-si”, i Cinema Scope nr. 75 
(2018).

Regi: Kim Ki-young, medverkande: 
Choi Bool-am, Park Byeong-ho, Jo 
Jae-seong, Lee Hwa-si, 1974, Sydkorea, 
1 tim 50 min, koreanska, engelsk text, 
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Korean  
Film Archive.

Torsdag 18 november 18.00 Bio Victor
Pagye
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Köttets löfte

Hetlevrat freudiansk mardrömsmelodram där två tågresenärer – en medel-
ålders kvinnlig fånge, en ung kriminell man – inleder en romans med fatal 
slutdestination. Kim Ki-youngs kontroversiella film är en av hittills fyra 
nyinspelningar av Lee Man-hees numera förlorade filmklassiker.

1)  Kim i Ki Jun-young, ”Interviews”, i Kim Hong-joon (red.), Kim Ki-young (2006).

Kim Ki-young var en flitig återanvändare 
av teman, med sina varianter av en 
hand  full berättelser – exempelvis 
   Hushållerskan-trilogin, inte så mycket 
en filmserie som ett original följt av två 
nyinspelningar. 1975 valde han för första 
och enda gången att uppdatera en annan 
regissörs verk: Lee Man-hees publik- och 
kritikerälskade Man chu (internationellt 
känd som Late Autumn) från 1966, en 
klassiker som i dag gått förlorad – en 
stillsam melodram där en kvinnlig 
mönsterfånge på permission, på väg med 
tåg för att besöka sin mors grav, förälskar 
sig i en ung kriminell man.

Av originalversionen finns bara vackra 
stillbilder och lyriska omdömen bevarade, 
men förutom Kims Köttets löfte finns 
även Saito Koichis japanska version från 
1972, Kim Soo-yongs från 1982 och Kim 
Tae-yongs engelskspråkiga från 2010. Av 
dessa är, föga förvånande, Kim Ki-youngs 
variant den mest bisarra. I en text inför 
en filmfestivalvisning 2019 beskriver 
film kritikern Darcy Paquet hur filmen ut -
spelas i det freudianska undermed vetnas 
rike och skildrar män som ”talar i nästan 

 ofiltrerat uttryck för detet” och en hjäl-
tinna som blott ”försöker klamra sig fast 
vid psykisk överlevnad i en hotfull värld 
utan regler”. Filmvetaren Chris Berry har 
i sin tur beskrivit romansens utveckling 
som så hetsig att det angränsar till skratt-
retande, men där överdrifterna – särskilt 
kapningen och komprimeringen av den 
traditionella bröllopsceremonin – skildrar 
”samhällsförändringars genomslag på 
traditionella värderingar”.

Kim Ki-young har jämfört sin egen film 
med originalet och versionen från 1982:

Man kan säga att Kim [Soo-yong] är en 

bildernas regissör och jag en dramatikens. […] 

Jag strävar efter att skapa en densitet bortom 

bildernas begränsningar. Det finns en begräns-

ning i att endast söka bilder. Hela grejen kan 

bli ett vykort. Nyckeln är människan, livet, 

rörelsen.1

Visuellt spänstig romantik finns även i 
Kims berättelse, men driven av en mer 
våldsam lust, som tar sig uttryck i ett 
slags djurisk parningslek. Det fysiska 
 spelet är så överordnat den melodrama-

tiska motivationen att blixtförälskelsen 
blir som en elchockbehandling med nar-
rativa stötar – en rå och rättfram ton som 
Köttets löfte delar med andra verk av Kim. 
Snarare än i någon gråzon, där kåthet 
övergår i kärlek och tjatsex i samtycke, 
utspelas romantiken i ett passionernas 
rödtonade inferno vars logik är helt verk-
lighetsfrämmande.

Värt att påpeka är att Kim inte visar 
någon som helst sympati med sitt mans-
monster, en egentligen rätt patetisk buse 
som – understruket av parets ålders-
skillnad – tycks lida av oidipuskomplex. 
Att kvinnans fångvakt, som ivrigt upp-
muntrar affären, också är kvinna tyder 
även på en vilja att om inte kasta om 
könsrollerna så åtminstone osäkra dem.

Regi: Kim Ki-young, medverkande:  
Choi Bool-am, Park Byeong-ho, Jo 
Jae-seong, 1975, Sydkorea, 1 tim 45 min, 
koreanska, engelsk text, 35 mm, 
bild format: 2.35:1, tillåten från 15 år. 
 Visningsmaterial från Korean Film 
Archive.

Fredag 26 november 18.00 Bio Victor
Yukcheui yaksok
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Kvinnornas ö

När en skamfilad reklamare försöker rentvå sitt namn hör han talas 
om en ö styrd av kvinnliga dykare. Klimatförändringar, manslukerskor, 
tradition och modernitet möts under övernaturliga former i Kim 
Ki-youngs schamanska skräckmelodram.

En reklamare lånar friskt från lokala 
myter för att marknadsföra ett turist-
hotell. När han under en blöt PR-resa 
hamnar i konflikt med en journalist, 
som växt upp i trakterna och är kritisk 
mot exploateringen, börjar han förstå 
att öarna bär på många hemligheter. När 
journalisten dessutom dör i en mystisk 
olycka måste reklamaren djupdyka i en 
gåta full av  spöken och sägner, kärlek 
och nekromanti.

Kim Ki-youngs film tar sig friheter med 
Yi Chong-juns förlaga. Förutom original-
titelns mytomspunna ö I-eo, där man 
tror att döda fiskares andar lever, lägger 
Kim till sin egen matriarkala skapelse 
Parang – en ö där könsrollerna kastats 
om och familjer försörjs av kvinnliga 
dykare. Bortom persongalleriets nät av 
intriger och återblickar är själva kärnan av 
egentligen rätt klassiskt genrestoff. I cen-
trum står en utredning, där en modern 
människa tvingas ut i det traditionsbun-
det mystiska. Konflikten minner om den 
rurala skräck som var populär inom brit-
tisk 1960- och 1970-talsfilm – inte minst 
Robin Hardys The Wicker Man från 1973.

Den kapitalistiska stadskärnan i 
 Kvinnornas ö kontrasteras mot en plats 

där det inte görs skillnad mellan liv och 
död, dröm och verklighet. En plats hem-
sökt av vidskepelser och diffus tempora-
litet – vilket förstärks av filmens lediga 
relation till tidshopp och ellipser.

”Havet liknade en stor mur”, har Kim 
berättat om filmens visuella skepnad. 
Många bilder av havet togs med ett tele-
objektiv med extrema zoommöjligheter. 
”Mänskliga rollfigurer såg ut som blott 
rekvisita i havets vilda vågor.” Fotogra-
fen Jung Il-sung har beskrivit filmens 
ut  seende som bleknat, ”liknande en 
monokromatisk målning”. Tanken var att 
reflektera 1970-talets politiska läge då 
Sydkorea under generalen och presiden-
ten Park Chung-hee blivit en militär-
diktatur. ”Vi gör något i riktiga färger när 
tiderna blir bättre”, ska Kim ha sagt till 
sin fotograf.

Nog sprakar det ändå om filmens 
könskamp. Aldrig har Kim synliggjort 
statusskillnader mellan män och kvinnor 
så tydligt som i Kvinnornas ö, ett slags 
häxbrygd av feminism och misogyni som 
driver med både kvinnlig kyskhet och de 
konfuciansk-partriarkala ideal som var 
typiska för sydkoreansk 1970-talsfilm. 
Kim So-young, professor i  filmvetenskap, 

beskriver hur filmen i stället för att 
betrakta traditionalism genom moderni-
teten skildrar ”historisk transformation 
och kulturell hybridisering som en alter-
nativ modernitet”.

Denna alternativa värld, olik det mesta 
man sett eller vågat föreställa sig, är vad 
som gör Kvinnornas ö till ett så unikt 
resmål.

Regi: Kim Ki-young, medverkande: 
Lee Hwa-shi, Kim Jeong-cheol, Choi 
Yun - seok, Kwon Mi-hye, 1977, Sydkorea, 
1 tim 51 min, koreanska, engelsk text,  
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Korean  
Film Archive.

Torsdag 2 december 18.00 Bio Mauritz
I-eo-do
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Rovdjur

Rått, rörigt och rapsodiskt när Kim Ki-young gör sin andra film baserad 
på en sann historia om en ynklig gift man som, i samråd med sin kontrol-
lerande fru, börjar schemalägga tiden med sin instabila älskarinna. Ett 
kritiker- och publikfiasko som med tiden blivit en kultfavorit.

Somliga betraktar Rovdjur som döds-
stöten för Kim Ki-youngs karriär. Filmen 
är en nyinspelning av regissören egen 
Chungyo (mer känd som Insect Woman) 
från 1972. Första versionens impotenta 
familjefar, vars liv får krydda av en 
destruktiv kärleksaffär, blir här rena rama 
mansbebisen. Ja, i så gott som bokstavlig 
bemärkelse – utrustad med nappflaska 
och haklapp.

En rätt naturlig vidareutveckling av 
det intresse för psykologi som slog rot 
hos Kim på 1960-talet, då han enligt egen 
utsago blev besatt av Freuds texter och 
teorier. Psykoanalysens fader menade 
ju trots allt att barndomen var roten till 
människans utveckling.

Den manliga huvudpersonen i Rovdjur 
är en både inkompetent och impotent 
förläggare som lever ihop med en fram-
gångsrik kvinnlig mäklare. Livet piffas 
upp med potenshöjande verkningar när 
han träffar en ung barvärdinna. En affär 
inleds och upptäcks, men får överras-
kande nog fortsätta – med vissa krav. 
Fruns kontroll behov ger sig tillkänna när 
hon börjar schemalägga mannens tid med 
 älskarinnan: mellan lunch och midnatt 
får de ses, mellan natt och morgon gäller 

”vanligt” familjeliv. Snart inser samtliga 
inblandade att det varken går att förhandla 
med, eller schemalägga, mänskliga begär. 
Särskilt inte när barn kommer in i bilden.

Kim dammar av ett kärt tema som 
etablerades redan i Hushållerskan: den 
borgerliga mannen som dras ner i helvetet 
av en arbetarklasskvinna. Likt Chungyo är 
Rovdjur inspirerad av en sann historia, om 
en gift biografägare som flyttade ihop med 
en kvinnlig universitetsstudent. I stället 
för att bryta upp paret bestämde mannens 
fru hur makens tid skulle delas upp mellan 
kvinnorna. Till slut blev älskarinnan tokig 
av ensamhet och dödade mannen.

Kims 1980-tal präglades av ekonomiska 
skulder, krympande budgetar, pressade 
inspelningsscheman och allt kyligare mot-
taganden. Själv sade han att han gjorde 
dessa filmer ”i hast, med självgycklande 
humör, för att inte bli vansinnig”. Väl 
utgivna på video började ett kultfölje växa 
kring skamfläckarna. En av beundrarna 
var Parasit-regissören Bong Joon-ho, en 
annan Oldboy – hämnden-regissören Park 
Chan-wook.

Kim förstod sig inte alls på uppskatt-
ningen. ”Varför? De filmerna är patetiska, 
och jag skäms över dem så mycket att 

jag inte ens vill prata om dem.” I nästa 
andetag berättar han om en festivalvis-
ning i Thailand, där en medlem ur kunga-
familjen lovordat Rovdjur och berättat att 
han oroväckande nog såg stora likheter 
med sitt eget äktenskapskrig.

Att filmen gjordes i motvind och av 
tvivelaktiga motiv märks på resultatet. 
Även jämfört med de impulsiva 1970-tals-
filmerna är Rovdjur ovanligt rörig och 
rapsodisk, men ur detta uppstår även en 
omedvetet kongenial råhet. Det är en film 
som gör skäl för sin titel. 

Regi: Kim Ki-young, medverkande: 
Kim Sung-kyum, Jeong Jae-soon, 
No Gyeong-sin, 1984, Sydkorea, 
1 tim 47 min, koreanska, engelsk text, 
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Korean 
Film Archive.

Torsdag 9 december 18.00 Bio Victor
Yukshik dongmul
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Rovdjur (1984).
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Sektion Serie

Resan till Orion (1986).

Dina e Django (1981).
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Solveig 
Nordlund

Solveig Nordlund var en av de portugisiska filmskapare 
som under 1960-talet tillhörde vågen Cinema Novo 
Português. Under de turbulenta revolutionsåren var 
hon aktiv inom filmkollektivet Grupo Zero. Därefter 
har hon på egen hand gjort en rad filmer – korta och 
långa, dokumentära och fiktiva – som rymmer allt från 
etnografi till science fiction, men som alla ger uttryck 
för en vilja att med filmen som verktyg försöka förstå 
människan och det samhälle hon lever i.

Mellan rum, i tid

Sidoprogram
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Sektion Serie

Hemmet (1982).

Low Flying Aircraft (2002).



I sin självbiografiska dokumentär-
film Mitt andra land (2014) beskriver 
Solveig Nordlund, född i Stockholm, 
de omständigheter som förde henne 
till Portugal. Hon berättar att hon som 
konststudent i Paris stiftade bekantskap 
med ett par portugisiska filmstudenter, 
däribland Alberto Seixas Santos, som hon 
senare gifte sig med. Hon följde honom 
till London, där han studerade film, och 
sedan till Portugal. 

Landets filmscen präglades då starkt av 
en yngre generation filmskapare vars verk 
brukar beskrivas med begreppet Cinema 
Novo Português, den nya portugisiska 
filmen, men det var samtidigt en scen som 
var starkt präglad av den fascistiska regim 
som styrde landet. Nordlund inledde sin 
yrkesbana som filmklippare och assistent, 
och har arbetat med flera av landets mest 
inflytelserika filmskapare, som João César 
Monteiro och Manoel de Oliveira.

Nordlund var en av flera kvinnliga 
filmskapare som under 1970-talet tog 
plats på den mansdominerade filmscenen 
i Portugal. Noémia Delgado var en annan, 
och både Delgado och Nordlund stude-
rade under den etnografiska filmskaparen 
Jean Rouch i början av 1970-talet. Studier 
vars spår syns i Nordlunds egna filmer. 
Liksom Delgado, och även Manuela 
Serra – en annan framstående kvinnlig 
filmskapare – gjorde Nordlund sina första 
filmer inom ramen för ett filmkollektiv. 
I hennes fall Grupo Zero, som hon var 
med och grundade. Kollektivet gjorde 
flera filmer om den politiska situationen 
i Alentejo efter Nejlikerevolutionen 1974, 
där en jordbruksreform genomfördes och 
resulterade i att lantarbetarkooperativ 
ockuperade lantbruken. De filmer som 
Grupo Zero producerade präglas alla av 

1)  En annan är Marguerite Duras, i filmen Marguerite Duras (1993), som visas som en del av höstens Duras-retrospektiv.

en vilja att låta filmen användas som ett 
analytiskt verktyg i en politisk kamp.

1978 gjorde Nordlund med den korta 
Nem Pássaro, Nem Peixe sin första egna 
film. Tre år senare följde hennes första 
långfilm Dina e Django (1981), en Bonnie 
och Clyde-liknande berättelse som ut  spelar 
sig mitt under revolutionen i Lissabon. 
Efter den första långfilmen har Nordlund 
arbetat i både Portugal och Sverige.

Nordlunds filmproduktion från 1980-
talet fram till nu präglas av en bredd 
av berättargrepp och estetiska tillväga-
gångssätt. Bland hennes spelfilmer 
finns bland annat två filmatiseringar av 
science fiction- författaren J. G. Ballard, en 
författare som även är en av de personer 
Nordlund gjort filmporträtt av.1 De båda 
Ballard- filmatiseringarna, Resan till Orion 
(1986) och Low Flying Aircraft (2002), ger 
uttryck för ett sinnrikt användande av 
miljöer och scenerier. I den förra får en 
Finlandsfärja representera ett rymdskepps 
interiörer, i den andra utgör ruinerna från 
ett aldrig färdigställt turistortshotell spel-
platsen för en dystopisk framtidsskildring. 
Filmerna pekar också mot ett mer över-
gripande intresse för platsen och rummet.

Detta intresse är även uppenbart i 
flera av Nordlunds dokumentära verk, 
som Hemmet (1982) och Minnen från byn 
Torrom (1984). I båda dessa kortfilmer, 
 filmade i Sverige, har inspelnings platserna 
avgörande roller i berättelserna. Hemmet 
är en dokumentär om ett övergivet gårds-
hus. Med fotografier, upplästa brev och 
dagboksanteckningar, men framför allt 
tagningar från husets interiörer,  skildras 
spår av de liv som levts inom husets 
väggar. I Minnen från byn Torrom använder 
sig Nordlund av liknande grepp, men väver 
därtill in fiktiva sekvenser för att skildra 

en avfolkningsorts samtid och historia.
Båda filmerna ger även uttryck för ett 

etnografiskt intresse, som går att spåra 
tillbaka till Nordlunds filmstudier i Paris, 
och som delvis även präglar de filmer 
hon gjorde inom Grupo Zero – men även 
en senare film som En odödlig historia 
(1990), som 1991 belönades med Mario 
Ruspoli-priset på dokumentärfilms-
festivalen Cinéma du Réel i Paris.

Nordlunds filmografi består av en 
heterogen samling verk som inte enkelt 
låter sig inringas. Men hennes filmer, från 
de politiskt engagerade kollektivfilmerna 
via de etnografiska dokumentärerna till 
Ballard-filmatiseringarna, ger uttryck för 
en vilja att utifrån en viss plats, en viss 
miljö, öppna rummet och låta det belysas 
av ett större sammanhang – oavsett om 
det är historiskt eller politiskt. Nordlunds 
filmer sträcker ut sig mellan Portugal 
och Sverige, mellan stad och landsbygd. 
Kanske kan man säga att hennes filmer 
utspelar sig just mellan rummen, men 
alltid i tiden.

Läs mer: Ana Catarina Pereira, ”Fiction 
as a Place of Power: The Presence 
of Female Directors throughout the 
History of Portuguese Cinema”, i Elena 
Cordero-Hoyo, Begoña Soto-Vázquez 
(red.), Women in Iberian Filmic Culture: 
A Feminist Approach to the Cinemas of 
Portugal and Spain (2020).
 

 
Retrospektiven genomförs i samarbete 
med Portugals ambassad i Stockholm 
och Camões – Centro de Língua 
Portuguesa em Estocolmo.

Kuraterat av Stefan Ramstedt.

»De filmer som Grupo Zero 
producerade präglas alla av en vilja 
att låta filmen användas som ett 
analytiskt verktyg i en politisk kamp.«
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Mitt andra land / Minnen från byn Torrom

Platser har varit viktiga utgångspunkter i flera av Solveig Nordlunds 
filmer. I detta program visas två av dessa: hennes senaste längre 
verk, den självbiografiska Mitt andra land, och den melankoliska 
landsbygdsskildringen Minnen från byn Torrom.

Mitt andra land inleds och avslutas med 
första maj-demonstrationer 2014 – på 
dagen 40 år efter att portugiserna för 
första gången firat högtidsdagen efter att 
en militärkupp någon vecka dessförinnan 
upphävt den fascistiska regim som styrt 
landet under stora delar av 1900-talet. 
Filmen kretsar kring tiden före, under 
och efter militärkuppen, men den gör det 
utifrån Nordlunds egen berättelse. Det 
är en berättelse som inleds i Paris, där 
Nordlund studerade konst och stiftade 
bekantskap med ett gäng portugiser – ett 
möte som sedermera fick henne att flytta 
till Portugal. Detta var i slutet av 1960-
talet, och liksom i andra länder vid den 
tiden grodde en ny film där. ”Det var ute 
med Hollywood. Nu var det handkamera 
och synkront ljud som gällde. Verklighet 
och sanna historier. Här och nu”, som 
Nordlund beskriver det i filmen. Men det 
var ett ”här och nu” som starkt präglades 
av den så kallade Estado Novo-regimen.

Med arkivmaterial och sekvenser ur 
dokumentär- och spelfilmer skildrar 
Nordlund perioden från slutet av 1960-
talet till slutet av 1970-talet, och den 
politiska turbulensen i övergången från 
diktatur till demokrati. Mitt andra land 

visar upp en filmhistoria som är intimt 
sammanlänkad med den då rådande poli-
tiken. Med ett uppfinningsrikt återanvän-
dande av sekvenser ur både hennes egna 
och andras filmer – av Alberto Seixas 
Santos, Robert Kramer, António-Pedro 
Vasconcelos och António da Cunha 
Telles – skildras hur en yngre generation 
filmskapare motarbetades av censuren 
under diktaturens sista år. Efter revolutio-
nen åkte de ut på landsbygden för att med 
filmen som verktyg stödja den politiska 
kampen kollektivt – för att senare mötas 
av den politiska verklighet som följde när 
den revolutionära euforin hade lagt sig.

Mitt andra land är en film som skildrar 
ett land i turbulent förändring, vilket även 
gäller Minnen från byn Torrom – en av 
de första filmer hon gjorde efter att hon 
flyttat tillbaka till Sverige. Filmen berättas 
med spelfilmssekvenser där en ung pojke 
står i centrum och där samtliga roller spe-
las av amatörskådespelare från området, 
men även med arkivmaterial i form av 
fotografier och filmbilder. Med poetisk 
kraft väver Nordlund in historia och sam-
tid genom att inlemma faktiskt historiskt 
material – upplästa dokument, brev och 
dagboksanteckningar – och genom att 

låta fler ”tidsligheter” existera i en och 
samma bild. Minnen från byn Torrom är 
ett rikt porträtt av ett visst samhälle – 
”ett land av timmer och teknik”, som det 
heter i filmen – som håller på att avfolkas. 
En film där samtiden är omöjlig att sepa-
rera från historien.

Efter visningen samtalar Stefan 
Ramstedt, curator på Cinemateket,  
med Solveig Nordlund.

Mitt andra land. Regi: Solveig 
Nordlund, medverkande: Otelo Saraiva 
de Carvalho, 2014, Sverige, Portugal, 
57 min, svenska/portugisiska, svensk 
text, DCP, bildformat: 1.85:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Minnen från byn Torrom. Regi:  
Solveig Nordlund, medverkande:  
Adam Schaub, 1984, Sverige, 33 min, 
svenska, 16 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Bild från Mitt andra land.

Tisdag 19 oktober 18.00 Bio Mauritz 
Mitt andra land / Minnen från byn Torrom
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A Luta do Povo – Alfabetização em 
Santa Catarina / A Lei da Terra

Solveig Nordlund var en av grundarna av Grupo Zero, ett av flera film-
kollektiv som uppstod i Portugal kort efter Nejlikerevolutionen. Kollektivet 
gjorde flera filmer om den politiska utvecklingen på landsbygden. A Luta do 
Povo – Alfabetização em Santa Catarina handlar om alfabetisering, medan 
A Lei da Terra handlar om den så kallade jordbruksreformen.

1)  Alberto Seixas Santos, ”Entretien”, i Jacques Lemière (red.), 4èmes Journées de cinéma portugais (1994).

Filmkollektivet Grupo Zero grundades 
efter Nejlikerevolutionen. Innan kollek-
tivet omvandlades till ett produktions-
bolag producerades filmer som skildrade 
den postrevolutionära situationen i om -
rådet Alentejo i Portugal, där både an alfa-
betismen och fattigdomen var utbredd, 
men där revolutionen fått ett stort 
genomslag. En av kollektivets filmer var 
A Luta do Povo – Alfabetização em Santa 
Catarina, inspelad i byn Santa Catarina 
under april och juli 1976, som berättar om 
det alfabetiseringsarbete som inleddes 
efter revolutionen. Filmen fokuserar på 
en lantarbetare vid namn Alfredo José 
Martins, men innefattar även redogörelser 
om situationen i byn från flera av dess 
invånare. Vittnesmålen är drabbande i 
sin enkelhet, men filmen inför därtill en 
grad av självreflexivitet, då dess andra 
del inleds med en sekvens filmad efter 
att byns invånare har fått sett den första 
delen, och får ge sina kommentarer om 
hur de skildras. Det är en sekvens i vilken 
man kan ana inflytande från Nordlunds 
före detta lärare, dokumentärfilmaren 

Jean Rouch, och en sekvens som sätter 
filmen i relation till de dokumentärfilmer 
som hämtade influenser från den sovje-
tiska 1920-talsfilmen.

A Lei da Terra är en av de centrala 
dokumentärfilmerna om den politiska 
situationen i Portugal efter revolutionen. 
Filmen skildrar den turbulenta situation 
som rådde i området, efter jordbruksre-
formen och lantbrukarnas ockupation av 
den mark som tidigare ägts av godsherrar. 
I  filmen blandas vittnesmål från lant-
brukarna, sånger och två berättarröster 
(en manlig och en kvinnlig), genom vilka 
situationen och dess historia skisseras. 
Nordlund har beskrivit filmen som ”ett 
slags politisk essä”, och filmen går också 
mycket riktigt bortom en beskrivning av en 
situation och är snarare att betrakta som 
en historieskrivning av den. Alberto Seixas 
Santos beskriver den med följande ord: 

Vi gjorde absolut inte en film för att elda på 

massan, eftersom vi betraktade situationen 

med viss kyla, och för att filmen har 

essäns struktur. Det finns, mot slutet, en 

”revolutionär” tagning, på en grupp kvinnor 

med knytnävarna i luften och en röd flagga 

(som man återfinner i affischen som João 

Botelho gjorde för filmen), men bortsett från 

den tagningen försöker de andra att analysera 

maktstrukturerna i Alentejo och historien om 

böndernas kamp mot denna makt.1

A Luta do Povo – Alfabetização em Santa 
Catarina och A Lei da Terra belyser två av 
de mest brännande frågorna som uppstod 
i och med revolutionen. De skildrar en 
brännande politisk verklighet på olika 
sätt, men båda filmerna utgör exempel 
på en engagerad dokumentärfilm som är 
både solidarisk och analytisk.

A Luta do Povo – Alfabetização em 
Santa Catarina. Regi: Grupo Zero, 
1976, Frankrike, 29 min, portugisiska, 
engelsk text, 16 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Cinemateca Portuguesa.

A Lei da Terra. Regi: Grupo Zero, 1977, 
Portugal, 1 tim 7 min, portugisiska, 
engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Cinemateca Portuguesa.

Bild från A Lei da Terra.

Måndag 25 oktober 18.00 Bio Mauritz
A Luta do Povo – Alfabetização em Santa Catarina / A Lei da Terra

167Svenska Filminstitutet

Solveig NordlundSidoprogram



Dina e Django / Hemmet

I Solveig Nordlunds första långa spelfilm förälskar sig tonåriga Dina i 
Django, en asocial ung man, och lämnar sitt visserligen trygga men till 
synes otillfredsställande hem för hans skull. Dina e Django visas här 
med Nordlunds första svenska produktion, kortfilmen Hemmet.

1)  Érica Faleiro Rodrigues, ”Between Narcissism and Repression: The Castration of Female Desire in Portuguese Film”,  
i Cinema: Journal of Philosophy and the Moving Image nr. 5 (2014).

Den verklighetsbaserade Dina e Django 
berättar om en 17-årig tjej som lever till-
sammans med sin mor- eller farmor, som 
arbetar som hushållerska för en familj i 
Lissabon. På en bar stiftar hon bekantskap 
med den något äldre Django, som lever sitt 
liv bortom samhällets lagar och konven-
tioner. De slår sig samman, men hans små-
brott leder dem snart ner i en ond spiral. 

Historien utspelar sig i Lissabon under 
1970-talets mitt. Samtiden och dess histo-
ria gör sig ständigt påminda under filmens 
gång. Det är troligtvis ingen slump att den 
skollektion som Dina ägnar föga intresse åt 
kretsar kring ett för vårt samhälle funda-
mentalt begrepp som penningen. Men detta 
samhälle och de fundament det vilar på har 
redan från början avfärdats av filmens två 
protagonister. Inte ens när Nejlikerevolu-
tionen bryter ut, och samhället utsätts för 
en kraftfull omdaning, tycks det ha någon 
inverkan på dem.

Dina e Django hade sin första festival-
visning 1981 och distribuerades i Portugal 
först 1983. Då såg den politiska  situationen 
i Portugal annorlunda ut än under och 

strax efter revolutionen. En högerregering 
hade vunnit valet 1979, och den konsti-
tution som togs fram 1976 hade på nytt 
skrivits om. Filmforskaren Érica Faleiro 
Rodrigues beskriver situationen:

Landet och dess medborgare slets mellan två 

starka, antagonistiska strömmar: revolutionen 

och dess antikapitalistiska arv, i synnerhet en 

rädsla för att kapitalismen skulle upplösa kollek-

tiva strukturer och riva upp individuella liv, och 

den motsatta önskan att se landet omfamna 

internationalisering och alla de nya varor som 

den fria marknaden skulle kunna föra med sig.1

Nordlunds film reflekterar just denna 
politiska verklighet. Filmen tycks ställa 
frågan om vart samhället är på väg genom 
att återge en berättelse från revolutions-
åren som verkar vara totalt frikopplad 
från de samhälleliga förändringarna, och 
som just därför måste betraktas som en 
essentiell del av dem.

Solveig Nordlund följde upp Dina e 
Django med Hemmet, den första filmen 
hon gjorde i Sverige. Filmen produce-

rades inom ramen för ”Sverige 80”, ett 
kortfilmsprojekt som hade initierats av 
Filminstitutet och dess dåvarande vd Jörn 
Donner och syftade till att ”dokumentera 
verkligheten i Sverige”. Med hjälp av dag-
boksanteckningar, brev, vykort, fotogra-
fier och interiörer från en övergiven gård 
skildrar Nordlund just en verklighet, men 
en verklighet som sträcker sig bortom 
nuet och – trots filmens små och enkla 
medel – även inbegriper dess historia.

Visningen inleds på engelska av  
Maria João Madeira, programredaktör 
på  Cinemateca Portuguesa.

Dina e Django. Regi: Solveig Nordlund, 
medverkande: María Santiago, Luís 
Lucas, 1981, Portugal, 1 tim 16 min, 
portu gisiska, engelsk text, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Cinemateca 
Portuguesa.

Hemmet. Regi: Solveig Nordlund, 1982, 
Sverige, 7 min, svenska, 35 mm, bild-
format: 1.66:1, barntillåten. Visnings-
material från Svenska Filminstitutets 
filmarkiv.

Bild från Dina e Django.

Lördag 30 oktober 18.00 Bio Victor 
Dina e Django / Hemmet
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Gestos e Fragmentos

Efter år av kollektivt filmskapande omformades Grupo Zero till ett 
produktionsbolag av grundarna Solveig Nordlund och Alberto Seixas 
Santos. Essäfilmen Gestos e Fragmentos regisserades av Seixas Santos, 
och utgör en mångbottnad analys av Nejlikerevolutionens skeenden.

1)  Även Robert Kramer regisserade en dokumentärfilm om Nejlikerevolutionen, Scenes from the Class Struggles in Portugal (1977).
2)  Augusto M. Seabra, ”À Procura da Revolução Perdida”, i Manuel Neves (red.), Alberto Seixas Santos (2008).
3)  Martin Grennberger, ”Samtal med Solveig Nordlund”, i Magasinet Walden nr. 5/6 2017.

Gestos e Fragmentos är den andra delen 
i en trilogi som inleddes med Brandos 
Costumes (1975), ett kammarspel som 
utspelar sig i ett borgerligt hem precis 
under Nejlikerevolutionen, klippt av 
Solveig Nordlund. Gestos e Fragmentos 
gjordes flera år efter revolutionen, och är 
en historieskrivning över tiden före, under 
och efter revolutionen. Filmens kärna 
består av fiktiva sekvenser där filmskapa-
ren Robert Kramer spelar en amerikansk 
journalist som försöker reda ut vad som 
hände under den motkupp som ägde rum 
den 25 november 1975.1

Jämte segment där Kramers journalist 
visualiserar händelsernas kronologi och 
ställer frågor kring förloppet, löper längre 
intervjuer med en mängd olika personer 
som berättar om revolutionens aspekter. 
Bland annat ser vi filosofen och förfat-
taren Eduardo Lourenço och militären 
och politikern Otelo Saraiva de Carvalho, 
som hade en framträdande roll inom den 
underjordiska militära organisationen 
Movimento das Forças Armadas, och 

var en av de ledande gestalterna under 
både kuppen och de följande händel-
serna. Saraiva de Carvalho, som tidigare 
hade varit stationerad i både Angola 
och Portugisiska Guinea (nuvarande 
Guinea- Bissau) beskriver rakt och enkelt 
revolutionens händelseförlopp, medan 
Lourenço läser ur sin bok Os Militares e o 
Poder (1975) en politisk-teoretisk analys 
av militären, makten och revolutionen.

Med en mångfald av röster och per-
spektiv blir Gestos e Fragmentos en mång-
bottnad historieskrivning över en revolu-
tion. Men dess främsta ärende är inte att 
skriva den historien, utan att ställa frågor 
kring hur den historien kan skrivas. Något 
som den gör genom att lyfta fram de mot-
sättningar som finns mellan olika utsagor. 
Seixas Santos beskrev sin metod som

en negationens strategi, en konfrontation 

mellan olika nivåer, olika uttryckssätt. Svå-

righeterna, steriliteten i en avbruten läsning, 

ett blockerande av det som är naturligt hos ett 

spontant ord [...]. Och därtill, det viktiga: att 

undergräva den enkla additionens lag, att skapa 

en film utifrån en uppsättning förstörelser.2

I en intervju i Magasinet Walden talar 
Solveig Nordlund om Seixas Santos 
metod, och liknar den vid det franska 
filmskaparparet Danièle Huillets och 
Jean-Marie Straubs:

Hans ambition var väldigt lik deras. De 

sammanför olika element som sedan ska 

generera ett slags helhetsbild. I och med 

Albertos död såg jag om Gestos e Fragmentos 

på cinemateket i Lissabon, och den framstår 

för mig som en viktig film.3

Gestos e Fragmentos är mycket riktigt en 
viktig film, inte minst för att förstå det 
politiska sammanhang som Nordlund och 
Grupo Zero verkade i – varför filmen är 
inkluderad i denna retrospektiv.

Regi: Alberto Seixas Santos, med-
verkande: Otelo Saraiva de Carvalho, 
Eduardo Lourenço, Robert Kramer, 
1983, Portugal, 1 tim 30 min, engelska, 
utan text/portugisiska, engelsk text, 
16 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 
15 år. Visnings material från Cinemateca 
Portuguesa.

Måndag 8 november 18.00 Bio Mauritz
Gestos e Fragmentos
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Resan till Orion / Low Flying Aircraft

Science fiction-författaren J. G. Ballard är ett återkommande namn i Solveig 
Nordlunds filmografi. Utöver ett filmporträtt av författaren gjorde hon två 
filmer utifrån hans berättelser, den korta rymdreseskildringen Resan till 
Orion och det dystopiska reproduktionsdramat Low Flying Aircraft.

Resan till Orion är löst baserad på 
J. G. Ballards novell Thirteen to Centaurus 
(1962) och skildrar en resa från jorden till 
Orion. Huvudperson är en rymdskepps-
kontrollant som på monitorerna i ett kon-
trollrum bevakar både rymdskeppets eko-
system och dess sociala kretslopp. I det 
senare uppstår en störning, när en av de 
yngre passagerarna får förklarat för sig att 
deras resa är så lång att det kommer att ta 
generationer innan skeppet  anländer till 
sin destination. Resan till Orion tar väl till-
vara på de filosofiska frågorna som ställs i 
Ballards novell, och att filmen är inspelad 
på en Finlandsfärja skänker en jordnära 
kvalitet till Nordlunds rymdreseskildring.

Även i den senare långfilmen Low Flying 
Aircraft låter Nordlund en specifik miljö 
representera en annan. Här rör det sig 
om ett turistområde på Tróiahalvön, som 
var under uppbyggnad precis då Nejlike-
revolutionen ägde rum och som blivit till 
en ruin av en svunnen era. Filmen bygger 
på Ballards novell med samma namn från 
1976, och den utspelar sig i en framtid där 
mänskligheten håller på att dö ut för att 
det föds för få barn. En majoritet av dem 
anses ofriska och är därför oönskade – 
varför få av dem tillåts leva vidare efter 

födseln. Berättelsen kretsar kring ett par, 
som trots ett otal misslyckade försök att 
skaffa barn bestämmer sig för att försöka 
på nytt – och för att undslippa den totali-
tära statens kontroll åker till ett hotell som 
är öde, bortsett från den handfull excent-
riska typer som bor där. Merparten av 
filmen utspelar sig i och runt detta hotell-
komplex, och under parets havandeskap.

Filmen är fotograferad av Acácio de 
Almeida, som Nordlund har samarbetat 
med ända sedan sina första filmer, och 
genom hans lins förvandlas det halv-
färdiga hotellkomplexet till en skräm-
mande dystopi. Men det är inte bara 
genom fotografiet och valet av inspel-
ningsplats som filmens mörka framtids-
bilder känns obehagligt icke-främmande. 
Ballards och Nordlunds tematisering av 
eugenik resonerar än starkare nu, med 
dagens utvecklade fosterdiagnostik i 
beaktande. Hilary Owen, professor i por-
tugisiska och luso-afrikanska studier, har 
kopplat filmen till Portugals abortlagar 
(abort legaliserades först 2007). Vidare 
beskriver hon hur totalitära statens 
slogans – ”Vi tror på framtiden” och 
”Detta är vi” – som återkommer i filmen, 
i form av affischer med bilder på småbarn, 

är besläktade med antiabortrörelsens 
propaganda. Till detta hör att den största 
skillnaden mellan Ballards novell och 
Nordlunds film är att Nordlund gjorde den 
kvinnliga rollfiguren till filmens huvud-
person, vilket gör Low Flying Aircraft till 
en feministisk tolkning av Ballards text.

Läs mer: Hilary Owen, ”Monsters, 
Mutants and Maternity: The Politics of 
the Post-human in Teresa Villaverde, 
 Raquel Freire and Solveig Nordlund”, 
i Mariana Liz, Hilary Owen, Women’s 
Cinema in Contemporary Portugal (2020).

Resan till Orion. Regi: Solveig Nordlund, 
medverkande: Björn Gedda, Adam 
Schaub, 1986, Sverige, 17 min, svenska, 
16 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 
7 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Low Flying Aircraft. Regi: Solveig 
Nordlund, medverkande: Margarida 
Marinho, Miguel Guilherme, Rui 
Morrison, 2002, Portugal, Sverige, 
1 tim 20 min, portugisiska, svensk  
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,  
tillåten från 11 år. Visningskopia från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Bild från Low Flying Aircraft.

Måndag 15 november 18.00 Bio Mauritz
Resan till Orion / Aparelho voador a baixa altitude
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Gestos e Fragmentos (1983).

Från inspelningen av Hemmet (1982).
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De bästa åren (1946).

Prinsessa på vift (1953).
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William 
Wyler

Med otaliga tagningar, intensiva samarbeten och 
krävande metoder blev William Wyler en fram-
gångsrik Oscarmagnet som rastlöst rörde sig mellan 
genrer och stilar. Något som gjorde honom till såväl 
en idol som ett hatobjekt bland filmälskare.

Hollywoodkejsarens osynliga stil

Sidoprogram



”Jag kan knappast kalla mig själv en 
auteur, även om jag är en av få regissörer 
som kan uttala ordet korrekt.” Så lät det 
1976 när den världsvana och märkbart 
rörda William Wyler höll tacktal för det 
livsgärningspris som han tilldelats av 
American Film Institute.

Wyler föddes 1902 i tyskannekterade 
Mulhouse i nordöstra Frankrike, och togs 
till USA och filmbranschen av släktingen 
tillika Universal Studios-medgrundaren 
Carl Laemmle. Efter diverse assistent-
jobb – bland annat på stumfilmsversio-
nen av Ben-Hur (1925), vars nyinspelning 
skulle bli Wylers gåva och förbannelse – 
lärde sig den unga filmskaparen hantver-
ket genom att spotta ur sig västernfilmer 
för studion. Ungefär en per vecka blev det, 
under ett års tid. ”En helvetes bra skola 
för att lära sig filmskapandets grunder”, 
enligt Wyler.

Dramat Hjärtat på rätta stället (1929) 
hör till Wylers mer berömda långfilmer 
från stumfilmstiden, men det var med 
ljudfilmerna för producenten  Samuel 
Goldwyn som Wyler fann sin röst. 
Initierat synade han borgerliga  familjer, 
utforskade förtryckta känslor och 
kramade fram subtila skräckelement ur 
sociala normer. Filmvetaren Neil Sinyard 
sammanfattar tematiken hos Wyler som 
”the discreet chill of the bourgeoisie” – 
borgarklassens diskreta kyla. 

Trots tydliga hjärteämnen prioriterade 
Wyler spel och berättelse framför att 
odla en personlig signatur. ”80  procent 
manus, 20 procent skådespeleri”, ska han 
ha formulerat sitt regirecept för Terence 
Stamp under inspelningen av  Samlaren 
(1965). I en intervju med blivande film-
skaparen (dåvarande journa listen) Curtis 
Hanson 1967 glider samtalet in på just 
stil – eller snarare: avsaknaden av en. 

1)  Filmer regisserade av William Wyler resulterade i 36 Oscarnominerade skådespelarinsatser, varav 14 vinster – vilket båda är rekord.  
Wyler själv innehar rekordet i antal nomineringar (tolv) för bästa regi och vann tre gånger. Bara John Ford har vunnit fler gånger.

”Jag känner att varje berättelse kräver 
sin egen stil”, säger Wyler och avfärdar 
överdrivna kamerarörelser som barnsligt 
film skaparskryt. ”En regissör bör dra 
uppmärksamhet till sig genom att göra 
fantastiska filmer.”

Långt före David Fincher var Wyler 
känd för sina enorma mängder tagningar. 
Han gjorde sig ovän med David Niven 
(som kallade Wyler för en Dr. Jekyll och 
Mr. Hyde-figur), tämjde Laurence Olivier, 
tröttade ut en ridande Bette Davis med 
bortåt 40 tagningar och lyckades under 
inspelningen av Samlaren få hela teamet 
att frysa ut Samantha Eggar för att skapa 
rätt sinnesstämning. Metoderna var inte 
smärtfria, men insatserna hör till de 
 främsta som setts i amerikansk film.

”Det var ’the Willy touch’”, sade 
 Gregory Peck (som spelade mot Audrey 
Hepburn i Prinsessa på vift, 1953) om 
Wylers samspelsförmåga och den parad 
av ögonblick, nyanser och undertext som 
föddes ur den. ”Det är därför så många 
skådespelare vann Oscars med Willy. Han 
kände igen ögonblicken som fick dem att 
komma till liv på duken.”1

Wyler arbetade även nära filmfoto grafer 
och manusförfattare. Med foto grafen 
Gregg Toland, som vann en Oscar för 
Svindlande höjder (1939), arbetade Wyler 
så flitigt med djupfokus att sam arbetena 
blev nyckelexempel för filmteoretikern 
André Bazins (som hyllade Wylers aske-
tism, neutralitet och transparens) studier 
i filmisk realism. ”Willy hävdade aldrig 
att han var en ’auteur’, men hans tolkning 
av en författares arbete var kreativt och 
höjde manusets värde”, sade Casablanca-
manus författaren Howard Koch apropå 
deras samarbete Brevet (1940).

Just den auteuristiska identitetskrisen, 
som Wyler oftast tog med en klackspark, 

var ett resultat av den förändring hans 
rykte genomgick inom den kritikerkrets 
som formades kring franska cinemateket 
och tidskriften Cahiers du Cinéma. När 
Wyler satte standarden för storfilms-
spektakel med Ben-Hur (1959) gick 
han från idol till hatobjekt. ”Cahiers du 
Cinéma förlät mig aldrig för den filmen. 
Jag blev helt avskriven som seriös regis-
sör av avantgardet, som hade betraktat 
mig som en favorit i massa år. Jag hade 
prostituerat mig”, beklagade sig Wyler 
på ålderns höst.

Viss revansch kom under inspelningen 
av Hur man stjäl en miljon (1966) i Paris, 
då Wyler förärades en retrospektiv 
på cinemateket. Med grundaren Henri 
Langlois nämnde i programmet hur Wyler 
på 1930-talet skapat en ny stil, där det 
bakom det rörande enkla fanns en skärpt 
blick för proportioner, geometriska for-
mer och perspektiv.

Hövligt tog Wyler paus från sin in spel-
ning för att besöka retrospektivens invig-
ning. Strax därefter belönades han med 
D.W. Griffith Award, utdelad av Directors 
Guild of America, och sedan Irving G Thal-
berg Memorial Award på Oscars galan. 
Filmskapandet fortsatte tills hälsan 
satte stopp, men karriären avrundades 
alltså ståtligt med det amerikanska film-
institutets livsgärningspris – mottaget med 
auteurskämt och sedvanlig självdistans.

Ändå ett storstilat erkännande av en 
filmskapare som gjort sig känd med en 
”osynlig” stil.

Läs mer: Neil Sinyard,  
A Wonderful Heart: The Films  
of William Wyler (2013).
 

 
Kuraterat av Sebastian Lindvall.

Arvtagerskan (1949).Samlaren (1965).
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Ben-Hur (1959).

Brevet (1940).



Varför byta männen hustru?

William Wyler fick sin första Oscarnominering för detta melankoliska 
medel ålderskrisdrama efter Nobelpristagaren Sinclair Lewis satiriska 
roman, där en nypensionerad bilmagnat tvingas inse att hans yngre fru 
hellre vill vara evigt ung i Europa än att åldras tillsammans i småstads-USA.

1)  Filmen nominerades till sju Oscars, däribland för bästa film, och vann för scenografin.

På släktvägar fick William Wyler in i en 
fot i Hollywood redan på 1920-talet, men 
det var med Varför byta männen hustru? 
som han ”anlände” som en mästerlig 
synare av småborgerliga fasader och fick 
sin första Oscarnominering.1

Filmen är en adaption av Sinclair Lewis 
satiriska roman Dodsworth från 1929, 
publicerad året innan Lewis blev den 
första amerikanen att tilldelas Nobelpriset 
i litteratur. Producenten Samuel Goldwyn 
var till en början helt ointresserad av rät-
tigheterna. ”Inte ens människor i medel-
åldern är intresserade av en medelålders 
kärlekshistoria.” Några år senare, när 
boken blivit en Broadway-succé, kröp han 
till korset – trots att prislappen då hade 
stigit från 20 000 till 150 000 dollar. ”Nu 
köper jag en framgångsrik pjäs, förut var 
det bara en roman.”

Lättsamheter varvas med hjärt skärande 
melankoli i detta medelålderskrisdrama 
vars huvudperson, en kapitalistisk hjälte i 
ett USA före börskraschen, går vilse i den 
gamla världens sofistikerade, kultiverade 
och kosmopolitiska elit. Den åldrade 
entreprenören Sam Dodsworth har just 

sålt sin bilfabrik och gjort sig redo för 
att åtnjuta pensionärslivet när Fran, 
något yngre och inte lika tillfreds med att 
möta ålderdomen, tjatar med sig maken 
på en Europaresa. Tålmodigt bevittnar 
han fruns många flirtar, avfärdade som 
 oskyldiga lekar – tills han inser att hon 
inte vill följa med hem.

För den erfarna teaterskådespelaren 
Ruth Chatterton blev rollen inte helt 
okomplicerad – många trodde att den 
ålderskrisande rollfiguren låg för nära 
henne själv. Och hon avskydde Wyler, 
självsäker och ledigt klädd i skjorta och 
vita linnebyxor. Framförallt bråkade de 
om vem Fran var: Chatterton ville göra 
henne till en elak arketyp, men Wyler ville 
göra henne mer sympatisk.

Tillsammans med fotografen Rudolph 
Maté, som hade arbetat i Europa med 
Carl Th. Dreyer, Fritz Lang och René 
Clair, blåste Wyler liv i materialets något 
teatrala förutsättningar. Författaren och 
journalisten Jan Herman be  skriver filmen 
som ett bra, tidigt exempel på Wylers 
rumsliga kontroll – så ofta tillskriven 
samarbetena med fotografen Gregg 

Toland – som bevisar att regissören 
”tänkte i djupfokustagningar innan han 
hade de teknologiska medlen för att 
 fullända dem”.

Varför byta männen hustru? blev inte en 
lika stor bio- som Broadwaysuccé, men 
Lewis var så nöjd att han skickade två 
telegram: ett till Goldwyn om att han inte 
kunde föreställa sig en bättre filmatise-
ring, ett till Wyler där han tackade för 
en enastående regiinsats. Även Goldwyn 
var nöjd och hade i Wyler hittat sin nya 
favoritregissör.

Läs mer: Jan Herman, A Talent for 
Trouble: The Life of Hollywood’s Most 
Acclaimed Director, William Wyler (1995).

Visningen inleds av Sebastian Lindvall, 
curator på Cinemateket.

Regi: William Wyler, medverkande: 
Walter Huston, Ruth Chatterton, 
Mary Astor, David Niven, Paul Lukas, 
1936, USA, 1 tim 41 min, engelska, 
utan text, DCP 4K (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Park Circus.

Lördag 21 augusti 16.00 Bio Victor
Dodsworth
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I skyskrapornas skugga

Mörk gangsterhistoria med sociologisk udd där William Wyler, 
återförenad med mästerfotografen Gregg Toland och manusförfattaren 
Lillian Hellman, skildrar kriminalitet och fattigdom vid East River i New 
York. Slumkvarteret skakas om när ett busfrö drar kniv och Humphrey 
Bogarts hemkomna gangster faller offer för sin nostalgi.

Producenten Samuel Goldwyn hade för-
bjudit William Wyler att spela in på plats 
i New York, då han föredrog kontrollerade 
studiomiljöer. Första gången Goldwyn 
besökte studion, där man byggt upp 
slummen vid East River, var han i chock-
tillstånd. ”Kulissen är smutsig! Städa upp! 
Städa upp!” Wyler påpekade att smuts, 
trots allt, var slummens mest visuellt 
framträdande drag.

Med I skyskrapornas skugga, baserad på 
en pjäs av Sidney Kingsley, återförenades 
Wyler med två viktiga samarbetspartner 
från 1936 års De tre: fotografen Gregg 
Toland och manusförfattaren Lillian Hell-
man. Wyler var missnöjd med kulissernas 
konstgjordhet, men Tolands expressio-
nistiska arbete med fängslande skuggor 
gav en filmisk mystik till den mörka och 
skoningslösa historien om gentrifiering, 
krossade drömmar och socialt arv.

I skuggan av den nybyggda skyskrapan, 
reserverad för de rika, lever  människorna 
på samhällets botten. Joel McCrea, en 
arkitekt som inte lyckas komma någon-
stans med sin utbildning, försöker för-
gäves få ordning på de vilda slumbarnen. 
Uppdraget försvåras när Humphrey 

Bogarts hemkomna gangster – tillbaka för 
att återförenas med sin mamma och sin 
ex-flickvän – dyker upp i dyr silkesskjorta 
och skräddarsydd kostym. Ett livs levande 
bevis på att brott visst lönar sig.

Filmen tillförde en för sin tid ovanlig 
”ny sociologisk dimension till den klas-
siska gangsterfilmen”, skriver filmvetaren 
Neil Sinyard. Snarare än att se kriminella 
som individuella rötägg görs en tydlig 
koppling mellan fattigdom och brottslig-
het – hur det ena orsakar det andra.

De klassrotade konflikterna känns 
igen från flera av Wylers filmer, i allt från 
från Svindlande höjder till Samlaren, men 
får här en ovanligt levande gestaltning i 
den brokiga skara barnskådespelare som 
rekryterades direkt från pjäsförlagan. De 
färgstarka busarna, som året därpå gjorde 
likartade roller i Michael Curtiz närbesläk-
tade film Panik i gangstervärlden (1930), 
blev kända som ”The Dead End Kids” 
(efter pjäsens och filmens originaltitel). 

Wyler älskade ungarna och körde runt 
dem på sin motorcykel, staplade i livsfar-
lig pyramidställning. Under inspelningen 
initierade barnen sina medarbetare i 
vad de själva kallade ”Dead End Club” 

genom att kasta ner dem i den vattentank 
som föreställde East River. Först ut var 
Humphrey Bogart, därefter följde Wyler 
och Joel McCrea.

Barnen fick kontrakt med Warner 
Brothers och blev en lika stor succé 
som filmen i sig. Och Samuel Goldwyn, 
som redan var förtjust i Wylers filmer, 
började med de ökande kommersiella 
framgångarna betrakta Wyler som 
sin kassako.

Läs mer: Jan Herman, A Talent for 
Trouble: The Life of Hollywood’s Most 
Acclaimed Director, William Wyler (1995).

Regi: William Wyler, medverkande: 
Sylvia Sidney, Joel McCrea, Humphrey 
Bogart, 1937, USA, 1 tim 33 min, 
engelska, utan text, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Park Circus.

Lördag 28 augusti 16.00 Bio Victor
Dead End
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Skandalen kring Julie

Bette Davis Oscarbelönades för sin insats som komplex kvinna i 1800-talets 
södern, som stöter bort sitt livs kärlek för att sedan försöka vinna tillbaka 
honom – mitt under ett våldsamt gula febern-utbrott. Inledningen på det 
storartade samarbetet mellan Davis och William Wyler.

1)  Även Fay Bainter Oscarbelönades, för bästa kvinnliga biroll, och filmen nominerades till bästa film.

En av få som såg Owen Davis pjäs Jezebel 
innan nedläggning var William Wyler. 
”Jag anser att den innehåller en förträfflig 
grund för en film”, skrev han i ett brev 
till sin släkting Carl Laemmle Jr., son till 
 Universal Studios-medgrundaren som 
fick in Wyler i branschen.

Berättelsen utspelas i New Orleans i mit-
ten av 1800-talet, en tid då inbördes kriget 
låg i luften. I centrum står den frispråkiga 
Julie, vars provokationer går överstyr när 
hon skrämmer bort sin fästman, bankman-
nen Pres, som bryter förlovningen och tar 
ett jobb i New York. Julie sväljer sin stolt-
het och samlar mod inför hans hemkomst 
ett år senare, men inser då att han gift sig 
med en annan – vilket lockar fram den 
forna fästmöns värsta sidor.

Warner Bros ångrade att de hade slar-
vat bort rättigheterna till filmatiseringen 
av bästsäljaren Borta med vinden (1939) 
och behövde en egen film om en ”stormig 
sydstatsskönhet”. En som hade drömt 
om rollen som Scarlett O’Hara var Bette 
Davis, som med Skandalen kring Julie fick 
ett slags tröstpris från studion som hon 
bråkat så mycket med.

Davis hade dåliga minnen av Wyler 
från en provspelning för Ropet från havet 
(1931), där hon iförd utmanande klänning 
fått utstå regissörens ljudliga kommentar: 
”Vad tycker du om alla dessa brudar som 
visar sina tuttar och tror att de kan få ett 
jobb?” Väl påmind skämdes han över hän-
delsen, men det hindrade honom inte från 
att ställa höga krav. ”Första dagen fick han 
mig att göra 48 tagningar. Jag hade tidigare 
aldrig gjort fler än två”, har Davis berättat. 
De retade gallfeber på varandra, men ur 
kaoset uppstod en märklig kompabilitet. 
”Han var den enda mannen som var stark 
nog att kontrollera mig.”

Den franska regissören Henri Colpi 
har beskrivit Skandalen kring Julie som 
”ljudfilmens vackraste karaktärsstudie”. 
Även tekniskt imponerar filmen, inte 
minst i den berömda balsekvensen: en 
spektakulär kranåkning där allas blickar 
leder mot Julie och hennes kontrover-
siella klädval. ”Rött har aldrig flammat så 
starkt i en svartvit film”, som filmvetaren 
Neil Sinyard uttrycker det.

Likt förebilden Borta med vinden brukar 
Skandalen kring Julie nämnas som ett 

exempel på Hollywoods problematiska 
idealisering av den rasistiska södern. 
Samtidigt är det uppenbart att filmen är 
en tragedi, och att Julie – på fel sida om 
historien (både sett till kärlek och det 
större perspektivet) – är mer tänkt som 
ett avskräckande exempel än en förebild.

Någon Borta med vinden blev det inte, 
men filmen stärkte Bette Davis stjärn-
status med en andra Oscarstatyett (efter 
1935 års Tillbaka till livet).1 Och Davis 
hade hittat en kreativ själsfrände i Wyler.

Regi: William Wyler, medverkande: 
Bette Davis, Henry Fonda, George 
Brent, Fay Bainter, 1938, USA, 
1 tim 44 min, engelska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 4 september 17.00 Bio Victor
Jezebel
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Svindlande höjder

Spöken, stormar och stearinljus i gotisk romans efter Emily Brontës 
klassiska roman. Efter otaliga konflikter under inspelningen kunde 
teaterstjärnan Laurence Olivier, här i rollen som den plågade och 
hämndlystna Heathcliff, konstatera att det var William Wyler som 
lärde honom filmskådespeleri.

1)  Filmen nominerades till ytterligare sju Oscars, däribland för bästa film. Olivier fick sin första Oscarnominering och Wyler sin andra. 

”Jag läste halva från början till slut”, sade 
producenten Samuel Goldwyn skämtsamt 
om Emily Brontës 1800-talsroman om 
den dömda romansen mellan förmögna 
Cathy och den adopterade stallpojken 
Heathcliff. Med större fokus på  kärleken 
och mindre på den senare halvans 
hämnd  narrativ adapterades boken av 
manusförfattarna Ben Hecht och  Charles 
McArthur, med synpunkter från en 
icke-krediterad John Huston.

Inspelningen blev nästan lika dramatisk 
som berättelsen. Den brittiska teater-
stjärnan Laurence Olivier anlände med 
gigantiskt ego och nedlåtande syn på 
filmmediet, vilket gjorde att han ham-
nade i gräl med både William Wyler och 
mot spelaren Merle Oberon. Som svar på 
Wylers önskemål om att tona ner spelet 
ska Olivier ha skrikit ut att det kraftlösa 
filmmediet inte var förmöget att upp-
skatta storartat skådespeleri. Teamet 
brast ut i skratt, men Wyler vägrade ge 
upp och bjöd över Olivier på middag. 
Filmskaparen talade varmt om den konst-
form han kommit att älska med hela sitt 

hjärta. ”Du kan göra vad fasiken som 
helst inom film. Det enda du måste ta reda 
på är hur”, ska regissören ha sagt. Något 
överraskad fann sig Olivier övertygad 
och berättade i efterhand vilken bety-
delse Wyler haft för hans utveckling och 
övergång till film. ”Om någon filmskåde-
spelare har problem med sin karriär, inte 
kan bemästra mediet och undrar om det 
är värt det, hoppas han träffar en man 
som Wyler.”

De stora känslorna får visuell förstärk-
ning av det expressionistiska fotot som 
gav Gregg Toland en Oscar.1 Film vetaren 
Gabriel Miller menar att Svindlande 
höjder är Wylers mest självmedvetna och 
experimentella film, där kameran ”ger sig 
tillkänna så ofta att den blir en egen när-
varo” som påminner tittaren om filmens 
konstgjordhet.

Om det finns någon realism i filmen så 
ligger den i rektionerna och  känslorna, 
inte i hur filmen ser ut – Wyler och 
Toland omfamnade den gotiska stilen till 
max. Demonin och kärlekens besatthet 
förankras i en visuell palett som emel-

lanåt drar åt skräckfilmsestetik, där käns-
lorna i romantikens namn är så starka 
att de tar sig uttryck i varenda vindpust 
och skugga. Snarare än ett Yorkshire med 
verklig förlaga utspelas filmen i en fantas-
iernas och föreställningarnas plats.

”För tidens publik måste dödsbädds-
scenen ha verkat rätt vågad, då den har en 
narrativ och psykologisk morbiditet som 
är ovanlig inom klassisk Hollywoodfilm”, 
skriver filmvetaren Neil Sinyard. Trots 
det – eller just därför – blev filmen en 
enorm framgång. Plötsligt hette var tredje 
nyfödd flicka i USA Cathy och Laurence 
Olivier blev en älskad matinéidol.

Även långt efter premiären höll Gold-
wyn filmen som en personlig favorit, vilket 
också gjorde att han blev så irriterad när 
dess storhet ständigt och jämt förknippa-
des med regissören. ”Jag gjorde Svindlande 
höjder. Wyler regisserade den bara.”

Läs mer: Gabriel Miller, William Wyler: 
The Life and Films of Hollywood’s Most 
Celebrated Director (2013).

Regi: William Wyler, medverkande: Merle 
Oberon, Laurence Olivier, David Niven, 
1939, USA, 1 tim 43 min, engelska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 18 september 18.30 Bio Victor
Wuthering Heights
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Brevet

Noir-melodram i mystiskt månljus där en lysande Bette Davis, hustru till en 
plantageägare i brittiska Malaya, avlossar ett dödande skott mot en manlig 
bekant. Hon hävdar självförsvar, vilket ingen har anledning att misstro – 
tills hennes försvarsadvokat får nys om ett komprometterande brev.

1)  Pjäsen filmatiserades första gången redan 1929 och låg även till grund för Kira Muratovas Ett ändrat öde (1987),  
vilken skulle ha visats på Cinemateket i vintras om det inte hade varit för pandemin.

2)  Filmen fick totalt sju Oscarnomineringar, däribland för bästa film och regi.

Dödande skott avlossas i månljuset i 
inledningen av William Wylers stiliserade 
noir-melodram Brevet, efter W. Somerset 
Maughams pjäs med samma namn från 
1927 (i sin tur en adaption av hans egen 
novell).1 Inspiration hämtades från en 
verklig händelse där en rektors fru på 
brittiska Malaya skjutit ihjäl sin älskare.

Utifrån en enda mening i manuset 
konstruerade Wyler den långa, inledande 
tagningen – med Oscarnominerat foto av 
Tony Gaudio, det första och enda sam-
arbetet mellan dem – som med skuggor, 
mörker och månljus etablerar en otäck 
stämning som sedan vägrar släppa.2

Manusförfattaren Howard Koch impo-
nerades av Wylers förmåga att mejsla 
ut en så stämningsfull sekvens av den 
lilla beskrivningen. ”Ska vi inte använda 
månen?”, föreslog Koch när Wyler letade 
efter en symbol som kunde fungera som 
en bildspråklig röd tråd. Sagt och gjort 
återanvändes inledningens månljus 
som en påminnelse om den skuld Davis 
 rollfigur inte kan fly från – inte ens som 

vit, positivt särbehandlad kvinna i en 
brittisk koloni.

Omständigheterna kring det kompro-
metterande brevet i titeln leder till kine-
siska kvarter och en femme fatale, spelad 
av Gale Sondergaard i tidstypisk yellow-
face (sminkad för att se ”orientalisk” ut). 
Trots att Wyler gillade Sondergaards 
insats kände han efteråt att han borde ha 
valt en kinesisk skådespelerska. ”Målet 
här är säkerligen dramatiskt genomslag, 
snarare än etnisk autenticitet. Nyckeln 
är den extrema kontrasten mellan de två 
kvinnorna”, enligt filmvetaren Neil Siny-
ard, som kallar filmens överdrivna syn-
liggörande av klasskillnader via rasistiska 
stereotyper som ”den mest extrema sti-
liseringen bland Wylers konfrontationer 
mellan karaktärs- och klassmotsatser”.

Bette Davis, som vann en Oscar för sin 
insats i Wylers Skandalen kring Julie, var i 
extas över återföreningen med sin favorit-
regissör. Den enda gång de rök ihop var 
när Wyler ville avvika från förlagan och få 
frun att se sin man i ögonen och leverera 

brutala sanningar – något Davis menade 
att en kvinna i hennes position aldrig 
skulle göra. ”Ja, jag förlorade striden, men 
jag förlorade den mot ett geni”, hävdade 
hon senare.

”Troligen filmhistoriens bästa studie 
i kvinnligt sexuellt hyckleri”, skrev film-
kritikern Pauline Kael i en retrospektiv 
hyllning som gav regissören rätt. Mindre 
glada var Warner Bros, som irriterades 
över rapporter om Wylers metoder. Nio 
scener på en inspelningsdag var för-
visso imponerande, men varför skulle 
det krävas 62 tagningar? ”Om jag fann 
det nödvändigt att ta 14 tagningar för en 
scen måste det ha funnits en väldigt god 
anledning”, svarade Wyler studion och 
underströk att inga kalkyler speglade vad 
som hade ägt rum på inspelningen.

Läs mer: Neil Sinyard, A Wonderful Heart: 
The Films of William Wyler (2013).

Regi: William Wyler, medverkande: 
Bette Davis, Herbert Marshall, 
James Stephenson, 1940, USA, 
1 tim 35 min, engelska, utan text, 
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 25 september 18.00 Bio Victor
The Letter
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Kvinnan utan nåd

Sekelskiftesdrama i sydstatsmiljö där Bette Davis, i tredje och sista 
samarbetet med William Wyler, är den bittra systern i en plantage-
ägande syskonskara som gör allt för frihet och pengar. Lillian Hellman 
adapterade sin egen pjäsförlaga och tyckte att resultatet var den bästa 
av alla filmatiseringar av hennes verk.

1)  Hellman fick sin första Oscarnominering och filmen fick totalt nio nomineringar, däribland för bästa film – men vann ingen.

Av alla pjäser skrivna av Lillian Hellman, 
som tidigare adapterat egna och andras 
pjäser för William Wyler, var Kvinnan 
utan nåd den mest framgångsrika och 
hyllade. Som med De tre tog hon på sig att 
även göra filmmanuset, av Wyler kallat 
”ett litterärt mästerverk”.1

Det mörka sekelskiftesdramat äger 
rum år 1900 i en småstad i Alabama. Här 
lever den hänsynslösa bomullsplantage-
ägande Hubbard-släkten, med Bette Davis 
som den bittra dottern som hela livet, på 
patriarkala grunder, stått i skuggan av 
sina bröder. Hon lever i ett kärlekslöst 
äktenskap med den hjärtsjuka stackaren 
Horace, som inser att han blir utnyttjad 
när syskonen försöker smussla ihop 
pengar till ett nytt bomullsbruk.

Producenten Samuel Goldwyn var 
inte främmande för att kasta pengar över 
rättigheter till Broadwaysuccéer, men den 
här gången var han osäker. Snacket löd att 
pjäsen var subversiv, en vänsterattack mot 
kapitalismen – ja, rentav en ”kommunist-
pjäs”. Det hela ledde till att Dorothy 
Parker, som tagits in för kompletterande 

scener och dialog, påpekade för Goldwyn 
att det kommunistiska manifestet skrevs 
1848 – inte skulle väl kommunism vara 
aktuellt i djupaste södern drygt 50 år 
senare? ”Underbart”, svarade Goldwyn. 
”Det ska jag säga till alla.”

Wyler fick än en gång möjlighet att gräva 
i det borgerliga hemmets inre slitningar. 
Ironiska leenden, bitska kommentar och 
menande blickar – sylvasst tas det filmiska 
fram ur det dialogdrivna materialet. 
Den sovjetiska montagemästaren  Sergej 
Eisenstein älskade filmen och fattade 
särskilt tycke för en rakningsscen, medan 
filmteoretikern André Bazin uppskattade 
en dödsscen som han ansåg var ett prov på 
mästerlig filmisk iscensättning i djupfokus.

Den skoningslösa och manipulativa 
huvudpersonen, som på scen spelats av 
Tallulah Bankhead, var som klippt och 
skuren för Bette Davis. ”Nobody’s as good 
as Bette when she’s bad”, hette det när 
man senare marknadsförde Bortom skogen 
(1949). Här gjorde hon skäl för sin image 
med sin kanske mest älskvärt avskyvärda 
satmara.

Som vanligt ville Wyler få in fler nyan-
ser och mer sensualism, medan Davis vill 
vara hundraprocentig skurk. ”Jag baktalar 
inte Bette, som är en fantastisk skådespe-
lerska, men jag är lättad över att filmen 
är färdig. Kanske hon är lika lättad”, sade 
Wyler efteråt om en strid som han för en 
gångs skull förlorat. Men för Davis hade 
segern ett högt pris. ”Jag har få ambitio-
ner kvar. En är att göra en till film med 
Wyler innan jag avslutar min karriär”, 
sade hon senare, med lika delar hopp och 
ånger. Men duons tredje samarbete blev 
deras sista.

Läs mer: Gabriel Miller, William Wyler: 
The Life and Films of Hollywood’s Most 
Celebrated Director (2013)

Regi: William Wyler, medverkande: 
Bette Davis, Herbert Marshall, Teresa 
Wright, 1941, USA, 1 tim 56 min, 
engelska, utan text, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Park Circus.

Lördag 2 oktober 18.00 Bio Victor
The Little Foxes
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De bästa åren

Rörande efterkrigstidsdrama om tre veteraner som ställs inför nya slag på 
hemmafronten. För William Wyler, som själv hade tjänstgjort i kriget, var 
filmen ett personligt passionsprojekt. De bästa åren belönades med åtta 
Oscars, rörde Billy Wilder till tårar, fick André Bazin att skriva lyriskt om 
djupfokus och blev 1940-talets mest inkomstbringande biofilm.

1)  Det var Wylers andra Oscar för bästa regi. Den första fick han för Mrs. Miniver (1942), som på grund av brist på visningsmaterial inte ingår i denna retrospektiv.

De bästa åren var för William Wyler det 
viktigaste han någonsin hade gjort. Efter 
två års militärtjänstgöring – främst som 
flygfotograf – och förlorad hörsel på ena 
örat, kom han hem till sin fru som väntade 
parets tredje barn. Han kände stark sym-
pati för de veteraner som hade svårare att 
återanpassa sig i samhället. ”Det här är en 
sorts film som jag inte hade kunnat göra 
med övertygelse om jag inte själv hade 
varit i kriget”, sade Wyler i en intervju 
samma år som filmen hade premiär.

Producenten Samuel Goldwyn hade 
rörts av en artikel i Time om hemkomna 
marinsoldaters svårigheter. Författaren 
och krigskorrespondenten  MacKinlay 
Kantor skrev Glory for Me (1945), en 
kortroman på blankvers, vilken adaptera-
des (väldigt fritt) av trefaldiga Pultizerpris-
vinnaren Robert E. Sherwood, som bland 
annat hade varit med och skrivit Alfred 
Hitchcocks Rebecca (1940). Berättelsen 
följer krigsveteraner i småstaden Boone. 
På hemmafronten väntar andra slags 
krig – präglade av funktionsnedsättning, 
alkoholism, otrohet och mardrömmar.

I detta sjätte och sista samarbete med 
Gregg Toland siktade Wyler mot en så 
rak och transparent presentation som 
möjligt. Inga glamourösa närbilder, inga 
oskarpa bakgrunder. Högkontrast och 
textur  prioriterades för att frammana en 
realistisk stämning. 

Filmvetaren Neil Sinyard beskriver 
filmen som ”ett av Hollywoods lyckligaste 
äktenskap mellan hjärta och teknik”. För 
filmteoretikern André Bazin, som skilde 
på formalism och realism med särskild 
passion för det senare, användes Wyler i 
allmänhet och De bästa åren i synnerhet 
som exempel på mästerlig användning av 
djupfokus.

Vid premiären gick åsikterna isär. 
Högern tyckte att filmen var för kom-
munistisk i sin efterkrigstida maktkritik, 
vänstern tyckte att den var för mesig och 
begränsad i sin kritik. Då McCarthyismen, 
med sin hätska kommunistjakt, växte sig 
allt starkare, uttryckte Wyler att filmen 
hade varit omöjlig att göra bara något år 
senare: ”Rädsla resulterar i självcensur. 
Självcensur kommer att förlama duken.”

De bästa åren blev ändå en enorm 
succé – först 1946 års mest inkomstbring-
ande biofilm, senare hela decenniets. 
Filmen belönades med åtta Oscars – 
däribland för bästa film och regi, och en 
hedersstatyett till Harold Russell, som 
själv var krigsveteran, för att ha skänkt 
hopp och mod till andra veteraner1 – 
och vann anhängare bland filmskapare 
som Billy Wilder (som rördes till tårar), 
Jean-Pierre Melville (som ansåg att det 
var en perfekt film), David Lean och John 
Frankenheimer.

Men framgångarna fick Wyler att ana 
pengasmussel från Goldwyns sida, vilket 
ledde till en rättegångstvist om uteblivna 
royalties. Flera år senare gjordes en förlik-
ning, men de två samarbetade aldrig igen.

Läs mer: Jan Herman, A Talent for 
Trouble: The Life of Hollywood’s Most 
Acclaimed Director, William Wyler (1995).

Regi: William Wyler, medverkande: 
Myrna Loy, Fredric March, Dana 
Andrews, Harold Russell, 1946, USA, 
2 tim 49 min, engelska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningskopia från Svenska Film-
institutets filmarkiv.

Lördag 16 oktober 16.00 Bio Victor
The Best Years of Our Lives
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Arvtagerskan

Olivia de Havilland fick en Oscar för sin osminkade insats som ogiftbar 
läkardotter i 1800-talets New York, uppvaktad av Montgomery Clifts stiliga 
charmör. Infekterade familjerelationer och kvinnlig frigörelse utforskas i 
William Wylers hjärtslitande hämndmelodram, baserad på succépjäs efter 
kortroman av Henry James. Med ett slut så mörkt att publiken svek.

1) Filmen nominerades till åtta Oscars, däribland för bästa film och regi, och vann fyra – bland annat vann legenden Edith Head sin första av åtta Oscars för bästa kostym.

”Här har du en av världens vackraste 
kvinnor i rollen som ful ankunge. I dag 
hade vi haft någon enklare, någon skör 
och nervös och blyg. Vi gjorde allt i vår 
makt för att göra Olivia alldaglig, men 
det funkade inte.” Så självkritiskt lät det 
när William Wyler, nästan ett kvartsse-
kel efter premiären av hämndmelodra-
men Arvtagerskan, ifrågasatte sitt val av 
huvudrollsinnehavare. Hårda ord om en 
Oscarbelönad insats.1

Sedan birollsnomineringen för Borta med 
vinden figurerade Olivia de Havilland flitigt 
i Oscarsammanhang. Åren 1940–1950 vann 
hon två statyetter på fem nomineringar – 
den första för Kärlek som aldrig dör (1946), 
den andra för Arvtagerskan – och blev 
snabbt en av världens största filmstjärnor. 
En klassisk Hollywood-skönhet dessutom, 
vilket alltså stack i ögonen på Wyler.

Hennes yttre skilde sig från hur 
huvudpersonen, den socialt tafatta och 
”ogiftbara” läkardottern Catherine Sloper 
(som eventuellt uppvaktas på ohederliga 
grunder), sett ut tidigare – såväl i Henry 
James kortroman Washington Square 

(1890) som det äkta paret Augustus och 
Ruth Goetz pjäsversion från 1947 (paret 
skrev även manus till Wylers film). Med 
växande stjärnstatus och valfrihet jagade 
de Havilland mer psykologiskt komplexa 
roller, i stil med den tvångsintagna kvinna 
hon spelat i Ormgropen (1948).

De avsminkade såren är mer subtila 
i Arvtagerskan, men resan mot  kvinnlig 
frigörelse i en patriarkal värld desto 
tydligare. Wyler fick i sin tur gestalta en 
familjestämning lika tryckt som den i 
Skandalen kring Julie och Kvinnan utan 
nåd – även dessa två baserade på pjäser. 
Utan kamera mässiga krusiduller skapas 
skev spänning i Sloper-familjens town-
house. Scenerierna är eleganta, gesterna 
laddade och känslo uttrycken märkligt 
dröjande.

The New York Times Bosley Crowther 
uppmärksammade, i en av många positiva 
recensioner, hur Wyler tagit en små-
skalig pjäs och gjort den till ”en film som 
sprakar med insinuant liv och glöd i sitt 
möra och plågade berättande av en extra-
ordinärt karaktärsstark historia”.

Wyler fördjupade far- och dotterrelatio-
nen, utan att överge mysteriet kring Mor-
ris Townsend eventuella sol-och-vårande. 
Den senare aspekten var för uppenbar i 
Broadwaysuccén, tyckte Wyler, som ville 
dra nytta av stjärnskottet Montgomery 
Clifts attraktionskraft. En charmoffensiv 
som fungerade så manipulativt som han 
hoppats, men så till den grad att slutet – 
ett av de mörkaste i hela Wylers filmo-
grafi – blev på gränsen till för knäckande. 
Såväl känslomässigt som kommersiellt. 
”Jag tog det för långt”, sade Wyler långt 
senare. ”Jag vet inte vad som hände.”

Regi: William Wyler, medverkande: 
Olivia de Havilland, Montgomery Clift, 
Ralph Richardson, Miriam Hopkins, 
1949, USA, 1 tim 55 min, engelska, utan 
text, DCP (digitaliserad), bildformat: 
1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial 
från Park Circus.

Lördag 23 oktober 18.00 Bio Victor
The Heiress
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Polisstation 21

Kirk Douglas är en hårdkokt snut vars privat- och yrkesliv drabbar 
samman när hans fru visar sig ha ett förflutet med en misstänkt. En 
för sin tid rå, realistisk och intensiv filmatisering av en Broadwaysuccé, 
där Wyler och fotografen Lee Garnes blåser filmiskt liv i förlagan.

1)  Jan Herman, A Talent for Trouble: The Life of Hollywood’s Most Acclaimed Director, William Wyler (1995).

Med Sidney Kingsleys Broadwaysuccé 
som förlaga påbörjade William Wyler en 
inspelning som skulle bli hans snabbaste. 
Med skådespelare inlånade från pjäs-
ensemblen och fotografen Lee Garnes 
snabba metoder tog det bara tre månader 
– varav 36 inspelningsdagar – att göra 
filmen, från ax till limpa.

Berättelsen utspelar sig under ett dygn 
på en polisstation där den hårdkokta 
snuten Jim McLeod försöker få fram ett 
erkännande från en läkare som utfört 
olagliga aborter – men där sanningen 
börjar svida när det visar sig att läkaren 
har ett förflutet med McLeods fru.

Douglas tog sig an rollen med stort 
engagemang. Först hade Wyler skickat 
honom till en nypremiär av pjäsen i 
Phoenix, Arizona, där Douglas testkörde 
materialet i en vecka på scen. Därefter 
körde han både patrullbil i Los Angeles 
och smygarbetade på en polisstation i 
New York, iklädd uniform. ”Är inte du 
Kirk Douglas?”, undrade en misstänkt 
inbrottstjuv som Douglas tagit fingerav-
tryck på. Douglas svarade: ”Om jag var 
han, hade jag verkligen gjort det här?”

Med sparsmakad musik, begränsad 
skådeplats och ett flöde av kvicka repliker 
finns gott om teatrala fallgropar. Dessa 
undviks skickligt av den kameravagnut-
rustade fotografen Lee Garnes, en innova-
tiv ljussättare vars bildspråk andas rå rea-
lism. ”Trots dess rätt vardagliga plats och 
raka historia representerar filmen en av 
Wylers virtuosinsatser inom konsten att 
överföra teater till vita duken och använda 
kameran för att förbättra originalet”, kon-
staterar filmvetaren Gabriel Miller.

Filmvetaren Neil Sinyard visar i sin 
tur hur estetiken och den kompromiss-
lösa antihjälten, som suddar ut gränsen 
mellan tjuv och polis, gör Polisstation 21 
till en föregångare till 1970-talets ”bru-
tala polis-cykel” med Dirty Harry (1971), 
French Connection – lagens våldsamma män 
(1971) och Övergreppet (1973) som exem-
pel. Samma år som filmen hade premiär 
började även originalversionen av Dragnet 
sändas, den kanske mest inflytelserika 
amerikanska procedurdeckaren, som 
också sätter vardagsljus på polisarbete.

För rollen som färgstark snattare belö-
nades Lee Grant med skådespelarpriset 

i Cannes. Douglas hedrades med diverse 
andra nomineringar och var nöjd över 
att ha jobbat med en sådan Hollywood- 
kunglighet som Wyler:

En briljant regissör är en som fattar de rätta 

besluten. William Wyler är ett perfekt exempel. 

Han sade aldrig vad jag skulle göra i Polis-

station 21. Han bara kisade och sade: ”Gör det 

igen.” Sedan gjorde vi det. Och han visste när 

det var rätt, vilken tagning som fungerade.1

Responsen från Wyler, som var något 
snålare med komplimangerna, dröjde tills 
de två stötte på varandra några år senare: 
”Åh, förresten, jag såg Polisstation 21 på tv 
i går kväll. Du var bra, väldigt bra.”

Regi: William Wyler, medverkande:  
Kirk Douglas, Eleanor Parker,  
William Bendix, Lee Grant, 1951, USA,  
1 tim 43 min, engelska, utan text,  
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Park Circus.

Söndag 31 oktober 18.00 Bio Victor
Detective Story
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Prinsessa på vift

Audrey Hepburn vann en Oscar och blev stjärna över en natt för rollen som 
prinsessan som flyr fotoblixtarna för romerska upptåg med Gregory Pecks 
journalist. William Wylers komedicomeback byggde på en idé av Donald 
Trumbo, vid tiden svartlistad i det kommunisträdda Hollywood.

1)  Filmen nominerades till tio Oscars, däribland för bästa film och regi, och vann tre.

I början av 1950-talet exploderade 
McCarthyismen. Inte minst i Hollywood, 
där man efter en krönika i The Hollywood 
Reporter började hänga ut filmarbetare 
som misstänktes vara kommunistiska 
sympatisörer. Bland de svartlistade 
fanns Donald Trumbo, som tog hjälp av 
branschvänner som kunde tänka sig agera 
”förkläde” för hans manus.

Bland idéerna fanns den om en prin-
sessa, från okänt land, som under resa 
i Rom flyr alla uppdrag i sällskap av en 
journalist, som låtsas att han inte vet vem 
prinsessan är – men i hemlighet nosar 
efter ett exklusivt reportage. Trumbo fick 
vännen Ian McLellan Hunter att sälja in 
idén som blev det Oscarvinnande manu-
set till Prinsessa på vift. Oscarn överläm-
nades officiellt till Trumbos änka och 
familj 1993, 17 år efter hans död.

Först ville Paramount anlita screwball- 
mästaren Frank Capra, men budgeten fick 
regissören att tacka nej. William Wyler 
däremot, som var äcklad av angiveriet 
som tagit fart i USA, längtade efter att 
göra en komedi. Han såg filmen som en 
tvärtom-version av Askungen, och kastade 

sig över möjligheten att jobba utomlands. 
”Jag kommer att spela in hela filmen 
i Rom, annars gör jag den inte”, sade 
Wyler bestämt.

Wylers storögda stadsturné förbi Fon-
tana di Trevi, Colosseum och Spanska trap-
pan blev lika mycket en chans för tidens 
mindre flygvana publik att upptäcka Rom. 
Den autentiska miljön bidrar även med 
”en pust av europeisk sofistikation och 
klass som klart skiljer sig från den tidens 
romantiska komedier från Hollywood”, 
med filmvetaren Neil Sinyards ord.

”När folk skickade mig ett komedima-
nus tog jag för givet att det först skickats 
till Cary Grant, som tackat nej”, sade 
Gregory Peck. Vilket var precis vad som 
hade hänt, men Peck tackade ändå ja och 
kämpade för att dela med sig av toppla-
ceringen på affischen med nykomlingen 
Audrey Hepburn, vars provfilmning var 
så trollbindande att den blivit en Holly-
wood-legend.

För att få ränna runt i Rom gjordes 
andra kostnadssänkningar, däribland att 
spela in i svartvitt. Wyler ångrade senare 
valet, samtidigt som det i det här fallet lät 

honom göra det han gjorde bäst: filma, 
filma, filma – tagning efter tagning. Peck 
fick på nära håll uppleva regissörens 
ökända metoder, men snarare än irrita-
tion kände han sig priviligierad – över att 
få jobba med någon som dröjde sig kvar i 
scenen tills den fungerade.

Redan på plats skvallrades det om vil-
ken stjärna Hepburn var och viskades om 
en Oscar, vilket det också blev.1 Fanklub-
bar startades, folk tog efter hennes frisyr 
och nästan som över en natt började hon 
behandlas som en gudinna. En stjärna var 
född och filmen blev en stor succé.

Läs mer: Neil Sinyard, A Wonderful Heart: 
The Films of William Wyler (2013).

Regi: William Wyler, medverkande: 
Gregory Peck, Audrey Hepburn, 
Eddie Albert, 1953, USA, 1 tim 58 min, 
engelska, utan text, DCP 4K 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från  
Park Circus.

Lördag 6 november 18.30 Bio Victor
Roman Holiday
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Ben-Hur

Storfilmernas storfilm, där Charlton Heston är den judiska prinsen 
som blir galärslav och hamnar i kamp mot barndomsvän. William 
Wyler räddade den konkurshotade studion MGM med bibliska inslag, 
homoerotisk undertext och en hästkapplöpningssekvens som hör till 
filmhistoriens mest berömda actionsekvenser. Elvafaldigt Oscarbelönad.

William Wyler ville testa nytt och anta 
utmaningar – men kunde han verkligen, 
som han uttryckte det med hänvisning till 
filmeposguden Cecil B. DeMille, ”out- 
DeMille DeMille”?

Lew Wallaces roman Ben-Hur: En 
berättelse från Kristi tid (1880) var en av 
1800-talets stora bästsäljare. Karl Tun-
berg gjorde en första tegelstenadaption 
till manus, men Wyler var långt ifrån nöjd. 
Projektet överlämnades därför till Gore 
Vidal, vid tiden känd som intellektuell och 
kontroversiell författare, som inte bara 
satte glöd på dialogen – han identifierade 
också den verkliga dramatiken: kon-
flikten mellan Ben-Hur och hans forna 
barndomsvän Messala. Vidal ville åt en 
homoerotisk underton. ”Gore, det här är 
Ben-Hur. Du kan inte göra det”, ska Wyler 
ha sagt (men hävdade efteråt att han inte 
hade några minnen av samtalet). ”Om du 
inte gör något sådant kommer du inte ens 
ha Ben-Hur. Du kommer att ha en motiv-
lös röra”, svarade Vidal.

Wyler hade ett av sina första filmjobb 
som regiassistent på stumfilmsversionen 
av Ben-Hur (1925). I slutet av 1950-talet 
stod studion MGM inför konkurs, hotade 

av televisionens spridning, och behövde 
något stort att kontra med. Filmen kom 
att kallas ”MGM:s mammut projekt”, 
budgeten skenade iväg och Wyler förhand-
lade till sig en rekordlön. Den romerska 
studion Cinecittà användes för enorma 
scenbyggen, press matades på löpande 
band och inspelningen blev rena turistatt-
raktionen med kändisbesök från bland 
andra Bette Davis, Kirk Douglas, Audrey 
Hepburn, Ava Gardner och Anna Magnani.

Wyler arbetade 12–14 timmar per dag, 
sex dagar i veckan. Filmen blev en enorm 
succé som inte bara (tillfälligt) räddade 
MGM, utan därtill lanserade en ny fram-
gångsformel för hela Hollywood – för 
vilka blockbustern blev den nya frälsaren. 
Bland cinefila finsmakare fick filmen ett 
svalare mottagande. ”Att jag gjort en av 
branschhistoriens mest framgångsrika fil-
mer är en oförlåtlig synd. Men trots att det 
inte riktigt var mitt slags film, var just det 
en av sakerna som gjorde mig nyfiken”, 
försvarade Wyler mastodontprojektet.

Filmvetaren Neil Sinyard uppmärk-
sammar i stället en politisk udd – att 
Messalas manipulativa försök att få 
Ben-Hur att ange vänner kan läsas som en 

kommentar till den McCarthyism Wyler 
var så äcklad av.

Oavsett vilka undertexter man läser 
in har filmen levt vidare som ett parad-
exempel på ett slags film som är gjord för 
att upplevas på stor duk. När Wyler fick 
frågan om hur filmen skulle göra sig på tv 
svarade han: ”Jag hoppas att jag inte lever 
tillräckligt länge för att se den dagen.”

Ben-Hur är också alltjämt (tillsammans 
med Titanic, 1997, och Sagan om konung-
ens återkomst, 2003) den film som tagit 
hem flest Oscars genom tiderna. Elva 
statyetter blev det, bland annat för bästa 
film och regi (Wylers tredje och sista).

Regi: William Wyler, medverkande: 
Charlton Heston, Cathy O’Donnell, Haya 
Harareet, Hugh Griffith, 1959, USA, 
3 tim 52 min + paus, engelska, utan 
text, DCP 4K (digitaliserad), bildformat: 
2.55:1, tillåten från 11 år. Visnings-
material från Park Circus.

Lördag 13 november 16.00 Bio Victor
Ben-Hur
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Ryktet

Audrey Hepburn och Shirley MacLaine är de nära vännerna som tillsam-
mans driver ett flickinternat – ett livsverk som riskerar att rasa samman 
när en elev sprider rykten om att lärarna skulle vara ett kärlekspar. William 
Wylers andra filmatisering av Lillian Hellmans kontroversiella pjäs är en 
kuslig, drabbande och välspelad relationsrysare om lögnens makt.

1)  Samma år fick pjäsen svensk premiär på Blancheteatern i Stockholm, utan heterosexifiering av intrigen.

I början av 1960-talet kände William 
Wyler, som var skeptisk mot censur och 
tystanden av olika slag, att tiden var inne 
för att ta ett nytt grepp om Lillian Hell-
mans pjäs De oskyldiga. I den kontroversi-
ella pjäsen från 1934 tar rykten fart på ett 
flickinternat när en strulig bråkmakerska 
hävdar att de två kvinnorna som driver 
skolan – Karen, förlovad med Joe, och 
hennes bästa vän Martha – är ett kärleks-
par. En visklek sätts igång som riskerar 
att rasera kvinnornas livsverk.

Två år efter pjäsens premiär gjorde 
Wyler filmatiseringen De tre, men då med 
sprängstoffet heterosexuellt vinklat (där 
rör ryktena otrohet och sex före äkten-
skap).1 Utan hänsyn till produktionskoden 
kunde Wyler nu göra en icke-sanerad 
filmatisering, men många kritiker tyckte 
att tiden hade sprungit ifrån berättelsen.

Förseningar under förproduktionen fick 
Hellman att tacka ja till en undervisnings-
tjänst på Harvard, vilket hindrade henne 
från att som med De tre adaptera sin egen 
pjäs. Uppgiften överläts till John Michael 
Hayes, som tidigare hade gjort Alfred 

Hitchcocks Fönstret åt gården (1954) av 
Cornell Woolrichs novellförlaga. Även 
här etableras mycket på kort tid: inled-
ningen rymmer betydande information 
som Wyler och fotografen Franz Planer 
omhändertar med illavarslande, mörkt 
sagolik hand. Kusligheterna stärks av det 
ryktesspridande barnet, spelat av Karen 
Balkin som varit illbatting i en Texas-
produktion av Maxwell Andersons Det 
onda arvet (som 1956 blev till noirfärgad 
skräckmelodram på vika duken).  
”Han fegade ur”, sade Shirley MacLaine 
efteråt om Wylers insats. I dokumentären 
The Celluloid Closet (1995) talar hon om 
att själva homosexualiteten knappt berörs 
i filmen, att de mest laddade scenerna 
klipptes bort och att hon och Audrey 
 Hepburn aldrig ens diskuterade relatio-
nen mellan sina rollfigurer.

I Storbritannien fick filmen heta 
The Loudest Whisper – ”den högsta 
viskningen” – vilket egentligen är en mer 
passande titel, då det ju är själva ryktes-
spridningen – rädslan den orsakar och de 
mörka sidorna den lockar fram – som är 

kärnan. ”Den handlar inte om lesbiska. 
Den handlar om en lögns kraft. Jag bara 
råkade ta något som jag tänkte var en 
väldigt stark lögn”, förklarade Hellman för 
producenten Samuel Goldwyns manus-
redaktör när De tre var i görningen.

Möjligen förväntade man sig på 1960-
talet något mer politiskt slagkraftigt och 
radikalt från en film som tog sig an en 
queer tematik, men om man väl betrak-
tar Ryktet som en film om just det – om 
 ryktet, om lögnens kraft – så fungerar den 
ypperligt som en skrämmande relations-
rysare. ”Nyinspelningens koppling till 
Hollywood-svartlistningen gav den nya 
filmen en viss resonans”, som filmvetaren 
Gabriel Miller påpekar.

Dessutom med djupt rörande insatser 
från både Shirley MacLaine och Audrey 
Hepburn.

Läs mer: Gabriel Miller, William Wyler: 
The Life and Films of Hollywood’s Most 
Celebrated Director (2013)

Regi: William Wyler, medverkande: 
Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, 
James Garner, 1961, USA, 1 tim 48 min, 
engelska, utan text, 35 mm, bild-
format: 1.85:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Park Circus.

Lördag 20 november 18.00 Bio Victor
The Children’s Hour
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Samlaren

Terence Stamp är den fjärilsamlande enstöringen som smittad av kärlek 
och besatthet kidnappar Samantha Eggar och håller henne fången i sin 
källare. Ett mörkt psykologiskt kammarspel, baserad på en roman av 
John Fowles, som på nytt gjorde Wyler till kritikerälskling och gav båda 
skådespelarna pris i Cannes.

1)  Wyler fick även sin tolfte och sista Oscarnominering för bästa regi, men förlorade mot Sound of Music-regissören Robert Wise.

”Jag klarar bara inte av att göra en film 
om alla de där snälla nazisterna”, sade 
William Wyler till sin fru under förberedel-
serna till Sound of Music. Hon fick honom 
att dra sig ur och en dag knackade två 
unga män, Judd Kinberg och John Kohn, 
på dörren med John Fowles Samlaren 
(1963), en mörk debutroman om besatthet 
som duon på ren magkänsla hade köpt 
rättigheterna till före publicering.

Wyler kunde inte släppa ifrån sig 
boken. Den blev så småningom en bäst-
säljare, därefter en film av Wyler, som i 
mitten av 1960-talet – i svallvågorna av 
Alfred Hitchcocks kontroversiella Psycho 
(1960) och Michael Powells chockerande 
Peeping Tom – en smygtittare (1960) – var 
redo att omfamna en mörkare sfär olik 
allt han tidigare hade gjort.

För att spela huvudpersonen, en 
fjärils samlande enstöring som håller en 
kvinnlig konststudent fången i källaren, 
fastnade Wyler för Terence Stamp – en 
stökig kvinnotjusare från London som 
något år tidigare hade slagit igenom med 
sin Oscarnominerade biroll i Billy Budd 

(1962). Första gången Wyler träffade 
Stamp drog regissören den unga skåde-
spelaren till sig, lade armen runt axeln 
och viskade: ”Jag kommer inte att göra 
boken. Jag kommer att göra en modern 
kärlekshistoria. Du kommer att vara helt 
perrrrfekt.”

Wyler övervägde länge att filma i 
svartvitt, men ångrade sig när han såg 
sminktesterna för den kvinnliga huvud-
rollsinnehavaren Samantha Eggar. Hennes 
lena, vita hy och explosivt röda hår var 
som gjorda för färgfilm. Som ett slags psy-
kologiskt kammarspel, som till största del 
utspelas i en källare, var Wyler mån om att 
försätta Eggar i en plågad sinnesstämning. 
I hemlighet förbjöd han hela teamet att 
luncha med henne, och Stamp – som var 
flyktigt bekant med Eggar sedan dagarna 
som skådespelarstudent – fick order om 
att bemöta henne med kyla. ”Vi två torte-
rade henne. Vi var inte verkligt elaka, men 
jag var tvungen att vara oerhört likgiltig. 
Och faktumet är att han gav henne en 
Oscarnominering”, sade Stamp i efter-
hand om Wylers sadistiska metod.1

Inte bara det: Eggar vann även en 
Golden Globe och belönades, likt Stamp, 
med skådespelarpriset på filmfestivalen 
i Cannes. ”Samlaren är Wylers mörkaste 
film, som tydligt framför ett motbevis 
på det kvasireligiösa, försonande slutet 
i  Ben-Hur”, skriver filmvetaren Gabriel 
Miller. Flera av de auteurdyrkare (med 
Andrew Sarris och Cahiers du Cinéma- 
kritikerna i spetsen) som vände Wyler 
ryggen efter Ben-Hur tyckte att Samlaren 
var en av regissörens bästa filmer. Med 
sitt kompromisslösa porträtt av mänsk-
lig kyla välkomnades Wyler tillbaka in i 
kritikervärmen.

Läs mer: Gabriel Miller, William Wyler: 
The Life and Films of Hollywood’s Most 
Celebrated Director (2013).

Regi: William Wyler, medverkande: 
Samantha Eggar, Terence Stamp, Mona 
Washbourne, 1965, Storbritannien, USA, 
1 tim 58 min, engelska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Fredag 3 december 18.00 Bio Victor
The Collector
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Hur man stjäl en miljon

Romantisk kuppfilm där Peter O’Toole, en utredare under täckmantel, 
anlitas för att stjäla ett konstverk tillsammans med Audrey Hepburn, 
som i själva verket bara vill rädda sin familj. Yta, förfalskningar och 
varu märkesbyggen i självmedvetet ytlig konstvärldsparodi som tolkats 
som en drift med auteurkulten.

Från att ha gjort sin mörkaste film med 
Samlaren ville William Wyler, i vanlig ord-
ning, göra något helt nytt. Liksom 1960-
talet var en ny tid för mörka, psykologiska 
thrillers var det även en guldperiod för 
kupp filmer. Storslam i Las Vegas (1960), 
Den rosa  pantern (1963), Topkapi (1964) – 
kunde Wyler göra en i samma anda?

Wyler hade fått rejäl smak för utlands-
filmning med Prinsessa på vift och fick 
nu möjligheten att åka till Paris för att 
göra ännu en komedi med en av sina 
favoritaktriser: Audrey Hepburn. ”Vi har 
kanske inte världens bästa manus, men vi 
åker första klass”, sade Wyler om filmen 
baserad på en novell av George Bradshaw. 
Hur man stjäl en miljon var inte på något 
sätt ett passionsprojekt, utan mer resul-
tatet av ren filmskaparlust och viljan att 
ha roligt på jobbet. Något som inte minst 
skådespelarna drog full nytta av: George 
C. Scott söp så mycket att han sparkades 
och ersattes av Eli Wallach, medan den 
erkände festprissen och tjejtjusaren Peter 
O’Toole dök upp på jobbet bakfull – men 
var alltid professionell framför kameran.

I den närmast medvetet överkomplice-
rade intrigen anlitas O’Toole, i hemlighet 

en utredare under täckmantel, av Hep-
burn för att stjäla ett konstverk från ett 
museum i Paris. Verket ifråga visar sig 
vara en förfalskning, gjord av Hepburns 
farfar och såld av pappan, som hon måste 
stjäla för att skydda sin familj.

Trots mycket larv är filmen, med 
majestätiska vidfilmsvyer över Paris, 
ett mästerprov på komisk tajming och 
genreexpertis. Berättelsen skildrar en 
plastig värld fylld av fejk, förfalskare, 
expertbedömare och varumärkens bety-
delse i konstens värld. Kan filmen rentav, 
bortom ytan eller kanske just på grund 
av den, ses som en självreflexiv kommen-
tar? ”Under skepnaden av en romantisk 
komedi undrar jag om Wyler, med ett 
skrock, tillät sig själv en liten föraktfull 
knuff mot auteurteori”, skriver filmveta-
ren Neil Sinyard.

I slutet av inspelningen lanserades en 
retrospektiv över William Wylers verk på 
Cinémathèque Française i Paris. Filmska-
paren dök upp till invigningen, inledde 
visningen av Kvinnan utan nåd och lov-
ordades i programmet av Henri Langlois, 
cinemateksfader och aktad husgud inom 
kritikerklicken runt tidskriften Cahiers 

du Cinéma – de som de senaste åren hade 
talat så illa om Wyler. 

På Oscarsgalan året därpå  tilldelades 
Wyler Irving G. Thalberg Memorial 
Award. På samma gala regnade priser 
över Sound of Music, en film som han 
tidigare erbjudits att regissera – men i 
slutändan nobbade för att i stället göra 
hyllade Samlaren. Kritiken för Hur man 
stjäl en miljon var desto mer blandad, men 
en sak var säker – Wyler var nu en världs-
erkänd mästare.

Läs mer: Neil Sinyard, A Wonderful Heart: 
The Films of William Wyler (2013).

Regi: William Wyler, medverkande: 
Audrey Hepburn, Peter O’Toole,  
Eli Wallach, 1966, USA, 2 tim 7 min, 
engelska, utan text, DCP 4K 
(digitaliserad), bildformat: 2.35:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från  
Park Circus.

Lördag 18 december 14.00 Bio Victor
How to Steal a Million
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Bödeln (1963).

Placido (1961).



Den spanska filmskaparen Luis García Berlanga 
inledde sin karriär under Francisco Francos 
diktatur och kom att göra en rad mästerliga filmer 
om människans försök att manövrera mellan 
samhälleliga institutioner. Han förändrade den 
spanska filmen med sina subversiva dialogdrivna 
komedier, där människor ständigt är i rörelse.

Mästerlig regissör, dålig spanjor

Luis García  
Berlanga
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Det finns en berömd anekdot om Fran-
cisco Franco och Luis García Berlanga. 
Den fascistiska diktatorn ska ha disku-
terat Berlanga med sina ministrar, som 
ivrigt pekat ut regissören som anarkist, 
bolsjevik och kommunist. Franco lär ha 
svarat: ”Han är något mycket värre. Han 
är en dålig spanjor.”

Som en av de viktigaste filmskaparna 
under francoismen förhöll sig Berlanga 
ständigt till diktatorn, och hamnade i en 
rad duster med censuren. Men hans filmer 
kom med tiden också att bli älskade av 
den spanska publiken och han räknas i 
dag som en av landets främsta regissörer.

Berlangas far var republikansk politiker, 
vilket innebar att sonen tidigt skaffade sig 
uppfattningen att politik var ”skitsnack”, 
men också att inbördeskriget 1936 fick 
omedelbara konsekvenser för familjen: 
fadern fängslades och dömdes till döden. 
För att rädda sin far (och,  mindre heroiskt: 
för att imponera på en presumtiv flickvän) 
anslöt sonen under andra världskriget 
till den nationalistiska Blå divisionen 
som understödde nazisterna vid fronten 
i Sovjetunionen. Kanske är det hans roll 
under detta krig som har gjort det så svårt 
för spanska politiker att enas om Berlanga 
– såväl vänster- som högerkrafter har 
hävdat att han är ”deras”.

Berlanga studerade juridik och filo-
sofi innan han 1947 antogs till den 
första kullen studenter vid den nyöpp-
nade film skolan med det extravaganta 
namnet Instituto de Investigaciones y 
 Experiencias Cinemato   gráficas i Madrid. 
Skolan, och dess studenter, innebar start-
skottet för en ny sorts spansk film, rotad 
inte bara i spansk filmhistoria utan också 
i (utländsk) film teori, liksom i ungdomens 
kritiska blick på samtiden. På skolan 

mötte Berlanga Juan Antonio Bardem, 
och inledde ett sam arbete som ledde till 
tre långfilmer och en filmtidning. Länge 
talade man i spansk film om arvet från de 
tre B:na: Buñuel, Berlanga och Bardem. 
De två sistnämnda regi debuterade gemen-
samt med Esa pareja feliz (1953) och Bar-
dem hann sedan både göra internationell 
succé och sitta i fängelse innan Berlanga 
slog igenom på riktigt.

Nyckeln till det var ett annat samarbete, 
med manusförfattaren Rafael Azcona, 
som kom att pågå i 25 år och inleddes med 
Placido 1961. Denna och nästa film, Bödeln 
(1963), räknas som Berlangas storverk 
och brukar hamna högt på listor över de 
främsta spanska filmerna genom tiderna. 
Berlanga fortsatte att göra film in på 2000-
talet, men liksom Bardem var han paradox-
alt nog allra mest relevant så länge Franco 
levde (även om han fortfarande drog 
publik till biograferna på 1980-talet). Med 
diktatorns död 1975 växte i stället ännu en 
ny filmvåg fram, med Pedro Almodóvar 
som den ny  skapande härföraren. 

Almodóvar är i sin tur en hängiven 
Berlanga-beundrare och har träffande 
beskrivit hur alla Berlangas skåde-
spelare är ”understödjande skådespelare” 
(supporting actors) – men att det i själva 
verket aldrig är någon som står under 
någon annan. Berlanga är känd för sina 
koraler – (musiklösa) körverk – där en 
mängd röster görs hörda under loppet 
av en och samma film, med människor 
och dialog i ständig rörelse. Adjektivet 
berlangiansk speglar delvis detta, men 
också den enskilda personens strävan 
att manövrera mellan samhällets normer 
och byråkratiska irrvägar. Kaoset är dock 
alltid kontrollerat, i sinnrikt planerade, 

långa tagningar och långsamma åkningar 
som kontrasterar mot tempot i dialogen.

Berlanga sorteras ofta in i en nationell, 
spansk tradition, vilket också brukar 
användas som förklaring till varför hans 
filmer haft svårt att spridas utanför den 
specifika spanska kontexten. Andra, som 
filmvetaren Steven Marsh, menar att 
Berlanga bottnar i det folkliga snarare 
än i det nationella, vilket gör att han har 
mer gemensamt med exempelvis Federico 
Fellini än Luis Buñuel. Han använder 
stereotyper samtidigt som han dekon-
struerar dem och kritiserar just den 
spanskhet som han tillskrivs. En stereo-
typ han sällan plockade isär är emellertid 
bilden av kvinnan. Han beskrev sig själv 
som sexist och kritikerna säger inte emot. 
Männen står som regel i centrum i hans 
filmer och kvinnoporträtten har beskyllts 
för att vara lika livlösa som den sexdocka 
den manliga huvudpersonen lägger an på 
i Naturlig storlek (1974).

Berlanga var kanske inte en dålig span-
jor så mycket som en komplex spanjor. 
En av de finaste kärleksförklaringarna till 
regissören kommer från Almodóvar: ”Jag 
älskar allt med Luis García Berlanga. Allt 
jag kan identifiera mig med och allt som 
skiljer oss åt.”

 
Retrospektiven genomförs i samarbete 
med Instituto Cervantes och Spaniens 
ambassad i Stockholm, Filmoteca 
Española och ICCA (Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales).

Kuraterat av Anders Annikas,  
i samarbete med Filmoteca  
Española/ICAA.

Den stora jakten (1978).La vaquilla (1985).Naturlig storlek (1974).
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Också på Cinemateket Luis García Berlanga

Välkommen, Mr Marshall! (1953).



Esa pareja feliz

Neorealism möter satir i Luis García Berlangas och Juan Antonio Bardems 
gemensamma regidebut, där äkta makar vinner en tävling utlyst i radio och 
under en dag blir det ”lyckliga par” som smörjer kråset för ett tvålföretags 
räkning – men inser att moderniteter inte nödvändigtvis medför ett lyckligt liv.

Luis García Berlanga och Juan Antonio 
Bardem möttes 1947 på den nystartade 
filmskolan i Madrid. Kort efter examen 
förbjöds deras första gemensamma 
långfilmsmanus av censuren – enligt 
Bardem för att en gruvarbetare vid en 
skärmytsling med civilgardet inte avlider 
utan bara skadas, vilket var otänkbart för 
censorerna: civilgardet misslyckas aldrig. 
Manus nummer två, Esa pareja feliz – 
”Det lyckliga paret” – fick däremot grönt 
ljus, och blev duons regidebut. 

Det Madrid-baserade paret i fråga är 
Juan, en elektriker som blir av med sitt 
jobb på en filmstudio, och Carmen, en 
sömmerska som ständigt deltar i olika täv-
lingar och lotterier. Efter en oväntad vinst 
i en av dessa utses de till det ”lyckliga par” 
som, betalda av ett tvålmärke, får avnjuta 
en modern, luxuös tillvaro under en dag.

Bardem och Berlanga tog intryck från 
all den filmkonst som de fått tillgång till 
på filmskolan och försökte klämma in 
så många inspirationskällor som möj-
ligt i sin filmdebut, men tydligast är den 
tidstypiska blandningen av den inhemska 
burleska litterära genren sainete (med 
rötter i 1600-talet) och italiensk neo-
realism. Genrens spanska rötter gjorde att 

farsen lättare undkom censurens ingrepp. 
Esa pareja feliz börjar i realism, övergår i 
satir och slutar i poetisk sentimentalitet.

Redan i inledningsscenen, en filmin-
spelning på den studio där Juan arbetar, 
gör man upp med pompösa, historiska 
dramer typiska för den spanska film-
studion Cifesa. I en annan scen går Juan 
och Carmen på bio och ser Leo McCareys 
Det handlar om kärlek … (1939). Carmen 
drömmer sig bort, medan Juan förklarar 
hantverket bakom filmen. En  metanivå 
som samtidigt etablerar makarnas 
 respektive kynnen.

Esa pareja feliz är dock framför allt en 
kommentar till en växande konsumism 
och kapitalism, och en övertro på tekni-
kens förmåga att förbättra tillvaron – det 
går en röd tråd från Charles Chaplins 
Moderna tider (1936) via Esa pareja feliz 
till Jacques Tatis Playtime (1958).

Bardem och Berlanga möttes i sin 
kärlek till filmen, men hade egentligen inte 
så mycket annat gemensamt – Bardem 
var till exempel till skillnad från Berlanga 
hängiven kommunist. Esa pareja feliz är 
en viktig milstolpe i respektive filmografi, 
men varken typiskt bardemsk eller berlan-
giansk. Efter att tillsammans ha skrivit 

manus också till Välkommen, Mr Marshall! 
(1953) och Novio a la vista (1954) – båda 
regisserade av Berlanga – och efter att ha 
grundat och gett ut nio nummer av film-
tidningen Objetivo, gick duon skilda vägar.

Läs mer: Virginia Higginbotham,  
Spanish Film Under Franco (1987).

 
 

Visningen inleds på engelska av 
journalisten Miguel Ángel Villena, 
aktuell med biografin Berlanga: Vida 
y cine de un creador irreverente.

Regi: Luis García Berlanga, Juan  
Antonio Bardem, medverkande: 
Fernando Fernán Gómez, Elvira 
Quintillá, Félix Fernández, José Luis 
Ozores, 1953, Spanien, 1 tim 22 min, 
spanska, engelsk text, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Filmoteca 
Española/ICAA.

Tisdag 7 september 18.00 Bio Victor
Esa pareja feliz

194 Cinemateket hösten 2021

Luis García BerlangaSidoprogram



Välkommen, Mr Marshall!

Sömnig småstad drömmer om Marshallhjälp och planerar för 
storslaget mottagande när de får veta att amerikanska diplomater är 
på väg. Berlanga leker med fördomar om såväl Spanien som USA i 
komedi som belönades i Cannes och blev en publiksuccé i hemlandet.

1)  I motsvarande scen i Miraklet i Milano radar invånarna i en kåkstad upp sig när det visar sig att huvudpersonen  
Totò kan uppfylla önskningar. Även Miraklet i Milano ingår i höstens program.

2)  En femte dröm där lärarinnan får ihop det med en amerikan ströks av censuren men realiserades av Berlanga  
2002 i kortfilmen El sueño de la maestra (”Lärarinnans dröm”), som kom att bli hans sista film.

Välkommen, Mr Marshall! beställdes 
som en españolada, ett slags folkloristisk 
vykortsfilm, för att lansera flamenco-
sångerskan Lolita Sevilla. Berlanga (och 
medförfattaren Juan Antonio Bardem) 
levererade, men lyckades samtidigt 
dekonstruera genren.

I småstaden Villar del Río står tiden 
still (bokstavligen: klockan har stannat 
på tio över tre), men när det meddelas att 
amerikanska diplomater ämnar avlägga 
visit uppstår livlig debatt – om landet i 
väst. En flamencoimpressario får i upp-
drag att arrangera mottagandet och hans 
lösning är enkel: amerikanerna förväntar 
sig en stereotyp bild av Andalusien, och 
därför ska de få det. Med potemkinkulis-
ser och kartonghattar skapas en illusion 
av Spanien som hämtad ur en españolada.

Marshallplanen var ett initiativ från 
USA för att återuppbygga Europa efter 
andra världskriget och Berlangas film 
spelar på hoppet om bistånd. Stadens 
borgmästare och impressarion lyckas 

övertyga stadsborna om att amerikanerna 
inte bara kommer att dra järnväg till 
Villar del Río utan också dela ut allsköns 
presenter. Invånarna köar för att anmäla 
sina önskemål (allt från 20 mjölsäckar 
till en symaskin) i en parafras på Vittorio 
De Sicas Miraklet i Milano (1951)1 – en 
av många filmreferenser i Välkommen, 
Mr Marshall!. Berömt är ett montage 
av drömsekvenser: prästen ställs inför 
kommittén för antiamerikanska aktivi-
teter, i en hommage till film noir och tysk 
expressionism; en ättling till conquista-
dorer landstiger i Amerika, i bilder som 
hämtade ur traditionell spansk film; en 
bonde får en traktor levererad från skyn, 
i en pastisch på sovjetisk socialrealism; 
och borgmästaren är sheriff i en saloon, 
modellerad efter amerikansk western-
film.2 Välkommen, Mr Marshall! är en film 
om film, drömmar och fördomar.

Filmen blev en publiksuccé, fick priset 
för bästa komedi och ett hedersomnäm-
nande på filmfestivalen i Cannes, men 

lär ha förvägrats förnämare priser då 
jurymedlemmen Edward G. Robinson 
ansåg att den var antiamerikansk. Det 
må så vara, men där finns förstås också 
en kritik mot Francos mytbildning av 
Spanien-som-Andalusien och välgörenhet 
som alternativ till reformer.

I Sverige togs filmen emot som en 
frisk fläkt från ett filmland som sällan 
nådde biorepertoaren. ”Det är en hejdlöst 
munter komedi, en betagande hyllning till 
det luftiga lättsinnet, sorglösheten och 
förnöjsamheten”, skriver Barbro ”Perpe-
tua” Hähnel i Dagens Nyheter, medan 
Ellen ”Lill” Liliedahl i Svenska Dagbladet 
noterar en ”satirisk snärt, som viner både 
över de beskedliga spanjorerna […], över 
byråkraterna [och] den namnkunnige 
välgöraren mr Marshall”.

Regi: Luis García Berlanga, med-
verkande: José Isbert, Manolo Morán, 
Lolita Sevilla, Elvira Quintillá, 1953, 
Spanien, 1 tim 19 min, spanska, engelsk 
text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från 
Filmoteca Española/ICAA.

Lördag 11 september 14.00 Bio Victor
Bienvenido, Mister Marshall!
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Placido

Aldrig stillastående komedi där överklassen ägnar sig åt en kampanj med 
namnet ”Sätt en fattig vid ditt bord” medan kampanjledarens chaufför är 
sen med första avbetalningen på den trehjuliga lastbil han behöver för att 
utföra sitt arbete. Oscarnominerad för bästa icke engelskspråkiga film.

1)  Jörn Donner rapporterade om filmen i Dagens Nyheter och var inte imponerad: ”Filmen är en utdragen novell där de första 15 minuterna redan säger allt.”

Placido utgår från en verklig kampanj i 
Luis García Berlangas hemstad  Valencia 
med rubriken ”Sätt en fattig vid ditt bord”. 
Filmen gick upp på bio ett halvår efter 
att landsmannen Luis Buñuels Viridiana 
vunnit Guldpalmen i Cannes, förbjudits av 
den spanska censuren och dömts ut som 
blasfemisk av katolska kyrkan. Berlangas 
ilska över Viridianas öde var en av hans 
drivkrafter. Placido klarade sig bättre, även 
om censuren förbjöd dess ursprungliga 
titel, som var densamma som kampanjens.

Det är julafton i en småstad där 
flerbarnsfadern Placido skjutsar runt 
kampanjledaren i en motordriven trehju-
ling. De åker till järnvägsstationen, där de 
fattiga väntar tillsammans med kampan-
jens sponsor, och dit tåget med filmstjär-
nor som ska skänka glans åt kampanjen 
är försenat. Sen är också Placido med 
den avbetalning på trehjulingen som 
måste in för att han inte ska förlora sin 
inkomstkälla – en blinkning till Vittorio 
De Sicas neorealistiska portalverk Cykel-
tjuven (1948), där en affischklistrare för-
söker få tillbaka sin stulna cykel. Placidos 
problem att få betalt och hinna till banken 

utgör det närmaste filmen kommer ett 
narrativ, men lika viktiga är  porträtten 
av de bättre bemedlade familjer som 
pliktskyldigt äter middag med varsin 
fattig, jämte filmstjärnor de ropat in på 
en välgörenhetsauktion.

Med långa tagningar där människor 
och konversationer rör sig in och ut ur 
bild sker en ständig förflyttning mellan 
hushåll, samhällsklasser och genus. Det 
finns en subversiv underton i denna 
kakofoni: den ofta komiska interaktionen 
mellan personer med olika social status 
dekonstruerar välgörenhetskampanjens 
(och i förlängningen fascistregimens) 
falska solidaritetsanspråk. Överklassens 
vokabulär ekar lika tomt som deras enga-
gemang för underklassen.

Placido blev en kritikersuccé, till 
 Berlangas förvåning, eftersom han inte 
ansåg att den var bättre än någon annan 
av hans filmer. Året efter den spanska 
premiären tävlade den i Cannes1 och 
nominerades till en Oscar för bästa icke 
engelskspråkiga film (men förlorade 
mot Ingmar Bergmans Såsom i en spe-
gel).  Filmen gick upp i få länder utanför 

Spanien, men dess alltjämt höga status 
i hemlandet märktes när filmtidningen 
Caimán Cuadernos de Cine 2016 bad 
350 filmkritiker att rösta fram tidernas 
bästa spanska filmer.  Viridiana kom på 
första plats, Placido på fjärde.

Regi: Luis García Berlanga, med-
verkande: Casto Sendra ”Cassen” 
Barufet, José Luis López Vázquez, 
Elvira Quintillá, Manuel Alexandre, 
Mario de Bustos, María Francés, 
1961, Spanien, 1 tim 28 min, spanska, 
engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial 
från Filmoteca Española/ICAA.

Måndag 13 september 18.00 Bio Mauritz
Placido
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Bödeln

Mästerlig svart komedi där svärson till bödel tvingas ta över svärfaderns 
arbete när han går i pension, för att familjen ska få bo kvar i tjänstebostaden. 
”Den bästa filmen någonsin om dödsstraffet”, enligt Pedro Almodóvar.

1)  Filmkritikern Barnardo Sanchéz Salas säger i dokumentären Bad Spaniard (2016) att Azconas verk framför allt kanaliserar Slottet (1926).

José Luis arbetar på en begravningsbyrå i 
Madrid men drömmer om att utbilda sig till 
mekaniker. Efter en avrättning ger han mot-
villigt bödeln skjuts. Han lär känna bödelns 
dotter, de börjar umgås och när hon blir med 
barn går han motvilligt med på att gifta sig. 
När de tilldelas en nybyggd lägenhet av sta-
ten tycks lyckan vända, tills han mot villigt 
inser att han måste ta över svärfaderns jobb 
för att familjen ska få bo kvar.

Bödeln har, liksom flera av Berlangas 
och manusförfattaren Rafael Azconas 
filmer, jämförts med Franz Kafkas verk.1 
En man tvingas av olyckliga omständig-
heter och förväntningar från omgivningen 
att göra något han inte vill. Bödeln har 
också liknats vid en garrottering, där 
en halskrage dras åt allt hårdare, till det 
oundvikliga slutet. Detta slut, eller sna-
rare den näst sista scenen, tillhör spansk 
films mest berömda och obehagligaste. 
Vad som gör scenen än mer häpnads-
väckande är att vi liksom lurats dit via en 
komedi om byråkrati och familjeliv.

De långa obrutna tagningarna känns 
igen, men det berlangianska flödet av 
människor som pratar i munnen på 
varandra är mindre påtagligt här. Bödeln 

utmärks också av hur det som i slutet av 
varje scen antyds vara på väg att hända är 
ett faktum i nästa scen – barnet är fött, 
tjänsten är tillsatt. Filmvetaren Steven 
Marsh påpekar hur den till synes sympa-
tiska svärfadern manipulerar José Luis att 
ständigt fatta beslut i strid med sin egen 
vilja. Han är en manifestation av foglig-
heten, normen, ”det tysta avtalet mellan 
staten och civilsamhället”.

Bödeln är en spansk-italiensk sam-
produktion, med inblandning av bland 
annat Federico Fellinis manusförfattare 
Ennio Flaiano och Pier Paolo Pasolinis 
fotograf Tonino Delli Colli, men framför 
allt Nino Manfredi i huvudrollen. Kanske 
bidrog hans språkliga utanförskap till 
gestaltningen av José Luis motvilja.

2016 röstades Bödeln av 350 kritiker i 
filmtidningen Caimán Cuadernos de Cine 
fram till den tredje bästa spanska filmen 
genom tiderna. Redan vid premiären på 
filmfestivalen i Venedig 53 år tidigare vann 
den kritikerpriset. Samma år hade en kom-
munist och två anarkister  avrättats i Spa-
nien och filmen tolkades i ljuset av detta. 
Men där italienska anarkister såg filmen 
som ett försvar för Franco rapporterade 

den italienska ambassadören i Spanien om 
ett angrepp på den spanska staten.

Den senaste avrättningen i Spanien 
ägde rum 1975, två månader före Francos 
död. 1978 avskaffades dödsstraffet.

Läs mer: Steven Marsh, Popular Spanish 
Film Under Franco (2006).

Regi: Luis García Berlanga, med-
verkande: Nino Manfredi, Emma  
Penella, José Isbert, José Luis López 
Vázquez, Ángel Álvarez, 1963, Spanien, 
Italien, 1 tim 31 min, spanska, engelsk 
text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från 
Filmoteca Española/ICAA.

Lördag 18 september 14.00 Bio Victor
El verdugo
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Naturlig storlek

Medelålders manlig tandläkare tröttnar på såväl äktenskap som 
älskarinnor och inleder förhållande med en sexdocka. Berlangas  
sista film under Francos livstid, inspelad i Frankrike, möttes av  
mestadels negativ kritik.

1)  Elisabeth Sörenson, ”Obehaglig kvinnosyn”, i Svenska Dagbladet, 22 februari 1975.

Under slutet av 1960-talet blev det 
svårare för Luis García Berlanga att verka 
i Spanien och han gjorde flera filmer 
utomlands. Naturlig storlek är således 
fransk, med Michel Piccoli i huvudrollen 
och dialog av Jean-Claude Carrière.

Berlanga har beskrivit filmen om en 
man som inleder ett förhållande med 
en sexdocka som sin mest personliga. 
”För mig är eroticism viktigare än film-
skapande”, formulerar han sig 1995, när 
han inför en intervjubok möter erotik-
författaren Vicente Muñoz Puelles i ero-
tikbokhandlar, sexbutiker och i Berlangas 
privata samling av ”erotiska publikatio-
ner och objekt”, däribland huvudet till 
den sexdocka som regissören ”enligt 
 legenden” levt med under ett halvår.

Naturlig storlek hämtar alltså stoff från 
Berlangas eget liv, men är även  inspirerad 
av den franska konstnären Pierre  Molinier, 
som ofta fotograferade sig själv i olika 
erotiska situationer, iklädd  korsetter, 
högklackade skor och andra kvinnliga 
attribut, ibland tillsammans med dockor.

Enligt Berlanga är Naturlig storlek 
främst är en film om ensamhet som ett 

ouppnåeligt idealtillstånd, och en miss-
förstådd film. I Storbritannien visades den 
på porrbiografer, i Italien demonstrerade 
feminister, i Spanien fick den premiär 
först efter Francos död. Till Sverige kom 
den strax efter den franska premiären och 
Piccoli var på plats. Naturlig storlek är inte 
kvinnofientlig utan ”kritisk mot mannen, 
hans egoism och kvinnoförakt”, förkla-
rade han då, för att i nästa stund säga 
att det är lättare att spela mot en docka 
än ”de levande dockor som finns bland 
skådespelerskor”. 

De svenska kritikerna var dock inte 
imponerade. Dagens Nyheters  Hanserik 
Hjertén kallar filmen ”en pretentiös 
porrfilmsvariant, där den vanliga upp-
sättningen madrasskvinnor bytts ut mot 
en goding i polyester” och Elisabeth 
Sörenson kommenterar Piccolis ordval 
i Svenska Dagbladet:

Jag tycker riktigt illa om [kvinnosynen] som 

innesluter sådana kusliga ytterligheter som 

dyrkan och förakt och i släptåg har både 

perversiteter och renhetsfanatism. Nu lär ju 

[Piccoli] ha sagt att filmen i själva verket är 

kritisk mot mannens kvinnoförakt. I så fall: 

det måste vara något grundfel på en film som 

kräver facit för att man ska begripa var den står 

i förhållande till sin egen problematik.1

Läs mer: Vicente Muñoz Puelles, ”The 
Dream About the Tractor”, på Berlanga 
Film Museum, berlangafilmmuseum.com 
(2012).
 

Regi: Luis García Berlanga, med-
verkande: Michel Piccoli, Valentine 
Tessier, Rada Rassimov, 1974, Frankrike, 
Italien, Spanien, 1 tim 33 min, franska, 
engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial 
från Filmoteca Española/ICAA.

Lördag 25 september 16.00 Bio Victor
Grandeur nature / Tamaño natural
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Den stora jakten

Katalansk fabrikör försöker sälja in elektriskt portlås till jaktsällskap på 
gods utanför Madrid, men övriga gäster och den godsägande markisen 
har egna agendor. Berlangas första film efter Francos död och den 
första i en trilogi om den perversa markisen Leguieneche.

1)  Filmhistorikern Luis Deltell jämför även Den stora jakten med Jean Renoirs Spelets regler (1939), i hur rollfigurerna uppträder olika beroende på vem de pratar med.

”Kvällens film är en spansk komedi om 
karriär och korruption i så kallade bättre 
kretsar. Vi vill påpeka att dialogen kan 
verka utmanande för svenska öron.”

Så presenterades Den stora jakten när 
den visades i svensk tv 1981. Om det var 
tempot eller den bitvis vulgära tonen som 
antogs utmana är oklart, men oavsett 
säger det något om hur långt från dagens 
globaliserade filmvärld vi befann oss för 
40 år sedan.

Den stora jakten var Luis García 
 Berlangas första film efter Francisco 
Francos död men utspelar sig under hans 
regim. Mer än en kritik mot dess förtryck 
handlar den dock om hyckleriet inom 
nämnda ”bättre kretsar” och ironiskt nog 
spelades den in på ett gods tillhörande 
Francos släkt, med benäget bistånd av 
diktatorns dotterson Francis Franco.

Filmen inleds med en långsam kamera-
åkning över godset, medan vi på ljud-
spåret hör ett ökande gytter av djurläten – 
som en föraning om det sammel surium 
av människoröster som väntar. En 
katalansk fabrikör anländer, försenad, 
för att delta i en jakt på rapphöns. Det 

är han själv som har finansierat jakten, 
för att få tillfälle att sälja in ett elektro-
niskt portlås till industri ministern, som 
har makt att  involvera låsproduktionen i 
kommande byggprojekt. Andra deltagare 
är ministerns politiska motståndare, en 
katolsk präst, en sydamerikansk militär, 
en litauisk prins, en societetskrönikör 
och inte minst de officiella värdarna: en 
åldrad markis, som samlar på könshår 
från kvinnor han legat med, och hans son, 
en tvångsmässig onanist. Närvarande 
kvinnor är begränsade till att vara fruar 
och älskarinnor, inte sällan beskrivna som 
att de ”en gång i tiden betraktades som 
skönheter” – Berlanga har fler än en gång 
beskyllts för att vara misogyn.

Likt någon av Franz Kafkas roman-
figurer försöker fabrikören manövrera 
mellan skrivna och oskrivna regler, som 
förändras under dagens gång. Berlanga 
lär dock snarare ha lutat sig mot spansk 
absurd teater, och till skillnad från hos 
Kafka har fabrikören själv satt sig i den 
situation han befinner sig.1 ”Olyckan 
består så länge det finns ministrar och 
undersåtar”, lyder en text över filmens 

slutbild – en påminnelse om att Francos 
död inte är en garant för rättvisa.

Den stora jakten blev en publikfram-
gång och fick två uppföljare – Patrimonio 
 nacional (1980) och Nacional III (1981) – 
med markisen i fokus. Den förra tävlade 
om Guldpalmen i Cannes, men ingen av 
dem nådde den svenska tv-publiken.

Regi: Luis García Berlanga, med-
verkande: José Sazatornil, Laly 
Soldevila, Luis Escobar, Antonio 
Ferrandis, José Luis López Vázquez, 
1978, Spanien, 1 tim 31 min, 
spanska och katalanska, engelsk text, 
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från 
Filmoteca Española/ICAA.

Måndag 27 september 18.00 Bio Mauritz
La escopeta nacional
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La vaquilla

I den första komedin om spanska inbördeskriget anordnar nationalister 
tjurfäktningsfest i en liten stad vid fronten medan utsvultna republikaner 
försöker stjäla kvigan som ska fällas. Spaniens dittills dyraste film slog 
publikrekord på biograferna.

Vid fronten i Aragonien i nordöstra 
Spanien, två år in på inbördeskriget, 
utväxlar uttråkade soldater från stridande 
sidor tobak och cigarettpapper. Friden 
bryts när högtalare annonserar att 
nationalisterna ämnar anordna en fest i 
en närliggande by, med tjurfäktning som 
huvudattraktion. Republikanerna beslutar 
att stjäla kvigan som ska fällas, för att 
sabotera festen och för att de är hungriga. 
En löjtnant och fyra soldater – en före 
detta präst, en frisör, en tredje rangens 
tjurfäktare och en man uppväxt i byn – 
tar sig in för att sätta planerna i verket, 
men väl framme råkar de ut för allsköns 
dråpliga missöden. 

La vaquilla är en krigskomedi och 
en berlangiansk pratfest, men också en 
exponering av krigets meningslöshet, där 
alla framstår som lika oheroiska. I en scen 
klär Berlanga bokstavligen av soldaterna 
– nakna män från båda sidor svalkar sig 
i samma fontän – och visar att de under 
uniformerna inte är så olika. Den berömda 
slutbilden, där gamar kalasar på kvigans 
kadaver i ingenmansland, är en sorglig 
manifestation över hur krig enbart skapar 
förlorare. (Berlanga lär senare ha sagt 
att gamarna representerar hur katolska 

kyrkan under diktaturen tog sig an 
spillrorna av det krigsdrabbade landet.)

Berlanga hade själv deltagit i kriget, 
även om han aldrig behövde avlossa ett 
enda skott, och La vaquilla var en film han 
länge hade haft i åtanke. Regissörens son, 
José Berlanga, berättar i anslutning till fil-
mens 25-årsjubileum att fadern ville göra 
den som ”en uppmaning till försoning 
mellan dem som inte hade fler ägg kvar att 
kasta. Men inte som en pompös dekla-
ration […] utan som två spottloskor som 
möts och blandas på samma jordplätt.”

 Berlangas första manusutkast tillkom 
strax efter andra världskriget, men det 
var när han gav det till sin manusför-
fattare Rafael Azcona på 1960-talet som 
han  första gången försökte få den gjord. 
 Censuren sade dock nej vid åtskilliga till-
fällen, trots diverse ändringar. Först efter 
Francos död och succén med Nacional-tri-
login kunde Berlanga genomföra projektet. 

La vaquilla var en jätteproduktion, med 
en lång rad skådespelare jämte 500 bybor 
som gladeligen ställde upp som  statister. 
Det var den dittills dyraste spanska 
filmen genom tiderna, med en budget på 
motsvarande 15 miljoner kronor – vilket 
med internationella mått dock var en 

spott styver. Berlangas benägenhet att 
göra många tagningar drog också ut på 
inspelningen (och tog på skådespelarnas 
krafter). Men filmen blev en publiksuccé 
och innehade under många år rekordet 
som den spanska film som spelat in mest 
pengar på landets biografer.

Regi: Luis García Berlanga, med-
verkande: Alfredo Landa, Guillermo 
Montesinos, Santiago Ramos, José 
Sacristán, Carles Velat, 1985, Spanien, 
2 tim 2 min, spanska, engelsk text, 
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från 
Filmoteca Española/ICAA.

Torsdag 30 september 18.00 Bio Victor
La vaquilla
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Den stora jakten (1978).
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Sektion Serie
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Världarnas krig (1953)

Rymdinvasion i Lappland (1959).

Rovdjuret (1987).

Starman (1984).

Faculty (1998).



De kom  
till Tellus

2018 visade Cinemateket under rubriken ”Till oändlig-
heten” ett antal filmer där människan tar sig ut i rymden. 
Den här gången uppmärksammas i stället filmer där 
utomjordingar anländer till vår planet, med mer eller 
mindre goda avsikter – från 1950-talet och framåt.  
Urvalet är framröstat av Cinematekets Facebook-följare.

Utomjordiska besökare på film

203Svenska Filminstitutet

Sidoprogram



Utomjordingsfilmen var inte särskilt 
vanlig under filmens första 60 år, och i de 
fall där utomjordingar förekom handlade 
det snarare om att människan färdades ut 
i rymden än att de kom hit.

På 1950-talet hände dock något, 
vilket berodde på andra världskriget, det 
påföljande kalla kriget och rymdprogram-
mens framsteg. Kriget och atombomben 
skapade en rädsla för att jorden skulle gå 
under, vilket ledde till filmer där utomjor-
dingar kom med varningar eller fredsbud-
skap. Den amerikanska skräcken för kom-
munister speglades dessutom i filmer om 
ondskefulla invaderande utomjordingar. 
Från och med Sputnik 1957 och den kapp-
löpning mellan USA och Sovjetunionen 
som följde blev rymden mer än en fantasi 
och man riktade oftare blicken utåt, bort 
från Tellus – de filmiska besöken på vår 
planet blev färre.

På 1970-talet blev rymdfilmen mer 
filosofisk. Stanley Kubricks År 2001 – ett 
rymdäventyr (1969) och Andrej Tarkov-
skijs Solaris (1972) lyfte genren till en mer 
respektabel, konstnärlig höjd.1 Trenden 
med amerikanska paranoiathrillers i 
bakvattnet av Watergateskandalen spillde 

1)  Solaris visas som en del av höstens Tarkovskij-retrospektiv. 

också över på utomjordings filmen. Där 
man tidigare riktat blicken mot planeterna 
närmast jorden insåg man även i takt 
med rymdens utforskande att eventuellt 
liv utanför jorden måste finnas långt, 
långt bort. Det öppnade för filmer där 
utgångspunkten inte så mycket var att 
”detta kan hända” utan i stället lutade 
sig mot det fiktiva elementet i science 
fiction. Efter framgångarna för Stjär-
nornas krig (1977) följde ett 1980-tal där 
utomjordings filmen ofta var spektakulär 
och effektfull. I  stället för att vara en 
genre i sig blev rymd resor och utom-
jordiska besök en fond för berättelser 
om allt möjligt: komiska kulturkrockar, 
existen tiell  kontemplation, kitschiga 
serie tidningsäventyr eller maffig action.

Med kalla krigets slut blev allegoriska 
filmer om yttre hot mindre vanliga, eller 
hade hunnit leta upp andra uttryck än 
utomjordingsfilmen, som epidemi- eller 
zombiefilmer. På 1990-talet började man 
i stället blicka tillbaka och göra hyll-
ningar och blinkningar till 1950-talets 
utomjordings filmer. Den tekniska utveck-
lingen inom film och specialeffekter ledde 

samtidigt till mer realistiska skildringar av 
rymden och på 2000-talet speglades detta 
i utomjordingsfilmer som tog konkret 
avstamp i politiska och globala frågor, 
till exempel flyktingströmmar och miljö-
förstöring.

I detta program visar vi filmer från 1950-
talet, 1970-talet, 1980-talet och 1990-
talet, som exemplifierar den tematiska 
och tekniska utvecklingen inom utom-
jordingsfilmen. Rubriken ”De kom till 
Tellus” har vi hämtat från ett program 
på Cinemateket 1993–1994, där några av 
filmerna vi visar nu också var med. Den 
här gången har vi vänt oss till Cinemate-
kets besökare, som på vår Facebook-sida 
röstat fram tio filmer utifrån en längre 
lista med alternativ.
 

 
Visningarna sker i samarbete 
med  Science Fiction Bokhandeln.

Kuraterat av Anders Annikas och 
Sebastian Lindvall, i samarbete med 
Science Fiction Bokhandeln och 
Cinematekets Facebook-följare.

»I stället för att vara en genre i sig blev rymdresor 
och utomjordiska besök en fond för berättelser  
om allt möjligt: komiska kulturkrockar, existen tiell 
kontemplation, kitschiga serietidningsäventyr  
eller maffig action.«

Hotet (1971). Varning från rymden (1956).Terror från rymden (1986).

204 Cinemateket hösten 2021

De kom till TellusSidoprogram
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Världsrymden anfaller (1978).

Världarnas krig (1953).

Wild Zero (1999). Rovdjuret (1987).



Världarnas krig

En meteorit i Kalifornien visar sig vara starten på en fullskalig 
utomjordisk invasion inför vilken mänskligheten står lamslagen,  
i inflytelserik filmversion av H.G. Wells science fiction-klassiker.

1)  1951–1961 vann fem filmer producerade av Pal Oscars för bästa specialeffekter.

En mystisk meteorit landar utanför en 
kalifornisk småstad. Inledande nyfikenhet 
vänds gradvis till full panik när det visar 
sig att den är en av många  meteoriter – 
i själva verket rymdskepp – som har 
landat, över hela världen, med syfte att 
förgöra mänskligheten.

H.G. Wells följetong Världarnas krig 
publicerades 1897 och var ett av de första 
betydande verken om  invaderande utom-
jordingar. 1938 kom Orson  Welles berömda 
radioversion, där en fiktiv nyhetsbulletin 
enligt myten fick panikslagna amerikaner 
att tro att invasionen var på riktigt. Den 
första filmversionen, från 1953, var en av 
de första storproduktionerna i 1950-talets 
science fiction-våg (där det mesta harvade 
i b-filmträsket) och kom att ha ett enormt 
inflytande över all efterföljande invasions-
film – och specialeffekts-blockbusters över 
huvud taget.

Producenten George Pal hade börjat 
som animatör – under 1940-talet Oscar-
nominerades han sju år i rad för bästa 
 animerade kortfilm – men sadlade i början 
av 1950-talet om till långfilms producent, 
med fokus på science fiction. I Månraketen 
(1950) och Flykten från jorden (1951) gick 

resan ut i rymden, men i Världarnas krig 
(1953) är det alltså Tellus som är själva 
destinationen.

Pal, och regissören Byron Haskin, 
flyttar handlingen från Storbritannien till 
Kalifornien och tar sig en hel del andra 
friheter – utomjordingarna förflyttar sig 
inte med trebenta ”stativ” utan flygande 
tefat, en kärlekshistoria löper parallellt 
med invasionen och en religiös tematik 
tar stor plats. Man lämnar också tidvis 
mikroperspektivet – här det sannings-
sökande kärleksparet – för att rapportera 
om militärers och politikers försök att 
organisera motståndet. En scen där en 
atombomb visar sig verkningslös hade 
förstås en särskild innebörd för en publik 
som åtta år tidigare sett effekterna av 
bomberna i Hiroshima och Nagasaki. 
Att George Pal (född som György Pál 
 Marczincsak) emigrerat från Ungern till 
USA 1939 för att undfly en invaderande 
makt är ingen oviktig omständighet. 

Världarnas krig är en imponerande 
teknisk och scenografisk prestation, i färg-
stark Technicolor. Specialeffekterna Oscar-
belönades, ljudet och klippningen nomine-
rades och inflytandet märks rent konkret 

i hur ljudeffekterna ofta återanvänts, till 
exempel i tv-serien Star Trek (1966).1 

Filmen drog storpublik och fick fina 
recensioner, The Washington Post kallade 
den ”vår tids King Kong”. Även H.G. Wells 
ättlingar var nöjda, och gav Pal carte 
blanche att filmatisera vilket annat Wells-
verk han ville. Valet föll på Tids maskinen, 
som kom 1960. Världarnas krig har 
också adapterats flera gånger, oftast som 
tv-serie. Mest känd är Steven Spielbergs 
filmversion från 2005 – där huvudrolls-
innehavarna i 1953 års version dyker upp 
i en kort scen mot slutet. 
 
Läs mer: Barry Forshaw,  
War of the Worlds (2014).

Regi: Byron Haskin, medverkande:  
Gene Barry, Ann Robinson, Les 
Tremayne, 1953, USA, 1 tim 25 min, 
engelska, utan text, DCP 4K 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Park Circus.

Fredag 20 augusti 18.00 Bio Victor
The War of the Worlds
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Varning från rymden

Avantgardistiskt designade rymdsjöstjärnor, mystiska superkrafter och 
kärnkraftshot i specialeffektfullt japanskt monsterspektakel som följer i 
Godzillas fotspår. Den första japanska science fiction-filmen i färg.

1950-talet blev en tung bearbetnings-
period för science fiction. I USA tog 
sig rädslan för röda faran och annat 
främmande uttryck i filmer som Fantomen 
från Mars (1951), Mannen från Mars (1951) 
och Världsrymden anfaller (1956). I Japan 
däremot, där man upplevt atombomberna 
över Hiroshima och Nagasaki, blev 
monstren ett resultat av mer än bara 
vilda föreställningar och paranoia. Om 
man jämför Godzilla – monstret från 
havet (1954) med de många uppföljarna 
slås man av den vemodiga tonen i Ishiro 
Hondas inflytelserika originalfilm.

Därmed inte sagt att all japansk science 
fiction-film präglades av sorg, trauma 
eller ens ilska. Som i Varning från  rymden, 
en film där utomjordingar – i form av 
enorma sjöstjärnor – orsakar panik när 
de kommer till jorden. För att komma runt 
hysterin inser besökarna att de måste 
avdramatisera sin ankomst genom att imi-
tera människors skepnad, varpå en av dem 
antar formen av en japansk popstjärna. Då 
visar det sig också att varelserna inte kom-
mit dit för att ta över eller förgöra – utan 
för att varna mänskligheten om att deras 
planet riskerar att kollidera med en annan.

Alltså förståelse snarare än förin-
telse, ett slags tolerans- och kommu-

nikationstema som filmen – trots dess 
extra vaganta och färgstarka yttre – delar 
med Mannen från Mars. Svåra frågor 
 hanteras med lätt hand i manuset, skri-
vet av Hideo Oguni, kanske mest känd 
som medförfattare till Akira Kurosawa- 
klassiker som Att leva (1952), De sju 
samurajerna (1954), Himmel och helvete 
(1963) och Ran (1985). ”Det här är en bra 
film på många nivåer. Den tillfredsställer 
behovet av sensationalism med dess high 
concept-sci-fi-historia, men frammanar 
också djupare tankar om frågor kring 
tillit, vetenskap och valfrihet”, skriver 
kritikern Christopher Stewardson i en 
recension från 2020.

Varning från rymden är en så  kallad 
tokusatsu eiga (specialeffektsfilm) där 
fokus ofta ligger på stora monster, 
 maskerade superhjältar eller väldesignade 
stridsrobotar. Och det är just effekterna 
som gör starkast intryck. Bakom designen 
av de komiska varelserna, som med dagens 
blick mer liknar figurer från ett barnpro-
gram, låg ingen mindre än den respekte-
rade avantgardekonstnären Taro Okamoto.

Okamoto lär även ha ansvarat för 
 färgpaletten – en viktig uppgift då detta 
var den första japanska science fiction- 
filmen i färg. 

Regi: Koji Shima, medverkande:  
Keizo Kawasaki, Toyomi Karita,  
Bin Yagisawa, 1956, Japan, 1 tim 27 min, 
japanska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Films Sans Frontières.

Fredag 27 augusti 18.00 Bio Victor
Uchujin Tokyo ni arawaru
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Rymdinvasion i Lappland

En märklig meteorit landar i den lappländska fjällen och tillskyndande 
geologer inser att det är ett rymdskepp, i svensk-amerikansk sam-
produktion med minnesvärt monster och oförtjänt kalkonfilmstämpel.

1)  Utöver Rymdinvasion i Lappland var Unger 1958 även involverad i inspelningen av den svensk-amerikanska Mannen utan ansikte (1959)  
och gav, tillsammans med sin tvillingbror Birger, ut skvallerboken Bland Hollywoods toppar.

Ett lysande klot landar strax utanför 
den fiktiva lappländska orten Riksjärvi. 
Kungliga Vetenskapsakademien skickar 
upp en svensk playboy-geolog och hans 
amerikanska kollega (vars konståkande 
niece av oklar anledning befinner sig just 
i Riksjärvi) för att undersöka fallet. På 
plats inser de att meteoriten i själva  verket 
är en farkost från yttre rymden, och 
enorma fotavtryck intill brutalt dödade 
renar antyder annalkande fara.

Den svensk-amerikanska sampro-
duktionen Rymdinvasion i Lappland utgår 
från ett enkelt koncept: blanda 1950-tals-
filmens faiblesse för science fiction med 
exotiska, vackra svenska fjällmiljöer. 
 Producent var Gustaf Unger, en dansare 
som emigrerat till USA för att pröva 
lyckan i Hollywood.1 Svenska skåde-
spelare spelar mot amerikaner, dialogen 
är i huvudsak på engelska, ett stort antal 
samer staterar och veteranen Hilding 
Bladhs foto fångar snötäckta vidder från 
Abisko, Björnliden och Torne träsk.

Regissören Virgil W. Vogel hade varit 
klippare på Rymdens demoner (1955). 
Rymdinvasion i Lappland klipptes i sin 

tur (delvis) av Ernst och Tutta Rolfs son 
Ernst R. Rolf (senare Tom Rolf) – som 
efter faderns död emigrerat till USA med 
sin mor och med Rymdinvasion i Lappland 
inledde en framgångsrik karriär som klip-
pare i Hollywood, med uppdrag som Taxi 
Driver (1976), Heaven’s Gate (1980), Rätta 
virket (1983) – som gav honom en Oscar – 
och Heat (1995).

Rymdinvasion i Lappland hade premiär 
i Norrköping 1959. Recensioner i lokal-
pressen talar om ”en ganska onödig film”. 
Filmen gick ned efter fyra dagar, visades 
aldrig i Stockholm, fick heller inte ame-
rikansk premiär – förrän fyra år senare, 
17 minuter kortare, med nyinspelade 
scener tillagda och titeln Invasion of the 
Animal People. Filmen föll i glömska, 
men återupptäcktes på 1980-talet när 
den sporadiskt visades på Cinemateket 
(eller Filminstitutets filmklubb som det 
då hette), bland annat under en tre dagar 
lång ”Kalkonfilmkavalkad” på Filmhuset i 
oktober 1986.

Det är egentligen orättvist att kalla 
den kalkonfilm. Visst är den ganska seg, 
med svengelsk dialog och en omotiverad 

duschscen, och jämte mer påkostade 
science fiction-spektakel står den sig 
slätt. Men miljöerna är onekligen vackra, 
modellbyggena övertygande och det 
utomjordiska monstret långtifrån den 
skrattretande skapelse ryktet omtalar – 
snarare känns det som en föregångare till 
snömonstret i Rymdimperiet slår tillbaka 
(1980). Och även om samerna konsekvent 
kallas ”laps” och är aningen passiva skild-
ras de ganska sympatiskt. Det är inget 
missförstått mästerverk, men inte heller 
något magplask. Kanske kan denna vis-
ning ses som ett försök att revidera den 
kalkonstämpeln Cinemateket bidragit till!

Visningen inleds av Lina Andersson  
från Science Fiction Bokhandeln.

Regi: Virgil W. Vogler, medverkande: 
Sten Gester, Barbara Wilson, Robert 
Burton, Åke Grönberg, Bengt  
Blomgren, 1959, USA, Sverige, 
1 tim 12 min, engelska, svensk text,  
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Svenska Film institutets filmarkiv.

Fredag 13 augusti 18.00 Bio Victor
Terror in the Midnight Sun
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Hotet

Virologisk technothriller efter Michael Crichtons roman där forskare 
ställs inför ett dödligt virus från yttre rymden. Med effekter av pionjären 
Douglas Trumbull och regi av rymdfilmsnestorn Robert Wise.

1) The Tree of Life visas som en del av höstens Terrence Malick-retrospektiv.

Strax efter att en satellit kraschat i New 
Mexico dör nästan hela befolkningen i en 
närliggande småstad. I ett topphemligt 
laboratorium i Nevada samlas en briljant 
kvartett för att luska reda på vad som 
hänt, vad som orsakat det och hur de ska 
kunna hindra hotet från att spridas. Snart 
upptäcker de spår av ett utomjordiskt 
virus och måste i en kamp mot klockan 
neutralisera det innan fler civila dör – eller 
de själva sprängs bort med kärnvapen.

Författaren Michael Crichton, som hade 
en examen från Harvard Medical School, 
är en av den moderna science fiction- 
litteraturens giganter. Han skrev och regis-
serade Westworld (1973) – numera aktuell 
som tv-serie – och skrev manus och/eller 
förlagorna till Jurassic Park (1993), Congo 
(1995) och Sphere – farkosten (1998), för 
att nämna några. Efter ett par romaner 
under pseudonym fick Crichton 1969 sitt 
stora genombrott med Döden från rymden, 
mer känd under originaltiteln The Andro-
meda Strain, den första boken han gav ut 
under sitt riktiga namn.

Bara två år senare filmatiserades den av 
storfilmsgiganten Robert Wise. Förutom 
att ha regisserat de mångfaldigt Oscarbe-

lönade musikalerna West Side Story (1961) 
och Sound of Music (1965) har han letat 
sig in i  hjärtan hos genrefans – i skräck-
sfären med Val Lewton-produktionerna 
The Curse of the Cat People (1944) och 
 Gravplundrararen (1945), i science fiction- 
sfären med Mannen från Mars (1951) och 
Star Trek (1979).

New York Times Roger Greenspun 
tyckte att filmen, liksom förlagan, var 
expositionstung, rumsligt låst och 
händelse fattig. Vad Wise tillfört hade 
inte lyckats ”förbättra Michael Crich-
tons (i mitt tyckte) avskyvärda roman”. 
Bortom det kammarspelslika upplägget 
förekommer mikroskopiska bilder av de 
utom jordiska cellerna, gjorda av effekt-
pionjären Douglas Trumbull (känd för 
sina vision ära effektbidrag i allt från 
År 2001 – ett rymdäventyr, 1969, till 
The Tree of Life, 2011).1 Crichtons roman, 
och  Nelson  Giddings manus, innehöll 
åtskilliga skisser, diagram och illustra-
tioner som vägledde dessa animationer.

Just filmens nyktra och detaljrika pre-
sentation, som ansågs torr av  belackarna, 
är det som tycks tilltala mer positivt 
inställda kritiker. Som när Anton Bitel i 

Little White Lies, med anledning av en 
nyutgåva av filmen (ursprungligen släppt 
mitt under rymdkapplöpningen och 
kalla kriget), beskriver en ”bländande 
 trovärdig, djupgående redogörelse för 
virologi i arbete, med metodisk vetenskap 
som vårt främsta hopp om en framtid”.
 
Läs mer: Sven Mikulec, ”’The 
Andromeda Strain’: Robert Wise and 
Michael Crichton’s Stunning Cautioning 
Tale”, på Cinephilia & Beyond, 
cinephiliabeyond.org.

 
Regi: Robert Wise, medverkande:  
Arthur Hill, James Olson, Kate Reid, 
1971, USA, 2 tim 11 min, engelska, utan 
text, DCP (digitaliserad), bildformat: 
2.39:1, tillåten från 15 år. Visnings-
material från Park Circus.

Fredag 3 september 18.00 Bio Victor
The Andromeda Strain
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Världsrymden anfaller

Utomjordingar försöker ta över planeten genom att duplicera människor 
och göra sig av med originalen, men en liten grupp motståndare försöker 
stoppa utvecklingen. En av filmhistoriens mest hyllade remakes. 

1)  Kaufman lär i sin tur ha inspirerats av Cronenbergs tidiga kropps- och epidemiskräckfilmer Frossa (1975) och Rabid (1977).
2)  David Weiner, ”Why ’Invasion of the Body Snatchers’ Still Haunts Its Director”, i The Hollywood Reporter, 20 december 2018.  

Duplikaten växer fram inuti en sorts baljväxter (”pods”).

En plötslig våg av personlighetsföränd-
ringar drabbar San Francisco. Människor 
är inte sig själva – de ser likadana ut, 
har kvar sina minnen – men tycks sakna 
känslor. En hälsovårdsinspektör letar 
först bortförklaringar, men tvingas snart 
inse faktum: en främmande livsform 
duplicerar människors kroppar medan de 
sover och dumpar sedan de förbrukade 
originalen. När enstaka fall övergår i sam-
ordnad invasion försöker en liten skara 
människor hitta en lösning, samtidigt som 
de jagas av utomjordingarna.

Jack Finneys följetong The Body 
Snatchers från 1954 (utgiven på svenska 
1980 under titeln Den gröna mardrömmen) 
har gett upphov till fyra Hollywoodfilmer, 
varav Don Siegels från 1956 och Philip 
Kaufmans från 1978 båda räknas som 
klassiker. 1950-talsversionen brukar 
tolkas i ljuset av kalla krigets kommunist-
skräck, medan 1970-talsversionen präglas 
av en mer en ospecificerad paranoia. 
Någon övervakar oss, man kan inte lita 
på någon – men utplånandet av känslor 
kan även tolkas som en allegori över 

 psykvården (som den skildras i exempel-
vis Gökboet, 1975).

Världsrymden anfaller har dessutom en 
lika viktig plats i skräckfilmens historia. 
De känslo- och uttryckslösa duplikatmän-
niskorna kan uppträda manipulativt och 
beräknande, men också jaga i flock, som 
snabba zombier. Den lilla (och minskande) 
kärnan av människor som inte har bytts 
ut blir allt mer instängda i sina försök att 
undgå det oundvikliga ödet. Instängdheten 
förstärks med skeva kameravinklar och 
obehagliga ljudeffekter (de senare av Ben 
Burtt, som året dessförinnan designade 
ljudet på Stjärnornas krig).

Philip Kaufman tillhörde 1950-tals-
filmens beundrare och gav regissören 
Don Siegel en cameoroll som taxichaufför 
och lät huvudrollsinnehavaren Kevin 
McCarthy nära nog reprisera sin roll, 
som en panikslagen man som varnar för 
att ”de är här!”. 1970-talsversionen anses 
allmänt vara den bättre, och nämns ibland 
som en av filmhistoriens bästa remakes 
över huvud taget. Variety skrev redan 
vid premiären att filmen ”rättfärdigar 

hela remake-konceptet”. Den inspirerade 
också till en trend av nyinspelningar 
av 1950-talsskräckfilmer, som John 
Carpenters The Thing (1982) och David 
Cronenbergs Flugan (1986).1 

Men kanske är ändå Världsrymden 
anfaller mest känd för sin slutscen. Vid 
inspelningen hölls den hemlig för alla 
utom ett fåtal men numera är bilden av 
en skrikande, pekande Donald Suther-
land en del av populärkulturen, ständigt 
parodierad. I en intervju 2018 går Philip 
Kaufman ännu längre, och ser scenen eka 
i verkligheten:

[Donald Sutherland’s pod shriek] at the end 

of the film could be a very Trumpian scream. 

The way Trump points to the press in the back 

of the auditorium and everybody turns, you 

get that scary ’poddy’ feeling. There’s a kind of 

contagion that’s going on here.2

Regi: Philip Kaufman, medverkande: 
Donald Sutherland, Brooke Adams,  
Jeff Goldblum, Veronica Cartwright, 
Leonard Nimoy, 1978, USA, 1 tim 55 min, 
engelska, utan text, 35 mm, bildformat: 
1.85:1, tillåten från 15 år. Visnings-
material från Park Circus.

Fredag 10 september 18.00 Bio Victor
Invasion of the Body Snatchers
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Starman

John Carpenters första familjevänliga studiofilm är en rörande och 
romantisk science fiction-roadmovie om kärlek över planetariska 
gränser. Starman charmade kritikerna och gav Jeff Bridges en 
Oscar nominering, men floppade på biograferna. 

1)  Roger Ebert, ”Starman”, i Chicago-Sun Times, 1 januari 1984.

När Starman hade premiär var det flera 
som skämtsamt kallade den ”en E.T. för 
vuxna”. För John Carpenter, som vid tiden 
var mest känd för skräck och science  fiction 
av olika slag, var det ett medvetet försök 
att testa något nytt, utvecklas och växa 
som konstnär. ”Jag bestämde mig för att 
jag troligtvis, om jag bara ansträngde mig, 
kunde göra vad som helst. Och det här var 
en möjlighet att göra en kärlekshistoria.”

På en mystisk inbjudan anländer en 
rymdvarelse till jorden, där han antar 
formen av en kvinnas döda man. Rädsla 
övergår i kärlek när de två hamnar på 
flykt från den amerikanska regeringen. 

Premissen var för Carpenter bara en 
utgångspunkt för att få igång en kärleks-
historia som tar åskådaren tvärs över 
USA, inspirerad av Frank Capras Det 
hände en natt (1934). När Carpenter inte 
producerar brukar han åtminstone ha 
något med berättelsen eller musiken att 
göra, men Starman var det första projek-
tet där han ”bara” regisserade. ”Jag har 
inte direkt tiden, eller det behövs inte 
från mig, att jag ’är’ de sakerna på den 
här filmen. Så jag kan gå till folk som är 

bättre än vad jag är och få bättre resultat”, 
förklarar han i en tv-intervju från 1984 
och påpekar att Starman är en studiofilm 
med betydligt större budget (24 miljoner 
dollar) än han var van vid.

Många var positivt överraskade av den 
nya riktningen. Filmkritikern Roger Ebert 
var helt med på Carpenters syfte och såg 
 filmen ta en U-sväng från science fiction- 
premissen till att bli en roadmovie med 

potential att bli en väldigt fånig film, men [där] 

de två skådespelare har så mycket sympati för 

sina rollfigurer att filmen, marknadsförd som 

rymdfiktion, förvandlas till en av 1984 års mest 

rörande kärlekshistorier.1

Särskilt Jeff Bridges, i titelrollen som den 
kärleksfulla rymdvarelsen, hyllades och 
förärades med både en Golden Globe- och 
Oscarnominering.

För somliga gamla fans var Starman 
mer svårsmält. I Ian Conrichs och David 
Woods auteurstudie över Carpenter lyfts 
den fram som ett exempel på de filmer av 
Carpenter som är ”uppenbara generiska 
’produkter’”, i detta fall en film som var 

tänkt att ”kapitalisera på de enorma fram-
gångarna för Steven Spielbergs två stor-
filmssuccéer om välvilliga utomjordingar, 
Närkontakt av tredje graden och E.T.”.

Vissa likheter finns definitivt, men sam-
tidigt är Starman framförallt en kärleks-
historia och roadmovie och har i sin egen 
rätt levt vidare som inspirations källa – till 
exempel för Jeff Nichols känslo styrda 
Midnight Special (2016). I en videoessä för 
filmtidskriften Little White Lies konsta-
terar kritikern Adam Cook att ”liksom 
i Midnight Special är den övernaturliga 
intrigen [i Starman] bara ett sätt att rama 
in den djupt mänskliga berättelsen”.

Läs mer: Ian Conrich, David Woods,  
The Cinema of John Carpenter: The  
Technique of Terror (2004).

Regi: John Carpenter, medverkande: 
Karen Allen, Jeff Bridges, Charles 
Martin Smith, 1984, USA, 1 tim 54 min, 
engelska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 2.35:1, tillåten från 11 år. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Fredag 17 september 18.00 Bio Victor
Starman
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Terror från rymden

Genreöverskridande zombie-science-fiction-slasher där levande, döda 
och rymdsniglar korsar vägar i amerikansk studentmiljö. Monsterklubben- 
regissören Fred Dekkers debutfilm är en underhållande och kärleksfull 
b-filmshyllning som med åren fått ett troget kultfölje.

Ett experiment i rymden går fel och en 
behållare kraschar ner på jorden, 1959. 
Strax därefter bevittnar en polis hur hans 
käresta mördas brutalt av en smittad 
yxmördare. 27 år senare, i en urspårad 
studentmiljö som andas John Hughes 
och National Lampoons ”gross-out”- 
komedier, luras två nördiga studenter att 
utföra ett hyss, i hopp om att antas till 
en studentförening. Det hela urartar när 
de släpper lös det snigellika viruset från 
en kryptogeniskt bevarad kropp från 
1950-talsmassakern, och det blir upp 
till nördduon, föreningstjejen de båda är 
betuttade i och en hämndlysten snut att 
försöka skydda collegecampus från att 
störtas av utomjordiska krafter.

Regidebuterande Fred Dekker, som slog 
igenom året därpå med Monsterklubben 
(1987), var blott 26 år gammal när Terror 
från rymden hade premiär. Ingen film-
skola ville ta emot honom, så han tog helt 
enkelt på sig uppgiften att lära sig själv 
genom att spela in filmer på video med 
collegevänner och sköta klippningen på 
egen hand. Foten in i branschen hade han 
fått när Steve Miner anlitade honom för 
att skriva Godzilla: King of the Monsters 
in 3D – ett projekt som aldrig blev av. Det 

blev däremot Titta vi spökar (1985), som 
Miner regisserade utifrån Dekkers idé.

Terror från rymden är en b-filmshyllning 
som sammankopplar det sena 1950-
talet med ett samtida 1980-tal. Här finns 
sex, våld och så många filmreferenser 
att det emellanåt känns som att filmen 
gör high-five med genrefilmspubliken. 
Rollfigurerna heter saker som Chris 
Romero (efter George A. Romero), J.C. 
Hooper (efter John Carpenter och Tobe 
Hooper),  Cynthia Cronenberg (efter David 
 Cronenberg), inspektör Landis (efter John 
 Landis), konstapel Raimi (efter Sam Raimi) 
och så vidare. Till och med  universitets 
namn är en hommage:  Corman University 
– efter kultfilmskungen Roger Corman.

Negativt inställda kritiker har påpekat 
att Dekker återvinner klichéer snarare 
än att omstörta eller parodiera dem, men 
andra är mindre förbehållsamma. New 
York Times Nina Darnton konstaterade 
vid premiären att ”filmen, om den ges ut 
på videokassett, kommer att vara helt rätt 
för ett pyjamasparty för tonårstjejer som 
kan sitta uppe sent, äta potatischips och 
rysa och skrika”.

Någon jätteframgång blev den inte, men 
precis som Monsterklubben har den ett 

starkt och hängivet kultfölje, vilket lett till 
ständiga reprisvisningar. ”Den har defini-
tivt ett liv bortom vad jag hade kunnat 
föreställa mig”, med Dekkers egna ord.

Läs mer: ”’Night of the Creeps’  
Director Fred Dekker on Crafting a  
Cult Classic and What the Hell  
Happened to ’The Predator’”, på  
Moviefone, moviefone.com, 12 juli 2019.

Regi: Fred Dekker, medverkande:  
Jason Lively, Steve Marshall, Jill 
Whitlow, Tom Atkins, 1986, USA, 
1 tim 25 min, engelska, utan text,  
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.85:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Park Circus.

Fredag 24 september 18.00 Bio Victor
Night of the Creeps
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Rovdjuret

Ett gäng elitsoldater under ledning av Arnold Schwarzenegger inser  
under ett uppdrag i djungeln att de jagas av ett okänt rovdjur, i nagel- 
bitande actionklassiker som spelar med och mot genrens klichéer.

1)  Larry Taylor, John McTiernan: The Rise and Fall of an Action Movie Icon (2018).

Rovdjuret började som Hunter och en 
enkel idé: utomjordingar reser runt mellan 
planeter för att jaga. Handlingen kompri-
merades till en utomjording, en plats 
och ett gäng elitsoldater, ledda av Arnold 
Schwarzenegger. Actionstjärnan hand-
plockade regissören John  McTiernan och 
tillsammans satte de ihop en minnes värd 
rollista, med bland andra Carl Weath-
ers (känd från Rocky-filmerna), Dödligt 
vapen-manusförfattaren Shane Black och 
wrestlingstjärnan Jesse Ventura i sin för-
sta filmroll. Själva rovdjuret skulle spelas 
av den då okända kampsportsexperten 
Jean-Claude Van Damme.

Den klumpiga dräkten var dock inte 
lämpad för ninja-rörelser, Van Damme 
klagade på att han inte gick att känna igen 
under allt smink och McTiernan insåg att 
han såg rätt ofarlig ut intill övriga muskel-
män. Den 218 centimeter långa stunt-
mannen Kevin Peter Hall tog över rollen 
och dräkten fick ny design av effektgurun 
Stan Winston. Vilket dock inte heller var 
smärtfritt – Hall såg ingenting genom 
dräkten och i slagsmålsscenerna med 
Schwarzenegger fick den senare ducka 
på riktigt. 

Inspelningen i den mexikanska djun-
geln blev ett ”uthållighetstest” för alla 
inblandade, men filmen blev klar, effek-
terna funkade, biopubliken kom i horder 
och kritikerna var positivt överraskade. 
Schwarzenegger kunde pricka för ännu en 
succé, McTiernan gick vidare till Die Hard 
(1988) och Winston Oscarnominerades 
för specialeffekterna.

Att det snabbt skulle komma en upp-
följare var ingen skräll. Rovdjuret 2 (1990), 
utan McTiernan och Schwarzenegger, 
var ingen jättesuccé. Men en viktig detalj 
satte igång ännu en process. I en scen 
skymtas huvudet från en av varelserna i 
Alien-filmerna, upphängd på en vägg som 
en jakttrofé. En kamp mellan utomjor-
dingar var en idé för bra för att bortse från 
och snart följde serietidningar, tv-spel 
och till sist den oundvikliga filmen, Alien 
vs Predator (2004). En uppföljare och två 
nya Predator-filmer (med en femte på 
väg) följde, men ingen har nått upp till 
 Rovdjuret, varken i intäkter eller anseende.

En nyckel till originalfilmens fram-
gång – och att den håller bättre än många 
andra actionfilmer från 1980-talet – är 
hur den både spelar med och mot genrens 

klichéer. De starka männen tappar ansik-
tet och självförtroendet, de fattar dåliga 
beslut – en av dem tar sig till och med tid 
att sörja sin döda vän. Som Larry Taylor 
konstaterar i sin biografi över McTiernan:

All the testosterone that sets the stage for 

Predator is stripped away, and with it, the 

notion that one man, or a group of men, 

can overcome anything with their biceps, is 

subsequently destroyed. McTiernan manages 

to subvert expectations in one fell swoop, 

delivering a genuinely thrilling sci-fi adventure 

film for the ages, and signaling that a shift in 

action heroism was on its way.1

Regi: John McTiernan, medverkande: 
Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, 
Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, 
Sonny Landham, 1987, USA, Mexiko, 
1 tim 47 min, engelska, utan text,  
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.85:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Park Circus.

Fredag 1 oktober 18.00 Bio Victor
Predator
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Faculty

Elever slåss mot lärare besatta av utomjordisk parasit när Robert Rodriguez 
smyger in 1950-talsinfluerad paranoia-science fiction i 1990-talstypisk high 
school-miljö. Manus av Scream-författaren Kevin Williamson.

1)  Mårten Blomkvist, ”Logiken offras för specialeffekterna”, i Dagens Nyheter, 23 april 1999.

Som hjärnan bakom den självmedvetna 
slasher-parodin Scream (1996) blev Kevin 
Williamson rena rama affischpojken för 
1990-talets pop-postmodernism. Därmed 
var han också en perfekt kreativ partner 
till den kultfilmsälskande, bakåtblickande 
actionmarodören Robert Rodriguez, som 
just gjort From Dusk Till Dawn (1996) med 
vännen Quentin Tarantino. Därför lär det 
inte ha förvånat någon att denna drömduo 
med Faculty, om en skola i Ohio där lärarnas 
kroppar tas över av utomjordingar, skulle 
komma med skolväskan full av referenser 
till alla möjliga delar av filmhistorien.

Blinkningarna gick få kritiker förbi. 
Inte minst då filmens elever, som Dagens 
Nyheters Mårten Blomkvist påpekar, 
själva jämför sig med offren i Världs-
rymden anfaller (1956):

I princip är detta ännu en version av Don 

Siegels ofta filmade gamla rysare, där befolk-

ningen i en liten stad förvandlades till kalla, 

känslolösa mellanting mellan människa och 

växt. Jag har ingen särskild respekt för den 

gamla [b]-filmen. Men vad jag vid en jämförelse 

saknar i den utpräglat nittiotalistiska Faculty är 

en vilja att berätta något.1

Det är riktigt att filmen, till skillnad från 
Siegels verk och många andra av den 
tidens science fiction-klassiker, saknar en 
politisk dimension som ger den utomjor-
diska identitetskapningen en verklighets-
nära udd. I stället vältrar sig Faculty i sitt 
smörgåsbord av allusioner, där origina-
litet inte är så viktigt som den rena, rara 
och njutbara genrekärlek filmen ut  strålar 
– vilket andra kritiker fallit för. ”Det 
är svårt att tycka illa om The Faculty”, 
skriver exempelvis Nöjesguiden och 
samman fattar filmen som ”ett slags bisarr 
blandning mellan prudentlig collegefilm, 
skräckfilm med 40 år på nacken och bur-
leskt, humoristiskt Peter Jackson-slem”. 
Klichéuppvisningen börjar tidigt med att 
introducera high school- hierarkins olika 
skikt: Elijah Wood är nörden, Josh Hart-
nett den langande slackern, Clea Duvall 
gothtjejen och Shawn Hatosy sportfånen, 
för att nämna några.

”Det är ingen perfekt film, men det är 
en väldigt njutbar sådan, särskilt om man 
älskar genren. Men det är kanske där 
problemet ligger – är det svårare att effek-
tivt parodiera science fiction-filmen än 
skräckfilmen?” undrar Den of Geeks Aliva 

Whiteley i en retrospektiv recension 2013.
Faculty var ingen storslagen katastrof-

film som Independence Day (1996), ingen 
kitschig satir som Det femte elementet 
(1997) och Starship Troopers (1997) eller 
lika intellektuell som cyberkulturella 
 Gattaca, (1997), Dark City (1998) och 
Matrix (1999). Trots alla tydligt redo visade 
referenser – eller just därför – visade sig 
Faculty mer svårkategoriserad än mycket 
annan 1990-tals-science fiction.

Regi: Robert Rodriguez, medverkande: 
Josh Hartnett, Jordana Brewster, Shawn 
Hatosy, Usher, Elijah Wood, 1998, USA, 
1 tim 44 min, engelska, svensk och 
finsk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Fredag 15 oktober 18.00 Bio Victor
The Faculty
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Wild Zero

Ursinnig splatter, normbrytande kärlek, rock ’n’ roll och punkig gör-det-
själv-estetik i japansk kultfavorit där garagerockarna Guitar Wolf försöker 
rädda mänskligheten från en utomjordisk zombieinvasion.

1)  spinenumbered [RJ Tougas], ”Wild Zero (Tetsuro Takeuchi, 1999)”, på Make Mine Criterion!, makeminecriterion.wordpress.com, 24 maj 2018.

Rockabilly-stajlade Ace ska ännu en 
gång se sitt favoritband Guitar Wolf – 
den högst verkliga garagerocktrion med 
välvaxade frisyrer, solglasögon, svarta 
läderjackor och matchande kängor. Fest-
ligheten avbryts när en meteor kraschar 
i Asahi (i själva verket inspelad i Thai-
land), tefat invaderar jorden och zombier 
(spelade av thailändska militärer med 
familjer) reser sig ur marken. Sida vid sida 
med idolerna – Guitar Wolf, Drum Wolf 
och Bass Wolf – och en rad andra miss-
anpassade, tar Ace upp en strid som får 
blod att spruta åt alla håll och kanter. 

Wild Zero var den första långfilmen av 
Tetsuro Takeuchi, vars musikvideo karriär 
gjort honom känd i hemlandet som 
”MTV-mannen”. ”Tänk Dawn of the Dead 
möter Kiss Meets the Phantom of the Park 
med humorn från Evil Dead 2 så börjar 
du närma dig Wild Zeros upproriska 
och löjliga värld”, skriver RJ Tougas på 
kultfilmsbloggen Make Mine Criterion!. 
I samma text sätter han fingret på det 
snillrika i Guitar Wolfs medverkan:

Wild Zero doesn’t merely cast Guitar Wolf as 

characters nor is it satisfied to capture the 

energy and attitude of the group; it elaborates 

on the band, translating their take-no-pri-

soners attitude into a gun-toting, electrically 

charged filmic reality.1 

Att låta band spela sig själva i fiktions-
film har gjorts tidigare – mest kända är 
kanske Richard Lesters filmer med The 
Beatles, den Roger Corman-producerade 
Ramones- filmen Rock ’n’ Roll High School 
(1979) och Gordon Hesslers nämnda 
kalkon Kiss Meets the Phantom of the 
Park (1978).

Wild Zero flirtar bortom bandets fan-
krets med sin genremedvetenhet – filmen 
blandar friskt 1950-tals-science fiction, 
splatter och crazykomedi – och punken-
ergiska gör-det-själv-estetik. Lägg därtill 
ett  progressivt budskap: när Ace förvirrat 
inser att han förälskat sig i en transtjej 
svarar  Guitar Wolf genom att vråla: ”Kär-
lek har inga gränser, nationaliteter eller 
kön! Gör det!”

2005 dog basisten Bass Wolf av en 
hjärtinfarkt och ersattes av U.G.. Bandet 
är fortfarande aktivt och släppte 2019 sitt 
senaste album, ”LOVE/JETT”. Samma år, 
i samband med en visning av Wild Zero 

på New York Museum of Art and Design, 
offentliggjorde bandet att man planerar 
uppföljaren Wild Zero 2: The Strongest 
Blood of Humanity.

Regi: Tetsuro Takeuchi, med- 
verkande: Guitar Wolf, Drum Wolf,  
Bass Wolf, Masashi Endo, 1999, Japan,  
1 tim 38 min, japanska, engelsk text,  
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.85:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från GAGA.

Fredag 22 oktober 18.00 Bio Victor
Wild Zero
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There Will Be Blood (2007).
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Hotet (1987).

Drömspel (1994).



Historier om Filminstitutets filmsamlingar

219Svenska Filminstitutet

Cinematekets uppdrag är att kuratera Film institutets 
film samlingar. Under denna åter kommande rubrik 
uppmärksammar vi samlingarna, som är tänkta att 
bevara det kollektiva minne den rörliga bildens  
historia utgör – för evigheten. 

För  
evigheten

Permanent program



Film och rörlig bild är på en och samma 
gång en konstform, en industriell mark-
nadsvara och historiska dokument över 
ett samhälle i förvandling. Få uttryckssätt 
har kommit att prägla mänskligt liv och 
tänkande så mycket som film under de 
senaste 125 åren.

Svenska Filminstitutets arkivsamlingar 
utgör därför en del av vårt kollektiva 
minne och det nationella kulturarvet, 
som är värt att föra vidare till kommande 
generationer. Filminstitutets arkiv-
samlingar har sitt ursprung i bildandet av 
Svenska Filmsamfundet 1933, vilket gör 
Filminstitutets arkiv till ett av de äldsta 
ännu existerande i världen. Till en början 
samlade samfundet mestadels in böcker, 
tid skrifter, manuskript, stillbilder och 
 affischer, men så småningom också filmer. 
Samfundets samlingar fick en självständig 
ställning 1940 under namnet Filmhis-
toriska samlingarna, vilka in  hystes på 
Tekniska museet. 1964 donerades allt 
material till det då nybildade Svenska 
Filminstitutet, och samlingarna fördes 
sedermera fysiskt över till Filminstitutet 
när Filmhuset stod klart 1971.

Fokus för samlingarna har alltid 
varit svensk film, särskilt original- och 
bevarande material som kan användas 
till att framställa nya kopior, och som 
inte finns bevarat på annat håll i världen. 
Självklart samlades också visningskopior 
av svensk film in redan från början, inte 
minst från pionjärtiden, eftersom tanken 
med att samla in filmer också var att 
kunna tillgängliggöra filmarvet genom 
biografvisningar.

Men redan från starten omfattade film-
samlingarna även utländsk film som bio-
grafvisats i Sverige, och allt sedan dess har 
definitionen av svenskt filmarv in  begripit 
film som har visats på bio i  Sverige, och 
därmed inte bara den nationella produk-
tionen. De första filmerna som inför-
livades i samlingen inkom genom enskilda 
donationer och depositioner från privat-
samlare, biograf ägare och bolag, och det 
var först när huvudmannaskapet för sam-
lingarna gick över till Filminstitutet som 

regelbunden deposition av visningskopior 
från distributörer etablerades, vilket lade 
grunden till den visningsverksamhet som 
i dag sker i Cinematekets regi. Förutom 
från produktions- och distributionsbolag 
har depositioner och donationer genom 
åren också inkommit från kulturinstitu-
tioner och enskilda filmare.

Till skillnad från tryckt material har 
det i Sverige aldrig funnits en plikt-
exemplarslagstiftning för film i original-
format: att producenter juridiskt skulle 
vara bundna att lämna in filmmaterial till 
Filminstitutet. I avsaknad av en sådan 
lagstiftning inrättade Filminstitutet från 
och med 1980 ett system för kontrakts-
bunden leverans, det vill säga bolag som 
er  håller någon form av produktionsstöd 
från Filminstitutet har alltsedan dess 
genom avtal förbundit sig att leverera 
så kallat säkerhetsmaterial (i huvudsak 
material som kan användas som underlag 
för nya kopior) till Filminstitutet för att på 
så sätt garantera att så mycket som möj-
ligt av den nationella produktionen finns 
bevarad för framtida generationer.

Eftersom Sverige är ett litet land, med 
relativt begränsad filmproduktions-
miljö, har Filminstitutet tack vare goda 
relationer med branschen även fått in 

originalmaterial till svensk film från bolag 
som inte erhållit produktionsstöd. Detta 
förhållande till filmbranschen speglar inte 
bara Filminstitutets tillkomst, som ju var 
resultatet av en överenskommelse mellan 
staten och den kommersiella branschen, 
utan utgör också en naturlig fortsättning 
från tiden för Filmhistoriska samlingarna, 
vars existens under många år tryggades 
av bidrag från svenska produktions- och 
distributionsbolag.

Samlingarna har genom åren vuxit 
inte bara på grund av depositioner, 
donationer och avtalsenlig leverans av 
säkerhets material, utan också genom 
 restaureringar och omkopieringar, då 
nya negativ, mastrar och biografkopior 
framställts. Fram till början av 1950-
talet förelåg all film som införlivades i 
 samlingarna på nitratfilmsbas, en lätt-
antändlig och brandfarlig filmsort. För att 
säkra bevarandet började viss nitratfilm 
redan i slutet av 1950-talet att omkopieras 
till acetatfilm, en annan typ av film som 
inte är brandfarlig, och för att göra det 
möjligt att tillgängliggöra filmerna när 
visningar av nitratfilm av säkerhetsskäl 
började fasas ut.

Men det aktiva bevarandet i form av 
omkopiering och analog restaurering tog 
riktig fart först när Filminstitutet tog över 
samlingarna, och fokus låg till en början 
på svensk spelfilm från stumfilmstiden 
och från 1930- och 1940-talen. I början av 
1980-talet fick filmarkivet utökade anslag 
för det aktiva bevarandet, och kunde då 
också på allvar sätta igång att omkopiera 
kort- och dokumentärfilm. Alltsedan dess 
har merparten av de filmer som bevarats 
genom restaurerings- och omkopierings-
insatser varit dokumentära kortfilmer, 
vilket också inkluderar journalfilmer samt 
reklamfilmer och andra typer av beställ-
ningsfilmer. I mitten av 1970-talet började 
det komma internationella larmrapporter 
om att filmer inspelade på färgfilms-
negativ under 1950-, 1960- och 1970-
talen i hög grad drabbades av kemiska 
nedbrytningsprocesser om de förvarats i 

»Svenska Film-
institutets arkiv-
samlingar utgör därför 
en del av vårt kollektiva 
minne och det natio-
nella kultur arvet, 
som är värt att föra 
vidare till kommande 
generationer.«
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undermåliga klimatförhållanden, och efter 
många års påtryckningar fick Filminstitu-
tet i mitten av 1990-talet extra anslag för 
att inventera status och skick på negativ 
till svensk spelfilm från den aktuella tids-
perioden, och under en tioårsperiod togs 
nya bevarandematerial och visningskopior 
fram på hundratalet långfilmer.

Fram till början av 2010-talet utfördes 
i huvudsak all restaurering på externa 
laboratorier runt om i Stockholm, men på 
grund av teknikskiftet i produktion, dist-
ribution och visning från analoga till digi-
tala format upphörde det sista fullskaliga 
analoga laboratoriet med sin verksamhet 
2011. Sedan dess har Film institutet bedri-
vit analog filmrestaurering i egen regi, och 
fokus har varit att säkra de filmer som 
fortfarande endast föreligger på nitratfilm, 
vilket i huvudsak är unik, internationell 
film från filmmediets allra första decen-
nium, samt svensk kortfilm från 1920-, 
1930- och 1940-talen.

Sedan mitten av 2010-talet har Film-
institutet också sin egen digitala restaure-
ringsverksamhet, vilken resulterat i att ett 
allt större antal svenska filmer nu också 
finns tillgängliga i digitala format, både 
för biografvisning och för andra visnings-
fönster. Den digitala tekniken har också 
medfört att vissa filmer som tidigare 
restaurerats på analog väg nu restaurerats 
på nytt, eftersom det i dag finns möjlig-
heter att komma till rätta med skador och 
problem som tidigare inte gått att åtgärda. 
Teknikskiftet i början av 2010-talet inne-
bar också att material till ny film numera 
inkommer till samlingarna i form av 
digitala filer, och till produktionsstödda 
filmer levereras numera såväl masterma-
terial som digitala visningskopior.

Dock har teknikskiftet inneburit att 
den tidigare frivilliga depositionen av 
biografkopior från distributörer i det 
närmaste har upphört. För att arkivet 
även framöver ska få in åtminstone en del 
av den utländska film som biografvisats 
i Sverige utökades 2017 den kontrakts-
bundna leveransen av film till att omfatta 
även distributörer som erhållit import- 

och/eller distributionsstöd från Filminsti-
tutet, och sedan dess får arkivet återigen 
in svensktextade visningskopior.

Filmhistoriska samlingarna blev 1948 
medlemmar i den internationella film-
arkivfederationen FIAF, och inom ramen 
för FIAF har filmarkivet idkat ömsesidigt 
samarbete vad gäller lån av filmer för 
visningar och restaureringar, och kunnat 
införskaffa kopior av utländska klassiker, 
antingen genom byten eller via inköp. 
Berikandet av samlingarna genom aktiva 
förvärv från andra arkiv var särskilt starkt 
förekommande under 1960-talet. I tider 
av gynnsamma ekonomiska förutsätt-
ningar har Filminstitutet emellanåt 
kunnat fylla luckor i samlingarna också 
genom inköp från utländska producenter 
och rättighetsinnehavare.

Ett arkiv kan också betraktas utifrån det 
som inte finns – det som saknas. Dels 
det som aktivt valts bort genom insam-
lingspolicy och definition av uppdrag: 
Filminstitutets arkiv har traditionellt tagit 
hand om det som visats på biograf, eller 
underställts granskning av den svenska 
censuren med avseende på biografvis-
ning. Detta innebär att det inom arkivets 
uppdrag rymts svensk och utländsk film, 
spelfilm och dokumentärer, kort- och 
långfilm, journalfilmer, reklamfilmer och 
trailrar. Annan film, såsom konstfilm, 
tv-film och olika typer av  undervisnings- 
och beställningsfilmer, har därmed 
fallit utanför definitionen av vad Film-
institutets arkivsamlingar ska innehålla, 
men tas om hand av andra aktörer på det 
audiovisuella bevarandeområdet.

Men även inom ramen för det som 
Filminstitutet ska ta hand om finns luckor 
och glapp. Många av dessa luckor har 
uppstått eftersom depositioner av filmer 
historiskt sett i huvudsak varit frivillig. 
Luckor har också uppstått för att film 
är ett skört medium, som om det inte 
 bevaras på rätt sätt riskerar att gå förlorad 
på grund av kemiska nedbrytnings-
processer (analog film) och under låtenhet 
att migrera i tid (digital film), vilket 

understryker vikten av att film  inkommer 
till Filminstitutets arkivsamlingar så 
tidigt som möjligt.

Vad gäller den svenska spelfilms-
produktionen från stumfilmsepoken 
räknar man med att cirka 55 procent har 
gått förlorad. Den enskilt mest avgörande 
händelsen var branden i Svensk Film-
industris lokaler i Vinterviken utanför 
Stockholm i september 1941, då i princip 
alla negativ till svensk stumfilmsfiktion 
gick upp i rök, och i de flesta fall har inte 
kopior från negativen påträffats vare sig i 
Sverige eller utomlands sedan dess.

Hur mycket av den totala stumfilms-
produktionen som gått förlorad går 
inte att uppskatta, eftersom det saknas 
in formation om hur många journal-, 
 dokumentär-, reklam- och beställnings-
filmer som faktiskt gjordes. I åter andra 
fall finns endast kortare fragment kvar, 
som ger en samtidigt fascinerande och 
smärtsam föreställning om vad som 
en gång faktiskt förelåg, och sågs och 
 uppskattades av dåtidens biograf-
besökare. Vad gäller ljudfilmen finns 
väsentligt större andel av den svenska 
filmen bevarad – endast cirka tre  procent 
av de biografvisade långfilmer som 
 producerades under 1900-talet saknas.

När Filmhistoriska samlingarna fördes 
över till Filminstitutet 1964 fanns lite 
drygt 600 filmer i samlingarna. Idag finns 
material till drygt 31 000 filmer bevarade. 
Ambitionen med den återkommande pro-
grampunkten ”För evigheten” är att med 
tio visningar per termin lyfta fram det rika 
och i flera fall unika filmarv som finns i 
Filminstitutets arkivsamlingar, och genom 
att programsätta såväl guldkorn som dolda 
skatter spegla samlingarnas bredd, och ge 
en så mångfacetterad bild av filmarkivets 
uppkomst och utveckling som möjligt. 

 
Kuraterat av Jon Wengström,  
Senior Curator vid Svenska 
Filminstitutets filmarkiv, i samarbete 
med Danial Brännström.
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Svenska industrifilmer 1916–1951

Svensk kultur- och industrihistoria på film ur filmarkivets samlingar 
– inspelade på nitratfilm, omkopierade på acetatfilm – med besök hos 
mekanisk verkstad, bryggeri, skrotupplag och lant- och skogsbrukare.

Under 1960- och 1970-talen låg Film-
arkivets fokus vad gäller omkopiering 
och restaurering på svensk spelfilm. Men 
samlingarna innehöll också en mängd kort- 
och dokumentärfilm på nitratfilmsbas som 
behövde bli föremål för aktiva bevarandein-
satser för att kunna räddas till eftervärlden. 
1980 tilldelades Filminstitutet extra resur-
ser och startade projektet ”Kulturhistoria 
på film” för att analogt restaurera journal-, 
reklam- och industrifilmer samt annan 
biografvisad beställningsfilm som i sam-
lingarna endast förelåg på nitratfilm. Sedan 
början av 1980-talet har fler än 500 kort-
filmer omkopierats och säkrats. När man 
i dag ser dessa filmer är det slående med 
vilken omsorg, kreativ kraft och hantverks-
mässig skicklighet de är gjorda, oavsett 
om deras upphovspersoner är berömda, 
halvkända eller fullständigt anonyma. 

Aktiebolaget Joh. Thermænius & Son, 
Hallsberg skildrar en mekanisk verkstad 
som tillverkar tröskmaskiner. Filmen – 
som är vackert färgtintad och innehåller 
blinkningar till bröderna Lumières Arbe-
tarna lämnar fabriken (1895) – är typisk 
för dåtidens industri- och företagsfilmer. 
Filmen om  kopierades år 2000 med en 
tintad nitratkopia som utgångsmaterial. 
Falken – en rundvandring i Hallands största 

bryggeri är gjord på uppdrag av Brygge-
riaktiebolaget Falken i Falkenberg och 
producerades av AB Kinocentralen, en av 
dåtidens flitigast anlitade producenter av 
beställningsfilm, och är ett exempel på hur 
kinematografiskt avancerade denna typ av 
filmer kunde vara. Kopian som visas fram-
ställdes 2004 från filmens originalnegativ. 
Beställningsfilmer gjordes på uppdrag av 
välkända och vitt spridda företag och varu-
märken, men också mindre bolag. Allt går 
igen producerades av Sandrew-Ateljéerna 
för Lindbergs Skrotupplag AB, och skildrar 
hur man redan på 1940-talet ägnade sig 
åt återvinning av grovsopor, framförallt 
metallskrot, som hade ett stort ekonomiskt 
värde i sviterna efter krigsårens ranso-
nerings ekonomi. Kopian framställdes 
1997 från filmens originalnegativ. 

Sjuka svin och friska grisar handlar om 
hur bättre skötsel kan vända trenden med 
döende grisbesättningar i svensk djur-
hushållning, och Sveriges gröna tröja är 
en vackert iscensatt skildring av skogs-
bruk under årstidernas växlingar. Båda 
filmerna regisserades av Stig Hammar för 
Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm, 
som var verksamma under ett halvt sekel. 
Kopiorna är framställda från filmernas 
originalnegativ, 2005 respektive 2001.

Aktiebolaget Joh. Thermænius & 
Son, Hallsberg. 1916, Sverige, 
5 min, svenska mellantexter, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska    
Film institutets filmarkiv.

Falken – en rundvandring i Hallands 
största bryggeri. 1939, Sverige, 14 min, 
svenska, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Allt går igen. Regi: Bo Löfberg, 1947, 
Sverige, 7 min, svenska, 35 mm, bild-
format: 1.37:1, barntillåten. Visnings-
material från Svenska Filminstitutets 
filmarkiv.

Sjuka svin och friska grisar. Regi: Stig 
Hammar, 1948, Sverige, 13 min, svenska, 
35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Film-
institutets filmarkiv.

Sveriges gröna tröja. Regi: Stig Ham-
mar, 1951, Sverige, 18 min, svenska, 
35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Filmin-
stitutets filmarkiv.

Bild från Sveriges gröna tröja.

Söndag 12 september 18.30 Bio Victor

Aktiebolaget Joh. Thermænius & Son, Hallsberg / Falken – en rundvandring i Hallands största bryggeri / 
Allt går igen / Sjuka svin och friska grisar / Sveriges gröna tröja
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Farornas ö

Storslagna vyer och möten med natur och människor på Färöarna 
under sommaren 1929. Farornas ö, en av de sista svenska stumfilmerna, 
har jämförts med Robert Flahertys klassiska dokumentärer, och ansågs 
länge vara förlorad innan den restaurerades 1980.

1)  Höd [Hilding Östlund], ”Farornas ö”, i Stockholms-Tidningen, 1 april 1930.

Svensk naturfilm har en lång historia, 
som brukar härledas från Bengt Bergs 
fågelfilmer från 1920-talet, via Arne 
Sucksdorff och Stig Wesslén på 1940- 
och 1950-talen och därefter till svensk 
televisions naturfilmer. En person som 
ofta förbises i denna historieskrivning är 
Sten Nordenskiöld och hans pionjärfilm 
Farornas ö, om livet på några av Färöarnas 
mest otillgängliga platser. 

Farornas ö spelades in under strapats-
rika förhållanden mellan maj och sep-
tember 1929, i huvudsak på öarna Stóra 
Dímun och Lítla Dímun. Nordenskiöld 
och filmens fotograf Ragnar Westfelt 
skildrar framför allt det unika fågellivet, 
och med tanke på svårigheterna att ens 
stiga i land är det anmärkningsvärt hur 
de med sin otympliga utrustning kunde 
komma så nära inpå. En bit in i filmen 
dyker de första människorna upp, och 
vi får framför allt följa färöingen Jóhan 
Hentze, och blir så småningom vittne till 
en bröllopsfest och brudens första klätt-
ring uppför Lítla Dímunns branter. 

Adelsmannen Nordenskiöld var verk-
sam som filmare 1930–1961, och skildrade 

inte sällan avlägsna och svårtillgängliga 
platser, från södra Afrika till nordligaste 
Sverige, och han återvände till Färöarna 
ett flertal gånger under 1950-talet.

Bland dåtidens positiva mottagande 
av Farornas ö märks bland andra Hilding 
”Höd” Östlund i Stockholms-Tidningen, 
som i recension skrev: 

[Hentze] är en lika käck typ som en gång 

Nanook, köldens son, och Moana, solens son. 

Gång efter annan går tanken till dessa båda 

filmer. Den produkt, som ryttmästare Norden-

skiöld och fotograf Westfelt här visa, är san-

nerligen också fullt upp av samma klass som 

de båda nämnda filmerna. Man är för övrigt 

frestad att sätta den ett stycke framför dessa.1

Det är intressant att recensionen jämför 
filmen med Robert Flahertys klassiska 
stumfilmsdokumentärer, men så här i efter-
hand är det nog Mannen från Aran (1934) 
man snarast kommer att tänka på när man 
ser Farornas ö, och det är då fascinerande 
att konstatera att Nordenskiölds film är 
gjord flera år före Flahertys skildring av de 
vindpinade öarna utanför Irlands västkust.

Filmen ansågs länge förlorad, men 
1980 framställdes ett duplikatnegativ 
och en visningskopia från en nitratkopia 
som visade sig ha överlevt. Den tryckta 
upplagan av Svensk filmografi 3 utkom året 
dessförinnan och har kommentaren: ”En 
försvunnen dokumentärfilm som tydligen 
innehåller flera intressanta och troligen 
oersättliga scener från Färöarna 1929.” 
Detta var endast delvis sant, eftersom 
Nordenskiöld vid olika tillfällen lät fram-
ställa en förkortad och ljudlagd version 
av filmen för distribution, så sent som i 
början av 1960-talet, under titlarna Island 
of Perils och Great Dimon: Viking descen-
dants on the Färö Islands.

Visningen ackompanjeras på  
piano av Edward von Past.

Regi: Sten Nordenskiöld, 1930, Sverige, 
1 tim 19 min, svenska mellantexter, 
visningsmaterial: 35 mm, bildformat: 
1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial 
från Svenska Film institutets filmarkiv, 
framtaget 1980.

Lördag 20 november 16.00 Bio Victor
Farornas ö
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Storm över Ryssland

Storslagen propagandafilm med musik av Sergej Prokofjev, 
producerad strax före andra världskriget, där en rysk prins besegrar 
invaderande tysk armé på en frusen sjö. Skamfilade Sergej Eisenstein 
belönades med Stalinpriset för en formfulländad film som satte en 
ny konstnärlig standard för ljudfilmen.

När tyska korsriddare, med hjälp av för-
rädare och infiltratörer, invaderar Pskov, 
bildar prinsen Alexander en armé av 
Novgorods befolkning för att stoppa deras 
framfart vid den frusna sjön Peipus.

I mitten av 1930-talet, medan Europa 
rustade sig för krig, ville man i Sovjet-
unionen göra film om nationalhjälten och 
helgonet Alexander Nevskij som hade 
försvarat Ryssland mot invasioner från 
väst. Sergej Eisenstein hade efter filmer 
som Strejken (1925), Pansarkryssaren 
Potemkin (1925), Dagar som skakat världen 
(1927) och Kampen för jorden (1929) 
sett sin stjärna dala med de misslyckade 
projekten Storm över Mexiko (1933) och 
Bezjin lug (1937) och fick åta sig filmen om 
Alexander Nevskij under både finansiell 
och konstnärlig övervakning (då han 
övertrasserat budgetar och visat formalis-
tiska tendenser).

Storm över Ryssland blev den första 
ljudfilm Eisenstein färdigställde och resul-
tatet blev både en konstnärlig och publik 
framgång. I den fick han testa sina idéer 
om ljudmontage, hur ankomsten av ljud 
till filmens värld tvingat fram en förflytt-
ning från bildens horisontella montage till 

ljudet och bildens vertikala montage – två 
delar av filmen som inte bara komplette-
rade varandra utan även stod i dialektisk 
konflikt. Den storslagna filmen – mäster-
ligt fotograferad för att skapa en känsla 
av oändlighet, trots att den är inspelad i 
Mosfilms ateljéområde, och kongenialt 
musiksatt av Sergej Prokofjev – passade 
också väl in i de nationalistiska ström-
ningarna under 1930-talet. Eisenstein 
var tillbaka inne i värmen och tilldelades 
både Leninorden och Stalinpriset. Året 
efter förändrades dock det politiska 
läget och när Stalin och Hitler slöt en 
icke- angreppspakt togs filmen bort från 
biograferna, bara för att visas igen 1941 
när Tyskland invaderade Sovjetunionen.

Filminstitutets arkiv har en rik  samling 
av sovjetiska klassiker, både från stumfilms-
tiden och från ljudfilmens första årtionden. 
Merparten av filmerna har förvärvats direkt 
från filmarkivet i Moskva, Gosfilmofond, 
med vilka filmarkivet historiskt har haft ett 
nära samarbete inom ramen för den inter-
nationella filmarkivfederationen FIAF – ett 
samarbete som intensifierades också tack 
vare personliga kontakter med sovjetiska 
filmpersonligheter.

Därutöver har filmer också deponerats 
av Sovexport, Sovjetunionens statliga 
export- och distributionsbolag. Bara 
under 1960-talet införlivades material 
till 23 sovjetiska klassiker från 1920- 
och 1930-talen i samlingarna, i många 
fall också i form av duplikatnegativ 
och nyframtagna ljudnegativ vid sidan 
av visningskopior. Storm över Ryssland 
inkom till arkivets samlingar 1967, då ett 
duplikat negativ och ett ljudnegativ för-
värvades från Gosfilmofond, samt denna 
kopia från Sovexport.

Regi: Sergej Eisenstein, Dmitrij Vasilev, 
medverkande: Nikolaj Tjerkasov, 
Dmitrij Orlov, Nikolaj Ochlopkov, 1938, 
Sovjet unionen, 1 tim 48 min, ryska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 28 augusti 18.00 Bio Victor
Aleksandr Nevskij
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Skuggor ur det förflutna

Robert Mitchums förflutna hinner ikapp honom när han blir igenkänd 
vid en bensinstation i självmedveten, stiliserad och komplicerad höjd-
punkt inom noirfilmen, med rapp dialog och förförisk Jane Greer som 
den obligatoriska femme fatalen. RKO ville skapa en egen version av 
Universals Humphrey Bogart/Lauren Bacall-filmer, men i Jacques 
Tourneurs händer blev Skuggor ur det förflutna något helt unikt.

En före detta privatdetektiv, som nu 
driver en bensinstation i en sömning 
småstad, blir igenkänd och dras in i den 
härva han lämnat bakom sig. I återblickar 
berättas historien om hur han tagit sig an 
ett fall, fallit för fel kvinna och hamnat i 
sin nuvarande sits.

Under 1930- och 1940-talet blev den 
amerikanska filmen mörkare, råare och 
tog upp våld och sexualitet på ett nytt sätt. 
Bakom dessa filmer stod ofta europeiska 
emigranter med erfarenheter av ett turbu-
lent och mörkt årtionde – regissörer som 
Jacques Tourneur. Där Tourneur i  filmer 
som Rovdjurskvinnan (1942) och Svart 
mystik (1943) utforskade det amerikanska 
psykets sexuella och våldsamma sidor, 
undersökte han i Skuggor ur det förflutna 
den amerikanska filmens för hållande till 
– och glorifierande av – våldsamma män. 
Användandet av återblickar på  verkade 
inte bara kommande genera tioner, utan 
gjorde även berättartekniken till ett av 
noir-filmens främsta kännetecken. På sin 
tid var man inte lika imponerad, som i 
Bosley Crowthers talande omdöme i The 
New York Times: ”Om vi hade haft någon 

möjlighet att förstå vad som händer under 
filmens sista hälft, hade vi kanske fått ut 
mer nöje av den.”

Ett av Filminstitutets uppdrag är att 
samla in, bevara och tillgängliggöra bio-
grafvisad film, inklusive utländsk film som 
gått upp på bio i Sverige. Långt ifrån alla 
utländska filmer som visats på svenska 
biografer återfinns dock i samlingarna. 
Fram till mitten av 1960-talet deponera-
des utgångna distributionskopior endast 
sporadiskt till dåvarande Filmhistoriska 
samlingarna, och även efter det att 
Svenska Filminstitutet övertog huvud-
mannaskapet för filmarkivet 1964 har all 
deposition av visningskopior varit frivillig, 
vilket inneburit att det finns stora luckor 
i samlingarna. Därutöver har kopior som 
deponerats med tiden slitits ut och många 
är inte längre i visningsbart skick. För att 
komplettera samlingarna har film arkivet 
inom ramen för den internationella film-
arkivfederationen FIAF kunnat byta till 
sig kopior av utländsk film mot kopior 
av svensk film, och under vissa tider har 
också extra resurser tilldelats filmarkivet 
för att aktivt kunna förvärva nya kopior 

av utländska klassiker. En sådan tidpunkt 
inföll vid senaste millennieskiftet, då 
Filminstitutet kunde köpa in ett tiotal 
utländska klassiker som saknades i sam-
lingarna – inte bara från andra nationella 
filmarkiv, utan även från producenter 
och rättighetsinnehavare. Bland annat 
från de amerikanska studioarkiven. En av 
de filmer som det då fanns möjlighet att 
införskaffa var en kopia av noir- klassikern 
Skuggor ur det förflutna, som år 2003 
förvärvades från Warner Bros.

Regi: Jacques Tourneur, medverkande: 
Robert Mitchum, Jane Greer, Kirk 
Douglas, 1947, USA, 1 tim 37 min, 
engelska, utan text, 35 mm, bild-
format: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 19 september 16.00 Bio Victor
Out of the Past
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Ubåt 39

Klaustrofobisk ängslan i strandad ubåt och drama på torra land i 
filmatisering av Rudolf Värnlunds pacifistiska pjäs. Erik ”Hampe” 
Faustman fick kritik för det mesta, förutom de fina skärgårds bilderna 
från Stockholm och Karlskrona, och filmen startade en debatt om hur 
långt en film får avvika från originalverket.

Vännerna och grannarna Herman och 
John tjänstgör båda vid ubåten U 39, där 
även Hermans son Gunnar ska ansluta 
inom kort, men under en permission 
framkommer det att John och Hermans 
fru Maria har en affär och att Gunnar är 
livrädd för att sätta fötterna inuti en ubåt.

Proletärförfattaren Rudolf Värnlunds 
pjäs U 39, ett kammarspel om konsekven-
serna av manlig heder, med en kritisk blick 
på krig, skrevs redan 1939, men det stun-
dande kriget gjorde att den blev ospelad 
fram till 1943 (då regisserad av talangen 
Ingmar Bergman på Dramatikerstudion i 
Stockolm). I händerna på regissören Erik 
”Hampe” Faustman och manusförfattaren 
Herbert Grevenius fick inte verket bara 
nytt namn – dramat förflyttades även 
från England till Sverige och förlorade sitt 
pacifistiska innehåll. Inspelad med bistånd 
av svenska marinen (ubåtarna  Tumlaren, 
Svärdfisken och Gripen ställdes till 
förfogande) blev Ubåt 39 en film manlig 
vänskap och vikten av plikt.

Premiären utlöste en ljum debatt om 
filmens kvalitéer (bra skådespelare, dålig 
personregi, fina bilder från Stockholms 
och Karlskronas skärgårdar, en klippning 

som sänkte dramat), men hätsk sådan i 
Bonniers litterära magasin om vad filmare 
får göra med ett skrivet originalverk. Per 
Anders Fogelström försvarade texten mot 
filmen, Vilgot Sjöman lierade sig med 
författarna medan Ivar Lo-Johansson 
konstaterade att författarna får arvode 
(”skadestånd för kommande sveda och 
verk”) och enda sättet att nå en balans 
mellan branscherna är om förlagen börjar 
köpa in rättigheter till filmer som de 
sedan låter ”nihilistiska författare göra 
om till böcker”.

Ubåt 39 var en av de sista Sandrew- 
produktioner som gjordes på nitratfilms-
bas (den så kallade säkerhetsfilmen på 
acetatbas slog igenom i Sverige 1953, året 
efter filmens premiär). De nitratnegativ 
som bolaget hade kvar förvarades på 
laboratoriet Film-Labor i Stockholm, som 
från filmens bild- och ljudnegativ 1973 
framställde ett 35 mm-duplikatpositiv och 
en 35 mm-visningskopia för filmarkivet. 
Nitratnegativen till Ubåt 39 finns i dag 
inte kvar, men från det existerande dupli-
katpositivet kan nya negativ och därmed 
nya kopior tas fram, och duplikatpositivet 
kan också användas som  utgångsmaterial 

för en digitalisering. Men något nytt 
analogt eller digitalt visningsmaterial kan 
aldrig mer göras direkt från originalen, 
vilket gör att den kopia som framställdes 
1973 i det avseendet är unik.

Regi: Erik ”Hampe” Faustman, 
medverkande: Eva Dahlbeck, Erik 
Strandmark, Karl-Arne Holmsten, 
Lars Ekborg, Harriet Andersson, 
1952, Sverige, 1 tim 31 min, svenska, 
35 mm, bild format: 1.37:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Måndag 29 november 18.00 Bio Victor
Ubåt 39
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Resa till Italien

Engelskt pars äktenskap sätts på prov under en resa till Italien i ett av 
de första modernistiska filmmästerverken. Ingrid Bergman och George 
Sanders spelar magnifikt i en av de fem filmer som fick Bergman att byta 
Hollywood mot Italien. Som förfilm visas Kort möte med familjen Rossellini.

Få filmer har påverkat efterkrigstidens 
europeiska auteurfilm lika mycket som 
Roberto Rossellinis Resa till Italien, där 
Ingrid Bergman och George Sanders 
spelar ett engelskt par vars äktenskap 
sätts på prov under en resa de  företagit 
för att sälja en villa i släktens ägo.  Filmen 
skildrar ett begränsat tidsutsnitt i parets 
förhållande, och det finns ett före och 
ett efter i dramat som vi inte får ta del 
av. Sättet som Rossellini låter roll-
figurerna reagera på tillstånd, snarare än 
på  händelser, hade stort inflytande – inte 
minst på fransk och italiensk 1960-tals-
film. Filmen togs emot översvallande 
vid tiden för sin premiär av bland andra 
Éric Rohmer och Jean-Luc Godard (som 
för övrigt låter sina äktenskapskrisande 
huvud personer i Föraktet från 1963 gå på 
bio och se Resa till Italien).

Resa till Italien är en av fem filmer 
Ingrid Bergman gjorde med Rossellini 
som regissör under åren 1949–1954. Här 
hemma togs filmerna emot med skepsis 
och oförstående, vilket säkert berodde på 
att det officiella film-Sverige inte kunde 
förstå hur Bergman kunde avbryta sin 
Hollywoodkarriär för att medverka i 
dessa oglamourösa och  händelsefattiga 

filmer. Liksom i den anglosaxiska världen 
skulle det dröja decennier innan de 
om värderades. I sin film om italiensk 
filmhistoria, Il mio viaggio in Italia (1999), 
menar Martin Scorsese att Resa till Italien 
haft lika stort filmhistoriskt inflytande 
som Pansarkryssaren Potemkin (1925) och 
En sensation (1941).

När Sveriges Radio under 1960-talet 
sände internationella filmklassiker på tv, 
hände det att de från utländska rättig-
hetsinnehavare och distributörer köpte in 
35 mm-kopior som endast användes vid 
sändningstillfället, och som textades sepa-
rat under sändning. Flera av dessa i det 
närmaste oanvända kopior (vilka därmed 
var i utmärkt fysiskt skick) deponerades 
sedan till Filminstitutets arkiv. Eftersom 
de fysiska kopiorna saknade svenska 
 texter har de engelskspråkiga filmerna 
kommit till flitigast användning. Resa till 
Italien är visserligen en italiensk produk-
tion, men dess originalversion har engelsk 
dialog, och det var en kopia av denna ver-
sion som införlivades i samlingarna 1979.

Som förfilm visas Kort möte med 
familjen Rossellini, ett nyhetsreportage 
producerat av Europafilm, som innehåller 
de enda existerande rörliga bilderna från 

inspelningen av Resa till Italien, tagna 
på Capri och i Neapel. Från ett duplikat-
positiv i Sveriges Televisions samlingar 
framställde Filmarkivet år 2004 ett nytt 
duplikatnegativ och ett nytt ljudnegativ, 
från vilken denna kopia är gjord.

Kort möte med familjen Rossellini. 
Regi: Gert Engström, medverkande: 
Ingrid Bergman, Roberto Rossellini, 
1953, Sverige, 5 min, svenska, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska   
Film institutets filmarkiv. 
 
Resa till Italien. Regi: Roberto 
Rossellini, medverkande: Ingrid 
Bergman, George Sanders, 1954,  
Italien, Frankrike, 1 tim 15 min, 
engelska, utan text, 35 mm,  
bildformat: 1.37:1, tillåten från  
15 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 30 oktober 14.00 Bio Victor
Viaggio in Italia
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Ådalen 31

Fem personer dog och lika många skadades när militären öppnade 
eld mot ett demonstrationståg i Ådalen 1931. Erfarenheter från 
Den vita sporten, dokumentären om Båstadskravallerna, kom till 
användning när Bo Widerberg gjorde film om detta nationella 
trauma. Debattörer anklagade honom för att idyllisera miljöerna, 
men han fick också sin andra Oscarnominering.

1931 stod skorstenarna utan rök vid många av 

Ådalens fabriker. Sympatistrejker pågick för 

arbetarna vid Marma, vars timpenning arbets-

givaren ville sänka med 4 öre från 1:18 till 1:14. 

Under den demonstration som följde sköts 

fem arbetare ihjäl av militär. Filmen tillägnas 

dessa fem.

 
Efter Elvira Madigan (1967) stod Bo 
Widerberg på toppen av sin karriär: 
 filmen hade tävlat vid filmfestivalen i Can-
nes, nominerats till två Golden Globes i 
USA och gjort internationella film stjärnor 
av Thommy Berggren och Pia Degermark. 
1968 följde han tillsammans med tolv kol-
legor Båstadskravallerna i Den vita sporten 
(1968). Det Widerberg fick med sig från 
de våldsamma sammandrabbningarna 
inkorporerade han i Ådalen 31, en fiktiv 
berättelse om skotten i Ådalen där han 
tänkt återförena Berggren och Degermark 
som älskande par.

Ådalen 31 blev en ännu större framgång, 
i alla fall när det gällde priser vid festivaler 
– bland annat fick den juryns stora pris 
i Cannes och nominerades till en Oscar 
för bästa icke-engelskspråkiga film. Men 

 filmens kärlekshistoria skavde och sågs 
som malplacerad. Skildringen av arbe-
tarna, miljöerna och demonstrationerna 
var solidariska, rättvisa och nyanserade, 
men filmen var närmast distanserad i 
bilden av det politiska och våldsamma 
förloppet. Jan Aghed skrev i Sydsvenska 
Dagbladet: ”Ja, alltför ofta tycks Wider-
berg föredra att hämta inspiration från 
ljusspel i bladverk och strandkanter och 
från renoirska dagrar, mycket mer än från 
ett upprörande och fortfarande brän-
nande aktuellt politiskt förlopp.”

Fler och fler av de filmer som digita-
liseras av Filminstitutet görs i en högre 
upplösning än tidigare, 4K i stället för 
2K (beroende på tillgången av lämpligt 
utgångsmaterial), och några enstaka 
filmer per år restaureras och bearbe-
tas dessutom i 4K. En av dessa filmer 
är  Ådalen 31. Som utgångsmaterial för 
bilden vid digitaliseringen användes 
filmens originalnegativ, som är i formatet 
2-perf-Techniscope, ett inspelningsformat 
där varje bild ryms inom två perforerings-
hål i stället för fyra som är det vanliga, vil-
ket innebär att endast hälften så mycket 

film gick åt vid inspelningen än annars. 
Formatet var vanligt förekommande 
i Europa under 1960- och 1970-talen, 
inte minst för att det på grund av den 
minskade råfilmsåtgången var billigare 
att använda som inspelningsformat. För 
att få fram 35 mm-visningskopior som 
gick att visa på bio behövde negativet 
blåsas upp vid kopiering, vilket ledde till 
att kopiorna fick en viss grovkornighet, 
som dock flera filmare eftersträvade av 
estetiska skäl. Som utgångsmaterial för 
ljuddigitaliseringen av Ådalen 31 använ-
des filmens slutmix på 17,5 mm. Såväl 
bildnegativ som slutmix donerades till 
Filminstitutet år 2019 filmens rättighets-
innehavare SF Studios.

Regi: Bo Widerberg, medverkande: 
Peter Schildt, Kerstin Tidelius, Roland 
Hedlund, 1969, Sverige, 1 tim 54 min, 
svenska, DCP 4K (digitaliserad), 
bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Onsdag 11 augusti 18.00 Bio Victor
Ådalen 31
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Hotet

Maj 1986 åkte Stefan Jarl till Talma sameby för att spela in sin första 
spelfilm. Där såg han effekterna av Tjernobylkatastrofen några veckor 
tidigare och bestämde sig på plats för att dokumentera det som skedde 
runtomkring honom. Resultatet blev en avskalad ”propagandistisk 
kampfilm” om människans förhållande till naturen. Programmet 
innehåller även den korta uppföljaren Jåvna – renskötare år 2000.

Stefan Jarl är kanske den svenska doku-
mentärfilmens mest kända namn. Med 
filmer som Modstrilogin (1968–1993) 
formade han bilden av den svenska sam-
hällsengagerade dokumentärfilmen. Trött 
på dokumentären i mitten av 1980-talet 
gjorde sig Stefan Jarl redo att regissera sin 
första spelfilm. Med sitt team åkte han till 
Talma sameby för att spela in natur bilder 
till filmen. På plats stod han inför ett 
moraliskt dilemma: blunda och göra det 
han kommit dit för, eller skildra verklig-
heten så som han alltid gjort?

Jarl valde att göra det senare. Han 
gjorde en film om ”de filosofiska före-
ställningarna som människorna har 
förlagt till vildmarken, Det Orörda”. 
Han intervjuade människorna om den 
framtid de såg framför sig, eller bristen 
på framtid. Han gjorde en rasande film 
som han själv beskrev som ”propagan-
distisk kampfilm”, men som fick Dagens 
Nyheters Hanserik Hjertén att skriva: 
”Det kunde blivit en pamflett. Det har 
blivit ett konstverk.”

Sex år efter inspelningen av Hotet åkte 
Stefan Jarl tillbaka till Talma sameby för 

att berätta om Jåvna Allas, 12 år, som 
drömmer om att bli renskötare, vilket 
skildras i Jåvna – renskötare år 2000 – 
en titel som refererar till Alain Tanners 
Jonas – som blir 25 år 2000 (1976).

2012 slog digitaliseringen av svenska 
biografer igenom med full kraft, vilket 
ledde till att inte bara all postproduktion 
var digital (oavsett inspelningsmedium), 
utan också all distribution och visning 
av biograffilm. I och med att nästan alla 
biografer då gjorde sig av med analoga 
filmprojektorer, behövde Filminstitutet se 
till att arkivets innehav av analog svensk 
film digitaliserades i hög upplösning för 
att även i framtiden kunna visas på andra 
biografer än i Filmhuset.

Digitaliseringen började som ett 
pilotprojekt under 2012 och 2013, och 
tack vare lobbying och uppmärksamhet 
i media (bland annat framträdde Stefan 
Jarl i tv och förklarade nödvändigheten 
av att digitalisera filmarvet), tilldelades 
Filminstitutet 2014 extra resurser för att 
kunna börja digitalisera filmer i större 
omfattning – en finansiering som är per-
manentad sedan 2019.

Mellan 60 och 70 filmer om året res-
taureras digitalt, och urvalet sker av ett 
redaktionsråd uppdelat i undergrupper 
för olika genrer och tidsepoker, för att få 
ett så brett utbud av digitaliserad svensk 
film som möjligt. I urvalskriterierna ingår 
också att lyfta fram filmer som skildrar 
nationella minoriteter, däribland Sveriges 
ursprungsbefolkning.

2016 gjordes en digital restaurering 
av Hotet, där filmens originalnegativ och 
slutmix användes som utgångsmaterial 
för bild respektive ljud. 2021 färdigställ-
des också den digitala restaureringen av 
kortfilmen Jåvna – renskötare år 2000.

Hotet. Regi: Stefan Jarl, med verkande: 
Lars Jon Allas, Lillemor Baer, Johannes 
Svonni, 1987, Sverige, 1 tim 11 min, 
svenska, DCP (digitaliserad), bild-
format: 1.66:1, tillåten från 11 år. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Jåvna – renskötare år 2000. Regi: 
Stefan Jarl, medverkande: Jåvna Allas, 
1992, Sverige, 35 min, svenska, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.66:1, 
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 21 augusti 18.30 Bio Victor
Hotet
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Drömspel

Agnes, dotter till guden Indra, nedstiger till jorden för att förstå 
människornas ständiga missnöje och klagomål – trots att de omgivna av så 
mycket skönhet. Delar av Sveriges och Norges skådespelarelit medverkar 
i Unni Straumes drömska filmatisering av Ett drömspel som är lika 
Bergmansk som Strindbergsk. Som förfilm visas Straumes Urspårning.

Under 1980-talet gjorde Unni Straume 
en lång rad kort- och dokumentärfilmer, 
men det var först med sina spelfilmer på 
1990-talet som hon uppmärksammades 
internationellt. Både Urspårning och 
Drömspel premiärvisades vid filmfesti-
valen i Cannes och reste världen runt.

Drömspel, som är en filmatisering av 
August Strindbergs pjäs Ett drömspel från 
1902 (eller en omtolkning, som själva titeln 
antyder), handlar om Agnes, dotter till 
guden Indra, som stiger ner till jorden för 
att få större förståelse för människans vill-
kor. Mycket har strukits i pjäsen och en del 
tillkommit, bland annat en dualitet som 
med tanke på valet av skådespelarna (Bibi 
Andersson och Liv Ullmann) för tankarna 
till Ingmar Bergmans Persona (1966). Men 
Drömspel är också Unni Straumes, filmiska 
variation av pjäsen, där hon med kamerans 
hjälp lyfter det drömska genom suggestivt 
och bländade vackert foto. 

I Urspårning, som visas som förfilm, 
sätter sig en kvinna i Paris tunnelbana vid 
en sovande man, somnar själv, drömmer, 
vaknar och bär med sig detta korta flyk-
tiga möte när hon stiger ut ur vagnen för 
att förverkliga drömmen.

I avsaknad av svensk pliktexemplars-
lagstiftning, vad gäller film i original-
format, har Filminstitutet sedan 1980 
infört en ordning som innebär att bolag 
som erhåller produktionsstöd genom 
avtal är förbundna att leverera material 
till Filminstitutets arkiv, så att filmen i 
fråga säkras för framtiden. Genom åren 
har samproduktioner mellan bolag från 
olika länder blivit allt vanligare, vilket 
inneburit att leveransen av material till 
Filmarkivet har differentierats, beroende 
på om filmen i fråga har svensk eller 
utländsk huvudproducent.

I fallet Drömspel var huvudproducenten 
ett norskt bolag, och det norska Nasjonal-
biblioteket har varit mottagare av  original- 
och bevarandematerial, medan Film-
institutet – som delat ut stöd till filmens 
svenska medproducent – tagit emot en 
otextad visningskopia som säkerhetsma-
terial. Därutöver har arkivet från filmens 
svenska distributör Triangelfilm tagit 
emot ytterligare en kopia, där den norska 
dialogen är textad på svenska, vilken är 
den som nu visas på Cinemateket.

Kortfilmen Urspårning har aldrig tidi-
gare visats på bio i Sverige. Distributören 

Polfilm köpte in en kopia, men filmen 
fick aldrig svensk biografpremiär. Denna 
okörda kopia ingick i en donation från 
Polfilm som togs emot 2019.

Urspårning (Avsporing). Regi: Unni 
Straume, medverkande: Tom Remlov, 
Anne-Lise Berntsen, 1993, Norge, 
Frankrike, 7 min, utan dialog, 35 mm, 
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Drömspel. Regi: Unni Straume, 
medverkande: Ingvild Holm, Bjørn 
Wilberg Andersen, Bjørn Sundquist, 
Liv Ullmann, Bibi Andersson, Erland 
Josephson, 1994, Norge, Sverige, 
1 tim 30 min, svenska/norska, svensk 
text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten 
från 11 år. Visningsmaterial från  
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Måndag 6 december 18.00 Bio Victor
Drømspel
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Heremakono – Waiting for Happiness

Bländande bilder av vardagliga scener i Abderrahmane Sissakos 
ömsinta porträtt av människor i mauretansk transitstad. En stad fylld 
av små berättelser om människor på väg hem, på väg till Europa, och 
om de som väntar, ibland förgäves, på lyckan. Sissakos film om identitet, 
exil och förhållandet mellan Europa och Afrika var hans genombrott.

Hamnstaden Nouadhibou i norra 
Maure tanien är en transitstad för många 
som söker lyckan i Europa. Studenten 
 Abdallah återvänder efter många år i 
Europa för att hälsa på sin mor. Klädd 
som en europé, och inte längre flytande 
i sitt modersmål, känner han inte längre 
igen sig i staden eller människorna. Maata 
i sin tur har funnit sin plats i Nouadhibou 
som elektriker och byggt ett liv där med 
en lärling som ska ta över hans arbete. 
Och Khatra har övergivits av sin man som 
åkte till Europa utan henne och tvingats 
till prostitution för att överleva.

Dessa berättelser är kärnan i Herema-
kono – Waiting for Happiness, inspirerad 
av sudanesiska författaren Tayeb Salihs 
Utvandringens tid (1969). Berättelser 
berättade genom vardagliga scener och 
till synes obetydliga händelser. Abderrah-
mane Sissako ville visa värdigheten hos 
de som har väldigt lite och ibland dröm-
mer stort, utan att skuldbelägga de som 
har mycket.

Sissako, född i Mauretanien, flyttade i 
20-årsåldern till Moskva för att studera 
filmregi och senare filmfoto vid det legen-
dariska Allryska statliga kinematografiska 

institutet i Moskva (grundat av Sergej 
Eisenstein och Lev Kulesjov, med tidigare 
studenter som Andrej Tarkovskij och Elem 
Klimov). Där lärde han sig tala ryska, läsa 
poesi och hur det är att inte känna sig 
hemma. Med filmer som La vie sur terre 
(1998), Heremakono – Waiting for Happi-
ness, Bamako (2006) och Timbuktu (2014) 
har han skildrat Mauretanien och Mali 
(hans fars födelseland) och deras förhål-
lande till västvärlden och i synnerhet sitt 
nya hemland Frankrike. I dessa filmer har 
han också utvecklat ett säreget filmspråk, 
en strid ström av mondäna men visuellt 
hisnande ögonblick. Kanske som ett 
 resultat av allt det han lärde sig i Moskva.

Om omfånget av arkivets samlingar 
av utländsk film har varit beroende av 
villigheten från distributörer att depo-
nera kopior, kan man säga att innehållet 
i samlingarna har varit beroende av vad 
som faktiskt importerats och visats på 
biograf i Sverige. Bredden i samlingarna 
är därför en följd av det strävsamma 
och passionerade arbete som inte minst 
mindre importörer och distributörer 
har bedrivit för att bredda den svenska 
biorepertoaren. Filmer från större språk-

områden går oftast att låna in för visning 
om de saknas i samlingarna och behöver 
inte alltid textas, medan de svensktextade 
kopior som deponerats i samlingarna från 
mindre språkområden är en förutsätt-
ning för att de ska kunna visas. Herema-
kono –  Waiting for Happiness gick upp 
på repertoaren 2006, och distributören 
Novemberfilm deponerade denna kopia 
till Filminstitutets arkiv 2011.

Regi: Abderrahmane Sissako, 
medverkande: Khatra Ould Abder Kader, 
Mohamed Mahmoud Ould Mohamed, 
Nana Diakité, 2003, Frankrike, 
Mauritanien, 1 tim 35 min, franska och 
haussa, svensk text, 35 mm, bildformat: 
1.66:1, barntillåten. Visningsmaterial 
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Lördag 18 december 17.00 Bio Victor
Heremakono
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Rekonstruktion
Sju kritikers val (1965)

1964 startade Svenska Filminstitutet en 
visningsverksamhet för att tillgängliggöra 
de filmsamlingar man övertagit från Film-
historiska samlingarna för allmänheten, 
samt för att öka intresset för filmhistorien 
och -konsten. Med fokus på samlingarna 
visades klassiker och icke-kommersiell 
modern film i ABF- huset på Sveavägen 
i Stockholm. Sedan dess har fler än 
30 000 filmer, från hela världen och från 
alla tider, visats under namnet Svenska 
Filminstitutets Filmklubb och senare 
Cinemateket. Internationella filmskapare 
har introducerats för en svensk publik 
och bortglömda svenska filmer har fått 
ett andra liv. Under rubriken ”Rekon-
struktion” lyfts en programpunkt från alla 
dessa år fram för att berätta om Cinema-
tekets och svensk filmkulturs historia.

Cinematekets program utgår numera 
från kuratoriska strategier, principer och 
traditioner som tagits fram och uppstått 
under de senaste fem decennierna. 1964 
fanns ingen tradition, varför strategier 
och principer var tvungna att tas fram. 
Starkt fokus låg på enskilda titlar som 
fanns i samlingarna för att tillgänglig-
göra dem, nya filmer från länder vars 
produktion sällan visades på ordinarie 
biografrepertoar och filmarbetare bjöds 
in för att välja filmer att visa och inleda. 
Det sistnämnda var också ett sätt för det 
nystartade Filminstitutet och Filmklub-
ben att knyta till sig filmarbetare och 
delta i det filmkulturella samtalet.

Ett av de första programmen som 
visades på Filmklubben var ”Sju kritikers 
val”. Lasse Bergström, Hanserik Hjertén, 

Stig Björkman, Folke Isaksson, Mauritz 
Edström, Carl-Henrik Svenstedt och Leif 
Furhammar ombads att välja tre filmer 
var som betydde något extra för dem.

Cinemateket har till detta program bett 
Björkman och Svenstedt inleda Miraklet 
i Milano, en av filmerna som visades i 
programmet, och berätta om förhållandet 
mellan filmkritiken och Filmklubben 1965.

 
Kuraterat av Tora Berg, i  
samarbete med Stig Björkman  
och Carl-Henrik Svenstedt.
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Miraklet i Milano

Den naiva men optimistiska Totò hinner knappt lämna barnhemmet 
förrän han organiserat Milanos utfattiga i bygget av en slumstad, 
men gemenskapen hotas när markägarna får nys om att man 
hittat olja. Neorealism möter magisk realism i Vittorio De Sicas 
hjärtevärmande saga som vann Grand Prix i Cannes.

Vittorio De Sica och Cesare Zavattini 
möttes första gången 1935, när De Sica 
spelade en av rollerna i Darò un milione, 
baserad på Zavattinis novell. Nio år senare 
samarbetade de för första gången som 
regissör och manusförfattare, på Barnen 
ser oss (1943) och efter det var de mer eller 
mindre oskiljaktiga. De kom att förändra 
filmhistorien redan med Cykeltjuven 
(1948), ett av portalverken inom den oer-
hört inflytelserika italienska neorealismen.

Zavattini var emellertid en av få som 
inte var helt nöjd med Cykeltjuven och för 
att blidka sin vän tog De Sica därnäst sig 
an ett av Zavattinis hjärteprojekt. Miraklet 
i Milano bygger på Zavattinis roman Totò 
il buono från 1943. Även denna film brukar 
räknas till neorealismen, men den är något 
helt annat än Cykeltjuven. Vi be  finner oss 
visserligen på samhällets botten och en 
rad amatörskådespelare spelar sig själva, 
men här finns också en helt annan, magisk 
realism. De Sica tog till exempel hjälp av 
den amerikanska specialeffektsexperten 
Ned Mann för att gestalta levande statyer 
och flygande kvastar.

Filmen inleds med att en äldre dam 
hittar ett spädbarn i sin trädgård. Efter 

hennes död och ett antal år på barnhem 
kommer barnet – nu en ung man vid 
namn Totò – ut i samhället. Han är en 
naiv optimist som tror alla om gott och 
blir omedelbart bestulen på sin väska, 
springer i kapp tjuven för att han tror att 
det är ett misstag, beslutar sig sedan för 
att ge bort väskan och följa med tjuven 
hem. Hemmet är ett stycke korrugerad 
plåt på ett fält utanför Milano, där en rad 
andra trashankar lever en bister tillvaro. 
Men med Totòs hjälp bygger man upp 
en slumstad, med hus, gator och skyltar. 
När tomtens ägare, en lokal affärsman, 
kommer förbi blir han imponerad och ger 
kollektivet sitt godkännande – vi är ju 
alla människor. Men så hittar man olja på 
markerna och vips är medmänskligheten 
bortblåst. Det krävs ett mirakel för att 
Totò och de andra ska kunna bo kvar.

Miraklet i Milano delade dåvarande 
toppriset Grand Prix på filmfestivalen 
i  Cannes med Alf Sjöbergs Fröken Julie 
(1951), hyllades världen över för sin 
blandning av satir och värme och De Sica 
jämfördes med René Clair och Charles 
Chaplin. Svenska recensenter charmades 
också. ”Jag vet inte hur den människa ska 

vara beskaffad som inte tycker om denna 
rena, vänliga och förtroendeingivande 
film om mildhet och flykt undan våld”, 
skriver Carl Björkman i Dagens Nyheter. 
Jämte den tragiska Cykeltjuven framstår 
Miraklet i Milano som en avväpnande 
saga. Kanske uttrycker Ellen ”Lill” 
Liliedahl det allra bäst i sin recension i 
Svenska Dagbladet: ”[D]e Sica tycker nog 
synd om männis korna, men framför allt 
tycker han om människorna.” 
 
Läs mer: Bert Cardullo, Vittorio De Sica: 
Director, Actor, Screenwriter (2002).

 
Visningen inleds av Stig Björkman  
och Carl-Henrik Svenstedt.

Regi: Vittorio De Sica, medverkande: 
Francesco Golisano, Brunella Bovo, 
Paolo Stoppa, Guglielmo Barnabò, 
1951, Italien, 1 tim 35 min, italienska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Tisdag 31 augusti 18.00 Bio Victor
Miracolo a Milano
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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
Permanent program

Kompletteringar, förlängningar och motsägelser



Mörka vatten

Youssef Chahine blandar klasskamp, slagsmålsaction och tragedi 
av grekiskt snitt när Omar Sharifs impulsiva yngling återvänder till 
Alexandria efter tre år till sjöss och upptäcker att en förmögen vän 
konkurrerar om hans tilltänktas gunst.

Youssef Chahine och Omar Sharifs första 
samarbete, Den flammande solen (1954), 
var en oväntad succé, såväl i hemlandet 
som på den internationella festival scenen. 
Två år och en film senare sam arbetade de 
för tredje och sista gången i Mörka vatten. 
 Sharif hade debuterat i Den flammande 
solen och var nu en stjärna på uppgång. 
Hans motspelare i de båda filmerna – 
Faten Hamamah – var däremot i högsta 
grad etablerad. Sharif och  Hamamah 
gifte sig 1955, gjorde åtta filmer ihop och 
var under den här tiden  Egyptens mest 
kända par.

Mörka vatten kom även två år efter 
Elia Kazans Storstadshamn (1954) och 
Chahines film hade kunnat ha samma 
titel. Sharif spelar Ragab, en ung man som 
efter tre år till sjöss återvänder till Alex-
andria. Han återförenas med sin mor som 
driver ett kafé i hamnen, sin tilltänkta 
hustru Hamidah (Hamamah) och sin vän 
Mamdouh som just fått en viktig position 
i sin förmögna fars företag. Berättelsens 
drivkraft är ett triangeldrama mellan 
Ragab,  Hamamah och Mamdouh, där 
upplösningen gränsar till grekisk tragedi. 
Men intrigen utspelar sig mot bakgrund 
av tillvaron i hamnen, där konflikter 

uppstår när en försmådd boss smider 
lömska  planer och driver hamnarbetarna 
att strejka.

Storstadshamn brukar tolkas som 
ett allegoriskt försvar för Elia Kazans 
angiveri av kommunistiska kollegor. 
Mörka vatten är inte lika problematisk, 
även om den inte direkt är en radikal film. 
Filmvetaren Malek Khouri beskriver i sin 
biografi över Chahine hur arbetarnas kol-
lektiva kamp är underordnad personliga 
öden, men att här ändå finns en ansats att 
skildra en urban arbetarklass. Den flam-
mande solen tog sig an bönderna på den 
egyptiska landsbygden, men här riktas 
fokus på staden. Chahine var själv från 
Alexandria och Mörka vatten är den första 
av flera filmer där han skildrar Egyptens 
andra stad. Denna sorts socialrealism, 
som följde i spåren av 1952 års revolution, 
var ett brott mot egyptisk filmtradition, 
där musikaler och melodramer domine-
rade. I Kairo centralstation (1958), ytter-
ligare två år senare, kombinerade Chahine 
realismen och melodramen och fick sitt 
stora internationella genombrott.

Sharif å sin sida, slog igenom på ännu 
bredare front med sin roll i Lawrence av 
Arabien 1962. Han blev världsstjärna 

över en natt och en lång internationell 
karriär följde. Som en konsekvens tog 
äkten skapet med Hamamah slut,  Sharif 
lämnade Egypten och han kom att 
mejsla ut en filmisk persona som ständig 
”främling” och gentleman. Rollen i Mörka 
vatten skiljer sig i så måtto från hans 
senare roller – här är han ingen belevad 
gentleman utan en impulsiv, aggressiv 
machoman vars ogenomtänkta uppträden 
driver handlingen framåt. En roll han icke 
desto mindre spelar lika övertygande.

Läs mer: Malek Khouri, The Arab   
National Project in Youssef Chahine’s 
Cinema (2010).

Regi: Youssef Chahine,  
medverkande: Omar Sharif, Faten 
Hamamah, Ahmed Ramzy, 1956, 
Egypten, 1 tim 55 min, arabiska, 
engelsk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från MISR Films.

Torsdag 7 oktober 18.00 Bio Victor 
Seraa fi al-Mina 
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Spöket och Mrs. Muir

Nybliven änka flyr trist svärfamilj för hemsökt villa vid Whitecliff-by-the-
Sea, och inleder yrkesmässig relation med husets spökande skeppskapten. 
Romantiskt och vemodigt om omöjlig kärlek, tidens gång och ovårdat språk. 

London, tidigt 1900-tal. Ett år efter sin 
makes död beslutar sig Mrs. Muir för 
att lämna sin tråkiga svärfamilj och den 
brittiska huvudstaden för att påbörja ett 
eget liv – ett liv hon aldrig haft förut. Hon 
beger sig till kusten och ber att få hyra 
Gull Cottage – ett egensinnigt hus med 
havsutsikt och överkomlig hyra. Tidigare 
hyresgäster har flytt villan omgående, 
då den visat sig vara hemsökt, men Lucy 
är inte rädd. Huset talar till henne och 
där ska hon bo tillsammans med dottern 
(en ung Natalie Wood), hushållerskan 
Martha, och spöket efter den vulgära 
Kapten Gregg – som fattar tycke för Lucy. 
Han kallar henne Lucia, enligt honom ett 
mer spännande namn, och beslutar sig, 
när hon hamnar i ekonomiskt trångmål, 
för att hjälpa henne att behålla huset. 
Tillsammans skriver de en bok om en 
sjöman, med snaskiga detaljer och fult, 
ovårdat språk – en given succé.

Filmatiseringen av Josephine Leslies 
(under pseudonymen R.A. Dick) roman 
från 1945 blev ingen biosuccé, men etable-
rade Joseph L. Mankiewicz (Allt om Eva, 
1950; Cleopatra, 1963) som en regissör att 
räkna med. Filmen blev dock en senare 
inkomstkälla för Fox, då berättelsen på 
1960-talet användes som grund för en 

tv-serie. Filmvetaren Kenneth L. Geist 
pekar i sin Makiewicz-biogarfi på hur det 
”praktiskt omöjliga i tanken på sexscener 
mellan den vitala änkan och den virile, 
men döde, sjökaptenen, var idealiskt 
både för 60-talets pryda tv-serier och för 
40-talets censur”.

Enligt filmens manusförfattare Philip 
Dunne var ett gissel för produktionen hur 
man, med tanke på den tidens censur-
lagar, trovärdigt skulle kunna förmedla 
kaptenens grova språk. Geist skriver om 
hur ”[kraftuttrycket] ’Blast’ fick bli en 
mild omskrivning för allt svärande. Man 
lånade också en anekdot om Hemingway i 
scenen där änkan ska skriva ett ’fult ord’, 
när kaptenen dikterar sina memoarer.”

Trots att Mankiewicz var en etablerad 
och uppburen manusförfattare, tilläts han 
bara skriva några få repliker, för scenerna 
med den slippriga snobben Miles Fairley. 
Dunne lyfter fram en favoritreplik av 
Mankiewicz, levererad av Fairley under 
ett regnväder i London: ”Det är lätt att 
förstå varför de vackraste dikterna om 
våren i England skrevs av poeter som då 
bodde i Italien.”

Spöket och Mrs. Muir fick blandad kritik 
vid premiären. Mest oense var kritikerna 
om Gene Tierneys rollprestation. ”En 

vacker flicka, men utan en  skådespelares 
djup”, skrev The New York Times. 
”Utan tvekan hennes bästa roll hittills”, 
tyckte Variety. 

Läs mer: Kenneth L. Geist,  
Pictures Will Talk: The Life and Films  
of Joseph L. Mankiewicz (1978).

Regi: Joseph L. Mankiewicz, med-
verkande: Gene Tierney, Rex Harrison, 
George Sanders, Edna Best, 1947, 
USA, 1 tim 47 min, engelska, utan text, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial 
från Park Circus.

Fredag 5 november 18.00 Bio Victor
The Ghost and Mrs. Muir
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En blodig kniv – ett dödande skott

Knivman anklagad för mord och våldtäkt på tolvåring jagas av 
prisjägare genom Texas in i Mexiko. Ikonen Lee Van Cleef gör sin 
första huvudroll i minimalistisk spaghettivästern med emblematisk 
musik av Ennio Morricone.

Den hårdföra prisjägaren Jonathan 
”Colorado” Corbett kallas till Texas för att 
hitta Cuchillo, en knivman som anklagas 
för att ha våldtagit och mördat en tolvårig 
flicka. Corbett åtar sig motvilligt upp-
draget, övertygad om att denna sista jakt 
kommer bli att en enkel affär innan han, 
backad av sin uppdragsgivare, sadlar om 
till politiker. Cuchillo visar sig dock slu-
gare än väntat och jakten fortsätter hela 
vägen över gränsen till Mexiko.

Sergio Sollimas En blodig kniv – ett 
dödande skott är på många sätt en typisk 
spaghettivästern. Den tar sig an myterna 
från vilda västern (och den  amerikanska 
västernfilmen), skruvar, överdriver och 
dekonstruerar dem. Men där Sergio 
Leones och Sergio Corbuccis filmer är 
episka och amoraliska är Sollimas i stället 
minimalistiska skildringar av män som 
försöker göra gott i en ond värld. Sollimas 
återhållsamhet vaggar in åskådaren i ett 
bedrägligt lugn som öppnar för överras-
kande vändningar.

Efter andra världskriget, där han var 
med i den italienska motståndsrörelsen, 
studerade Sollima vid den anrika film-
skolan Centro Sperimentale di Cinemato-
grafia i Rom. Han försörjde sig som 

kritiker och manusförfattare till pepla 
(italienska svärd- och sandalfilmer) 
innan han själv fick testa att regissera en 
rad spionfilmer. Efter Leones  inhemska 
och internationella framgångar med 
För en handfull dollar (1964) exploderade 
produktionen av västerns i Italien, och 
Sollima var en av många som tog sig an 
genren. Lee Van Cleef, som just hade 
gjort succé som Clint Eastwoods motspe-
lare i För några få dollar mer (1965) och 
Den gode, den onde, den fule (1966), fick i 
En blodig kniv – ett dödande skott göra sin 
första stora huvudroll. Hans stålblick och 
grovhuggna stil gjorde honom perfekt för 
rollen som olycksbringande särling, men 
också för rollen som missförstådd hjälte.

Sollima gjorde sammanlagt tre västern-
filmer och även om han aldrig nådde upp 
till Leones eller Corbuccis framgångar 
är han högt respekterad bland de som 
sjunger spaghettivästerns lov. Inte oväntat 
är Quentin Tarantino en beundrare, 
och hans Inglourious Basterds (2009) 
innehåller musik från En blodig kniv – 
ett dödande skott, signerad maestron 
Ennio Morricone.

I likhet med många andra europeiska 
genrefilmer klipptes En blodig kniv – ett 

dödande skott ner och dubbades till 
engelska när den lanserades internatio-
nellt. Den kopia av filmen som finns i 
Filminstitutets arkiv, och som är den som 
hade premiär i Sverige 1969, är 19 minuter 
kortare än originalet och dubbad. Därför 
visas i stället en restaurerad kopia av 
originalversionen.

Regi: Sergio Sollima, medverkande:  
Lee Van Cleef, Tomas Milian, Luisa 
Rivelli, Walter Barnes, 1967, Italien, 
Spanien, 1 tim 47 min, italienska, 
engelsk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Park Circus.

Torsdag 28 oktober 18.00 Bio Victor 
La resa dei conti
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Deadlock

Kultförklarad psykedelisk västern med filmmusik av krautrockbandet Can, 
där en gruvarbetare på dekis försöker hantera två bankrånare på flykt i 
öknen. Quentin Tarantino och Alejandro Jodorowsky tillhör beundrarna.

1)  Can gav ut musiken på albumet ”Soundtracks” (1970), där det även bland annat förekommer musik från Jerzy Skolimowskis Deep End (1971).

Den (väst)tyska regissören Roland Klick 
gjorde sex långfilmer mellan 1968 och 
1992 – mitt under den period då den 
så kallade Neue Deutscher Film (med 
förgrundsfigurer som Rainer Werner 
Fassbinder, Werner Herzog och Wim 
Wenders) frodades – men var aldrig en 
del av rörelsen.

Deadlock inleds med att en man, ”Kid”, 
raglar fram i Sierra Madres steniga öken 
med en väska och ett vapen i respektive 
hand. Den risiga för detta gruvarbetaren 
Charles plockar upp honom och vårdar 
honom i sitt hem i en övergiven gruvstad 
– med ett öga på väskan. När Kids kom-
panjon, ”Sunshine”, dyker upp inleds ett 
ställningskrig, där Charles försöker spela 
ut kompanjonerna mot varandra.

Deadlock beskrivs på tyska som en 
”Spätwestern” – en ”sen västern”. Den 
utspelar sig inte i 1800-talets vilda västern 
utan i ett samtida, eller otida Amerika. 
Klick var inspirerad av spaghettivästerns 
och letade först italienska samprodu-
center (och fick jobb som produktions-
assistent på Fellini Satyricon, 1969) men 
spelade till sist in filmen i Israel. En 
annan inspirationskälla var 1960-talets 

psykedelia, vilket bland annat speglas 
i den anakronistiska filmmusiken av 
kraut rockbandet Can, som bidrar till att 
placera Deadlock i en sorts obestämbar 
tid (och genre).1

Alejandro Jodorowsky, Quentin Taran-
tino och Steven Spielberg tillhör filmens 
beundrare. Jodorowskys ”acid western” 
El topo kom också 1970 och delar samma 
kultfilms-DNA. Men där El topo alltjämt 
känns uppfriskande apart är det i dag 
svårare att svälja Klicks porträtt av de två 
kvinnor som förekommer i Deadlock. De 
är alkoholiserade, mentalsjuka, sexua-
liserade och helt utlämnade till de män 
som för handlingen framåt. Kanske ligger 
en del av förklaringen i att Klicks hustru 
just hade omkommit i en bilolycka – han 
befann sig till sinnet på en synnerligen 
mörk plats.

Enligt legenden ska Deadlock ha bjudits 
in att tävla på filmfestivalen i Cannes – 
men inte via de officiella västtyska kana-
lerna, utan på festivalens eget initiativ. 
Vilket fick Klicks samtida kollegor att bli 
rasande – han ansågs inte vara någon 
värdig representant för Neuer Deutscher 
Film, eftersom han gjorde alltför kommer-

siell film – och man lyckades få festivalen 
att dra tillbaka inbjudan, till förmån för en 
annan västtysk film. Deadlock blev dock en 
publik- och kritikerframgång i hemlandet.

Klicks näst mest kända film är Vi barn 
från Bahnhof Zoo (1981) – som han fick 
sparken från två veckor före inspelnings-
start. Efter flera struliga produktioner 
regisserade han 1992 sin sista film. 
Numera undervisar han, och odlar sitt 
rykte som den stora outsidern inom väst-
tysk film. Kanske är Klicks främsta gär-
ning hans lika enkla som geniala motto: 
”Film + Publikum = Kino.” En insikt om 
att publiken är en lika viktig förutsättning 
för biografens existens som själva filmen. 

Regi: Roland Klick, medverkande:  
Mario Adorf, Marquard Bohm, Anthony 
Dawson, Mascha Rabben, 1970, Väst-
tyskland, 1 tim 25 min, engelska, utan 
text, DCP (digitaliserad), bildformat: 
1.66:1, tillåten från 15 år. Visnings-
material från Filmgalerie 451.

Lördag 28 augusti 14.00 Bio Victor
Deadlock
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La più bella serata della mia vita

Flirtande försäljare jagar kvinna på motorcykel och hamnar på slott där 
han ställs inför rätta av en pensionerad domare och dennas tre kumpaner. 
Alberto Sordi plockar fram hela sitt jovialiska minspel i rollen som livs-
njutaren som plötsligt står anklagad för mord, i ett av Ettore Scolas tidiga 
och mindre kända mästerverk.

Sin vana trogen flirtar sig Alfredo genom 
sin försäljningsrunda, när han får upp 
ögonen för en mystisk vacker kvinna på 
motorcykel. Sin vana trogen accepterar 
han inte ett nej och följer efter henne när 
hon kör iväg. När bilen brakar ihop, uppe 
i ett otillgängligt bergsområde, hittar han 
fram till ett slott där han vänligt tas emot 
och erbjuds att stanna medan han väntar 
på hjälp. Slottet ägs av en pensionerad 
domare som har tre gamla vänner på 
besök: en åklagare, en advokat och en 
bödel (även de pensionerade). Gästvän-
ligheten upphör när han inser att han är 
ämnad att ställas inför rätta, i vad som 
verkar vara en vansinnig lek för männen, 
som saknar den tiden då de hade makt 
över liv och död.

La più bella serata della mia vita (”Den 
bästa kvällen i mitt liv”), baserad på den 
avantgardistiska författaren Friedrich 
Dürrenmatts roman Med brott benådad 
(1956), innebar ett brott i Ettore Scolas 
filmografi. Scola debuterade i början av 
1960-talet med en rad renodlade kom-
edier, innan hans filmer från och med 
mitten av 1970-talet och framåt fick en 
mer svärtad inramning (vilket ledde till 

hans stora internationella genombrott). 
La più bella serata della mia vita är i det 
perspektivet en film som positionerar 
sig mittemellan dessa två perioder. Med 
Alberto Sordi, som alltid tycks spela 
en karikatyr av den italienska mannen, 
skrattande och ständigt flirtande med 
allt på två ben, är den komiska ingången 
given. Samtidigt finns ett mörker och en 
samhälls kommentar som pekar framåt 
mot de filmer som skulle komma.

Det som binder samman Scolas karriär 
från början till slut är hans personregi och 
de skådespelare han arbetade med. Han 
knöt tidigt till sig Sordi, Vittorio Gassman 
och Marcello Mastroianni, vilka blev 
stående inslag i hans filmer. I La più bella 
serata della mia vita är det Sordi som är 
den stora stjärnan, men Scola får också 
ut det bästa av legenderna Michel Simon, 
Charles Vanel, Claude Dauphin och Pierre 
Brasseur (och av svenska Janet Ågren, 
vars roll som motorcykelkvinnan är en 
av höjdpunkterna i en lång men undan-
skymd karriär).

När Scolas karriär ska sammanfattas 
är det ofta en som verkar starta 1974 med 
Vi som älskade varann så mycket, men allt 

oftare lyfts La più bella serata della mia 
vita fram som en av de filmer man inte får 
missa från hans tidiga period.

Regi: Ettore Scola, medverkande: 
Alberto Sordi, Michel Simon, Charles 
Vanel, Claude Dauphin, Pierre Brasseur, 
Janet Ågren, 1972, Italien, Frankrike, 
1 tim 46 min, italienska, engelsk text, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Park Circus.

Söndag 29 augusti 18.30 Bio Victor 
La più bella serata della mia vita
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Hetta

Julie Christie och Greta Scacchi lämnar båda England för Indien och 
upptäcker att de varken hör hemma i sina äktenskap eller umgängen. 
Det stora genombrottet för trion bakom Ett rum med utsikt och 
Återstoden av dagen, där två kvinnor, i parallella historier åtskilda av 
tid, kämpar för att slå sig fria genom kärleken.

1)  Bilge Ebiri, ”There’s More to Merchant Ivory’s ’Heat and Dust’ Than Meets the Eye”, The Village Voice, 29 augusti 2017.

Den ensamstående brittiska Anne läser 
igenom brev och dagböcker som efter-
lämnats av en äldre släkting, Olivia, som 
på 1920-talet följde med sin man till 
Indien. Olivia har svårt att anpassa sig 
till det brittisk-indiska sällskapslivet i 
den lilla staden där hon känner sig kvävd 
och övervakad. Hennes livlina blir den 
exotiska och dekadenta lokala fursten, 
Nawaben, som hon förälskar sig i. Inspire-
rad av Olivias liv reser Anne till Indien, 
där hon bor inackorderad hos en familj. 
I dessa två parallella skildringar från olika 
tider visar Hetta att inte särskilt mycket 
har förändrats, vare sig i Indien eller väst, 
i synen på kvinnors frihet. 

Producenten Ismail Merchant och 
regissören james Ivory startade 1961 
bolaget Merchant-Ivory, med målet att 
i Indien göra filmer på engelska, för 
den internationella marknaden. Redan 
1963 fick de sällskap av författaren Ruth 
Prawer Jhabvala. Efter en rad mindre 
framgångar fick de sitt stora genombrott 
först med Européerna (1979), en filma-
tisering av en roman av Henry James, 

och senare med Hetta. Under 1980- och 
1990-talet hade de enorma framgångar 
med filmer som Ett rum med utsikt (1985), 
Maurice (1987), Howards End (1992) och 
Återstoden av dagen (1993) och begreppet 
Merchant-Ivory kom att betyda återhåll-
samma kostymdramer med överdådiga 
bakgrunder, där handlingen utspelar 
sig i det viktorianska och edvardianska 
England. Vissa av skådespelarna återkom 
i film efter film (här är det Greta Scacchi, 
Julie Christie och Shashi Kapoor).

Vid filmens nypremiär 2017 blev 
det tydligt för kritikern Bilge Ebiri när 
 Merchant/Ivory blev ett begrepp:

True, the team had already done adaptations 

and proto-adaptations like The Europeans 

(1979) and Jane Austen in Manhattan (1980). 

But those works had a kind of fidgety leanness 

— an austerity and a willingness to play with 

structure that ran counter to contemporary 

prestige-pic escapism. Heat and Dust seemed, 

at least at first glance, to be a lot more 

comfortable and mainstream.1

Hetta är en film om två kärlekshistorier, 
full av vackra exotiska miljöer och stora 
känslor. Men framför allt är det en sorg-
sen film om de begränsningar som sam-
hället lägger på kvinnor och det motstånd 
som kärleken kan erbjuda. James Ivorys 
regi är typisk för hans verk. Till synes 
planlöst och okomplicerat låter han käns-
lan av ilska och sorg smyga sig på oss.

Regi: James Ivory, medverkande: Greta 
Scacchi, Julie Christie, Shashi Kapoor, 
1983, Storbritannien, 2 tim 13 min, 
engelska, utan text/hindi, engelsk text, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Park Circus.

Lördag 4 september 14.00 Bio Victor
Heat and Dust
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Nightbreed – kyrkogårdens hemlighet

Plågad man drömmer om en mytisk stad där alla typer av monster är 
välkomna, och i sina försök att hitta dit riskerar han att orsaka dess 
förstörelse. Skräcklegenden Clive Barker ville skapa en storslagen värld 
fylld av historier, men begränsad budget och ett motsträvigt filmbolag 
ledde till en flopp som omvärderats först på senare år.

Aaron Boone plågas av mardrömmar 
och drömmer om en mytisk stad, Midian, 
befolkad av monster. Han har minnes-
luckor och hans psykoterapeut övertygar 
honom om att han under dessa begår 
bestialiska mord som han bör bekänna 
för polisen. På väg till polisstationen råkar 
han ut för en olycka och hamnar på ett 
sjukhus där han träffar en man som – 
innan han sliter av sitt ansikte för att visa 
sitt rätta jag – ger honom instruktioner 
om hur han ska hitta Midian. Under en 
kyrkogård finner han ett samhälle bebott 
av varelser som gömmer sig från männ-
iskorna och som nu är hotat då hans 
terapeut skickat polisen efter honom. 

Den brittiska författaren Clive Barker 
var skräcklitteraturens stora namn och 
hopp under 1980-talet, efter novellsam-
lingsserien Books of Blood (1981–1985). 
Barkers verk, kroppsliga och verklighets-
nära, var i linje med samtida strömningar 
inom skräcken, både i litteraturen och 
filmen (samma beskrivning skulle kunna 
gälla David Cronenbergs tidiga filmer), och 
intresset för att filmatisera verken var stort.

Efter missnöjet med hur hans novell 
Rawhead Rex blivit på film, efter ett 

manus skrivet av författaren själv, valde 
han att regissera nästa filmatisering själv. 
Hellraiser (1987) blev något av en succé, 
trots dess låga budget, och när kortroma-
nen Cabal (1988) skulle filmatiseras var 
det givet att den skulle ha större budget 
och göras av ett större filmbolag.

Barker föreställde sig en trilogi lika 
storslagen som Stjärnornas krig. Han 
 upptäckte dock snabbt att han och 
bolaget Morgan Creek Entertainment 
hade väldigt olika visioner för projektet. 
Bolaget ställde krav på namnbyte, till 
Nightbreed, och att filmen skulle anpassas 
till en tonårspublik och kunna marknads-
föras som en typisk slasherfilm. Efter 
testvisningar klipptes filmen ner med 
närmare en timme och nya scener (och 
ett nytt slut) fick spelas in.

Resultatet blev en katastrofal flopp 
både hos kritiker och publik. Mest 
missnöjd var Barker, som samman-
fattade processen genom att säga att den 
enda delen av filmen som inte blev en 
kompromiss var Danny Elfmans musik. 
David Cronenberg, vars filmer inspire-
rade Barker och som här gör rollen som 
terapeuten Decker, har senare berättat 

hur bitter regissören hade blivit på hela 
filmbranschen. 

Nightbreed – kyrkogårdens hemlighet 
lyckades dock samla ihop entusiaster som 
brann för den och såg dess potential. I ett 
tidigt exempel på dagens fandrivna kultur 
krävde de ett släpp av den längre original-
versionen och fick till slut se en director’s 
cut 2014. Den filmkopia som visas på 
Cinemateket är den version som gick upp 
på biografer runt om i världen 1990. Trots 
alla kompromisser och brister är det en 
film full av skaparglädje och visar var 
skräckfilmen befann sig under perioden 
mellan Fredagen den 13:e (1980) och När 
lammen tystnar (1991).

Regi: Clive Barker, medverkande: Anne 
Bobby, David Cronenberg, Doug Brad-
ley, 1990, USA, 1 tim 42 min, engelska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 31 oktober 16.00 Bio Victor 
Nightbreed
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Boys Don’t Cry

Verklighetsbaserad tragedi om ung transperson som brutalt våldtogs och 
mördades av sina vänner i ett av 1990-talets mest ökända hatbrott i USA. 
Magnifika Hilary Swank belönades med en Oscar för rollen som Brandon, 
som drömde om ett annat liv och fick betala priset för det.

1)  Janet Maslin, ”’Boys Don’t Cry’: Larger Than Life, but Far, Far Away”, The New York Times, 1 oktober 1999.

Den unga transmannen Brandon tvingas 
flytta till en grannstad efter att ha blivit 
hotad och hamnat i bråk. Det nya livet i 
Falls City börjar idylliskt, när han hittar 
vänner och inleder en relation med Lana, 
som drömmer om att flytta till Memphis 
för att slå igenom som karaokesångare. 
Brandons förflutna hinner dock ikapp 
honom, han avslöjas som ”bedragare” 
och reaktionen från vännerna är våldsam. 
Brandon förnedras, våldtas och mördas.

Baserad på verkliga händelser i 
Nebraska 1993 är Boys Don’t Cry ett 
inkännande porträtt från USA:s hjärta 
om en ung man som vågar drömma om 
ett annat liv. Det är en film om sexualitet, 
drömmar och institutioner som förvägrar 
dessa. Debutregissören Kimberly Peirce 
tog sitt stoff från en verklig händelse, men 
hämtade även inspiration från Det grymma 
landet (1973) och Bonnie och Clyde (1967), 
filmer om människor som lever mitt i den 
amerikanska nationen men i utkanten av 
det amerikanska samhället. Som filmens 
legendariska producent Christine Vachon 
uttryckt det är det lika mycket en berät-
telse om klass som sexualitet.

Filmens mottagande handlade till stor 
del om Hilary Swanks prestation i rollen 
som Brandon. För Swank, med småroller 
i Pappa vet bäst (1991–1992), original-
filmen Buffy – Vampyrdödaren (1992) och 
Beverly Hills (1997–1998) samt en huvud-
roll i Karate Kid – Mästarens nya elev 
(1994), blev filmen ett enormt genom-
brott. Hon hyllades unisont,  belönades 
med en Oscar och erbjöds storroller. 
För regissören Kimberly Peirce, som 
hade finansierat filmen delvis genom 
extrajobb som biografmaskinist, blev 
filmen en både ekonomisk och prestige-
mässig framgång. Framgångarna ledde 
till en flytt till Hollywood, men inte till 
nya filmer. Det tog nio år och en rad 
avbrutna projekt innan nästa film, Stop-
Loss (2008), hade premiär och ytterligare 
fem år för Stephen King-filmatiseringen 
Carrie (2013). Ovillig att ta beställnings-
jobb och oförmögen att finansiera egna 
projekt har det blivit blott tre fullbordade 
långfilmer på 22 år.

Historien om Brandon Teena är en 
amerikansk tragedi, men filmen Boys 
Don’t Cry är universell. Kanske på grund 

av hur den så stillsamt och vackert skild-
rar Brandons drömmar – som The New 
York Times Janet Maslin uttrycker det:

Moving inexorably, and with great innate 

suspense, toward disaster, it still savors the 

visions of transcendence and escape that 

Brandon offered. Unlike most films about 

mind-numbing tragedy, this one manages to 

be full of hope.1

Regi: Kimberly Peirce, medverkande: 
Hilary Swank, Chloë Sevigny, Peter 
Saarsgard, Brendan Sexton III, 1999, 
USA, 1 tim 58 min, engelska, svensk 
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,   
tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 26 september 16.00 Bio Victor
Boys Don’t Cry
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There Will Be Blood

Såriga far- och sonrelationer, uppslukande besatthet och explosiv 
rivalitet i Paul Thomas Andersons episka skildring av konflikten 
mellan kapitalism och religion. Daniel Day-Lewis fick en Oscar för sin 
insats som hänsynslös oljemagnat, i en film vars lyriska mottagande 
gjorde skäl för epitetet ”modern klassiker”.

1)  Adam Nayman, Paul Thomas Anderson: Masterworks (2020).

Filmvetaren och författaren Adam 
Nayman har beskrivit There Will Be 
Blood som en film som kanoniserades 
från start. Även i Sverige var de flesta 
omdömena positiva. ”[E]n klassicistiskt 
formad amerikansk film, som om det vill 
sig så småningom också blir en klassiker”, 
lät det i Eva af Geijerstams recension i 
Dagens Nyheter. Svenska Dagbladets 
Jan Söderqvist var dock mer skeptisk till 
storslagenheten, med beskrivningar av 
en syreslukande Daniel Day-Lewis, en 
berättelse på skisstadiet och en film som 
”lite för tidigt är lite för övertygad om sin 
egen storhet och som paraderar mer än 
den växer inför våra ögon”.

Day-Lewis vann alla tänkbara priser, 
och naturligtvis en Oscar. Hans glöd syns 
redan i den otäcka, fysiskt medryckande 
och närmast dialogfria öppningssekven-
sen, där det grävs guld i södra Kalifornien. 
Det visar sig bli ”det svarta guldet” – olja 
– som kommer att förändra livet för den 
visionära och storhetsvansinniga huvud-
personen Daniel Plainview. Den episka 
historien, som tar vid runt sekelskiftet 

och sträcker sig fram till 1927, följer 
Plainviews karriär – först i sällskap av 
sin adoptivson, men med tiden desto mer 
ensam. Jakten på rikedomar leder till en 
potentiell oljeguldgruva och en sektlik-
nande församling. Tuppfäktningen med 
dess ledare, den diaboliska predikanten 
Eli Sunday, får Plainview att koka över 
och kavla upp ärmarna. 

There Will Be Blood var Paul Thomas 
Andersons första film efter förlaga. 
Filmrättigheterna till Upton Sinclairs Olja 
(1926) köptes 2005 av Eric Schlosser, 
journalist och författare till bland annat 
Snabbmatslandet (2001), men Anderson 
lyckades ta över projektet – utan att för 
den sakens skull behålla särskilt mycket 
av boken. Kvar finns oljan, tidsandan och 
fragment av rollfigurer, men avvikelserna 
är många fler. Adam Nayman beskriver 
skillnaden:

In Oil!, the reader is confronted with the 

collision of resistance in a complex political 

analysis. In There Will Be Blood, the battle is 

between business and religion, each framed 

as the other’s (barely) distorted mirror image, 

a reduction that also inflates the battle to the 

arena of moral transcendence.1

Konflikten personifieras av Daniel och 
Eli, vars relation enligt Nayman  präglas 
av både homoerotiska undertoner och 
sadomasochistiska övertoner. En box-
ningsmatch, sade Anderson själv. Men 
främst är det kanske en enmansshow, en 
karaktärsstudie som närmar sig en man 
som speglar myten om den amerikanska 
drömmen. Här hemsökande tonsatt av 
Radiohead-gitarristen Jonny Greenwood 
och storslaget fotograferad av Oscar-
belönade Robert Elswit.

Regi: Paul Thomas Anderson, med-
verkande: Daniel Day Lewis, Paul Dano, 
Ciarán Hinds, Dillon Freasier, 2007, USA, 
2 tim 38 min, engelska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 15 augusti 16.30 Bio Victor 
There Will Be Blood
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Ascent

Med stillbilder och historier berättade av en kvinna och hennes bort-
gångna man skildrar Fiona Tans drömska essäfilm berget Fuji och Japans 
förhållande till det. Fotografier tagna av turister, vykort och målningar 
gestaltar en plats som är mycket mer än bara en bergstopp. 

1)  David Company, ”Fiona Tan and the ’photo-filmic’”, i David Campany, Toshiharu Ito, Shinichi Takemura, Fiona Tan, Fiona Tan: Ascent (2016).

Det 3 776 meter höga Fuji är inte bara 
Japans högsta topp utan också en 
national symbol, som har skildrats i 
japansk konst genom alla tider. 

Katsushika Hokusais serie med färgträ-
snitt, 36 vyer av berget Fuji (från omkring 
1830), är det främsta exemplet på bergets 
plats inom japanska kultur. Hokusai 
försöker genom att avbilda berget från 
36 olika vinklar visa Fuji i hela dess 
majestätiska skönhet, där varje bild visar 
ett av alla de perspektiv som är möjliga. 

Fiona Tais Ascent delar den ambitionen, 
men adderar de perspektiv som tiden 
tillför. Iscensatta bilder på 1800-talspil-
grimer vid bergets fot, bilder på soldater 
som under andra världskriget bestiger 
berget, fotografier av berget tagna av 
turister genom åren och vykort som 
 vänder sig till en mängd olika konsu-
menter, visar Fuji ur mångt fler perspektiv 
än 36. Samtidigt illustrerar bilderna hur 
det japanska samhället har förändrats 
medan berget oförändrat stått kvar. 

I en essä om filmen skriver författaren 
och curatorn David Campany:

Strung together all these images will form a 

composite like frames in a film. This multitude 

of images represents two paradoxes, both the 

impossibility of true and complete (photo-

graphic) representation and the nature of the 

mountain itself, always unchanging and yet 

never the same. These thousands of images 

encircle the mountain like a cloud; revealing it 

and hiding it at the same time.1

Med blinkningar till både Chris Marker 
och Alain Resnais låter Fiona Tan två 
berättare, en engelsk kvinna och hennes 
bortgångna man Hiroshi, guida åskåda-
ren genom historia, minnen och fiktiva 
berättelser.

Konstnären och filmaren Fiona Tan har 
utforskat den rörliga bildens förhållande 
till minne, tid och historia i sitt arbete. 
Hennes installationer och fotografier har 
ställts ut på bland annat Tate Modern och 
Centre Georges Pompidou. 2009 repre-
senterade hon Nederländerna på Venedig-
biennalen. 

Tans projekt Ascent ställdes ursprung-
ligen ut vid fotografimuseet i Izu, där 
150 bilder och en 77 minuter lång film i 

loop visades i två olika rum. Samtidigt 
togs det fram en version av filmen för 
biografvisning och den är den som visas 
på Cinemateket.

Visningen inleds av Olivia Eriksson, 
doktor i filmvetenskap, som i mars 
disputerade med avhandlingen Gallery 
Experience: Viewers, Screens and the 
Space In-Between in Contemporary 
Installation Art, där hon utforskar den 
fysiska dimensionenen och erfarenhe-
ten av den rörliga bilden i en galleri-
kontext.

Regi: Fiona Tan, medverkande: Hiroki 
Hasegawa, Fiona Tan, 2016, Neder-
länderna, Japan, 1 tim 20 min, engelska, 
utan text/japanska, engelsk text, DCP, 
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Periscoop Film.

Onsdag 25 augusti 18.00 Bio Victor
Ascent
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Solan och Ludvig – Jul i Flåklypa (2013).

Filmhistorien  
för unga

Unga Cinemateket är filmhistorien för unga. På söndagar klockan 14.00  
visas allt från svenska klassiker och välkända storfilmer till stumfilm  
med pianoackompanjemang. Alltid med fri entré för alla under 15 år  

(med undantag för Barnens filmdag, där vissa biljetter kostar 20 kronor).  
I Filmhuset finns också ett kafé med fika, snacks och enklare mat.  

I vuxet sällskap är filmer från 7 år tillåtna för barn under 7 år och filmer  
från 11 år tillåtna från 7 år. Missa inte att alla under 15 år även går gratis  

på övriga filmer i programmet, när åldersgränsen tillåter!

Kuraterat av Tora Berg.



247Svenska Filminstitutet



Här kommer Pippi Långstrump 

Digitalt restaurerad långfilmsversion av tv-serien, där Pippi Långstrump 
går på kafferep, flyger ballong med Tommy och Annika, kivas med poli-
serna Kling och Klang och retas med den förnumstiga Prussiluskan.

Pippi flyttar in i Villa Villekulla, blir kom-
pis med Tommy och Annika och bjuds på 
kafferep av deras mamma – med förö-
dande resultat. Eftersom hon äger en hel 
kappsäck full med guldpengar fattar tjuv-
arna Dunder-Karlsson och Blom intresse 
för den ensamboende flickan. Det gör 
också fröken Prysselius, ”Prussi luskan”, 
som vill sätta Pippi på barnhem och 
skickar poliserna Kling och Klang för att 
hämta henne. Så småningom dyker även 
Pippis pappa Efraim Långstrump upp och 
vill ta henne med till sin Söderhavsö.

Här kommer Pippi Långstrump består 
av ett antal omredigerade avsnitt ur den 
TV-serie i 13 delar som visades i SVT 
med början våren 1969. Astrid Lindgrens 
första bok om Pippi Långstrump kom 
ut 1945 och redan 1949 gick den första 
filmatiseringen upp på bio. Lindgren var 
inte alls nöjd med resultatet och valde 
att i fortsättningen själv skriva manus till 
filmer efter hennes böcker.

Då tv-serien och filmerna om Pippi 
förväntades bli ganska dyra togs en tysk 
medfinansiär in och därmed också en rad 
tyska skådespelare – till exempel Prussi-
luskan och Blom – vars röster dubbades 
till svenska.

Att hitta inspelningsplatser till filma-
tiseringen tog tid. En månad före inspel-
ningsstart saknades såväl stad som häst 
och apa. I sista minuten beslutade man 
att använda sig av Visby på Gotland, en 
med hårfärgningsmedel prickmålad vit 
valack, och en dödskalleapa inlånad från 
en Stockholmsfamilj.

Regi: Olle Hellbom, medverkande: 
Inger Nilsson, Maria Persson, Pär 
Sundberg, Margot Trooger, 1973, 
Sverige, 1 tim 32 min, svenska, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från 
Svenska  Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 5 september 14.00 Bio Victor 
Här kommer Pippi Långstrump 
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Ponyo på klippan vid havet 

Fantasifullt och spännande av animemästaren Hayao Miyazaki, med 
inspiration från H.C. Andersen och Richard Wagner, när guldfiskflickan 
Ponyo skapar obalans i världen genom att förtrolla sig själv till människa. 

1)  Goro Miyazaki kom själv att bli regissör, bland annat till animeversionen av Ronja Rövardotter (2014).

Femåriga Sosuke bor högt upp på en 
klippa över havet. En dag räddar han livet 
på en märklig guldfisk som fastnat i en 
glasburk. Guldfisken, som visar sig vara 
fiskprinsessan Ponyo, vars egentliga namn 
är Brunhilde, blir omedelbart förälskad. 
Efter att ha blivit återförd till havet av 
sin far, gör hon allt för att återvända till 
Sosuke. Med hjälp av en magisk dryck 
lyckas hon ta mänsklig form, men skapar 
med det obalans i världen – som efter en 
jättelik storm svämmas över. Tillsammans 
måste de båda barnen återställa ordningen.

I regissören Hayao Miyazakis åttonde 
film för Studio Ghibli är H.C. Andersens 
Den lilla sjöjungfrun (1837) och Richard 
Wagners Valkyrian (1870) inspirations-
källor, men Miyazaki har också lånat 
element från Rieko Nakagawas barnbok 
Kaeru no Eruta (”Grodan Elta”, 1964) 
och den japanska nationalförfattaren 
Natsumi Sousekis Mon (”Porten”, 1910). 
Människopojken Sosuke är baserad på 
Miyazakis son Goro vid fem års ålder.1

I Det levande slottet (2004), prövade 
Miyazaki att delvis använda datoranima-
tion men blev inte nöjd med resultatet och 
valde därför att, precis som i till exempel 

Min granne Totoro (1988), helt handteckna 
Ponyo på klippan vid havet.

Kritikerna tyckte om filmen. Till 
ex empel skrev Jan-Olov Andersson i 
Aftonbladet: ”Humor, spänning, kärlek. 
Miyazakis fantasi och förmåga att skapa 
oförglömliga bilder, främst när tsunamin 
slår till med all kraft, tycks sakna gränser. 
Ett mästerverk!”

Regi: Hayao Miyazaki, svenska röster: 
Katja Levander, Daniel Melén, Marie 
Serneholt, Anders Byström, Ewa 
Fröling, 2008, Japan, 1 tim 41 min, 
svenska, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.85:1, tillåten från 7 år. 
Visningsmaterial från TriArt Film.

Söndag 12 september 14.00 Bio Victor
Gake no ue no Ponyo
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Semestersabotören

Inflytelserik komediklassiker där Jacques Tati för första gången spelar den 
ikoniska rollfiguren Monsieur Hulot, som skapar kaos bland gästerna på ett 
franskt badortspensionat. Oscarnominerad för bästa manus.

Monsieur Hulot – den franska humor-
kungen Jacques Tatis alter ego – checkar 
in på ett pensionat vid St. Marc-Sur-Mer, 
en idyllisk badort vid Atlantkusten. Hulot 
drabbas omedelbart av en rad missöden, 
med fyrverkeripjäser, förlupna tennis-
bollar, grammofonspelare, envisa hästar, 
reservdäck och en kanot som blir till en 
haj. Vart han än går sprider han kaos 
omkring sig.

Det är slapstick, jazz och havsbad i en 
salig blandning, med sparsmakad dialog 
och fysiskt skådespeleri som för tankarna 
till stumfilmens humorstjärnor Buster 
Keaton och Charlie Chaplin, liksom till 
efterföljare som Jerry Lewis och Mr. 
Bean, som på ett likartat sätt använ-
der ljud som en komisk effekt. Rowan 
Atkinson har sagt att Semestersabotören 
är en av de stora influenserna för just 
rollfiguren Mr. Bean, vilket inte minst blir 
tydligt i Mr. Beans semester (2007), som 
också utspelar i Frankrike. Lasse Åberg 
hade förstås också sneglat på Tati när 
han gjorde Sällskapsresan eller Finns det 
svenskt kaffe på grisfesten? (1980), med 
antihjälten Stig Helmer Olsson.

Semestersabotören, som Oscarnomine-
rades för manuset, är Tatis andra långfilm 
efter Fest i byn (1949) och den första 

med den excentriska, fåordiga, gängliga 
Monsieur Hulot, med pipan, tyghatten 
och de för korta byxorna. Rollfiguren 
blev omåttligt populär och regissörens 
följande filmer kom alla att kretsa kring 
honom. Och i St. Marc-Sur-Mer kan man 
numera se Hulot som staty.

Regi: Jacques Tati, medverkande: 
Jacques Tati, Nathalie Pascaud, 
Micheline Rolla, 1953, Frankrike,  
1 tim 27 min, franska, svensk text,  
35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 19 september 14.00 Bio Victor
Les Vacances de Monsieur Hulot
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Kirikou och den elaka häxan

Den ovanliga och orädda pojken Kirikou beslutar sig för att utmana häxan 
Karaba, vars förbannelse plågar hans hemby, i animerad film inspirerad av 
västafrikanska sagor, som vann toppriset på animationsfestivalen i Annecy.

En liten stämma hörs inifrån magen 
på en gravid kvinna: ”Mor, föd mej!” 
Mamman svarar: ”Ett barn som talar i sin 
moders mage, kan föda sig själv.” Den lille 
gossen kryper ut, klipper navelsträngen 
och deklarerar: ”Mitt namn är Kirikou!” 
När den orädda Kirikou föds kan han 
redan gå och tala och beslutar sig snart 
för att utmana den elaka och vackra 
häxan Karaba som plågar hans hemby 
med en förbannelse – brunnen har sinat 
och nästan alla män har blivit uppätna 
av häxan. Med hjälp av sina hemska och 
lydiga robotar håller hon byn helt i sin 
makt, men Kirikou är fast besluten att 
befria sitt folk.

Michel Ocelots underfundiga och färg-
sprakande Kirikou och den elaka häxan, 
som bland annat vann priset för bästa 
film vid den anrika animationsfestivalen 
i Annecy, är inspirerad av västafrikanska 
folksagor och siluettanimationer. Filmen 
blev så populär, framför allt i hemlandet 
Frankrike, att den (hittills) fått två upp-
följare: Kirikou och vilddjuren (2005) och 
Kirikou, männen och kvinnorna (2012). 
Den har också blivit såväl tecknad serie 
som tv-spel och musikal. 

”Det är riktigt vackert”, skrev Eva af 
Geijerstam i Dagens Nyheter, även om 

hon beklagade att ”den svenska versione-
ringen av Youssou N’Dours sånger saknar 
det rätta elastiska gunget: mer avslutning 
i Mulleskolan än Västafrika alltså”.

Regi: Michel Ocelot, Raymond  Burlet, 
svenska röster: Oliver Peldius, Pia 
Johansson, Cecilia Nilsson, 1998, 
Frankrike, Belgien, Luxemburg, 
1 tim 15 min, svenska, 35 mm, 
bildformat: 1.66:1, tillåten från 7 år. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 26 september 14.00 Bio Victor
Kirikou et la sorcière
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Kofösaren

Stenansiktet Buster Keaton leder, iklädd djävulskostym, en skenande 
boskapshjord genom Los Angeles, i stumfilmskomedi där enstöring tar 
jobb som kofösare i vilda västern och blir bästa vän med en ko. 

Barskrapade och ensamma Friendless 
ramlar av ett tåg i Arizona och får anställ-
ning på en boskapsfarm som kofösare 
– ett jobb han inte har någon som helst 
erfarenhet av. Han vet inte hur man mjöl-
kar en ko och än mindre hur man sadlar 
en häst. Efter att ha befriat hennes klöv 
från en sten blir han dock bästa vän med 
en ko som inte vill lämna hans sida. Men 
så säljs kon till ett slakteri och Friendless 
gör allt i sin makt för att stoppa slakten. 
Förtvivlad följer han efter köparna till Los 
Angeles, där totalt kokaos uppstår.

Buster Keaton var en av stumfilms-
tidens stora stjärnor – känd för sina 
 akrobatiska talanger, uppfinningsrika 
gags, och säregna mimik (vilket gav 
honom smeknamnet ”stenansiktet”). 
Redan vid tre års ålder började han stå på 
scen tillsammans med sina vaudeville- 
föräldrar, och efter att ha medverkat 
i några av Fatty Arbuckles kortfilmer 
bildade han ett eget bolag där han under 
1920-talet utvecklade sitt skådespeleri.

Kofösaren – en milt ironisk parodi på 
västerngenren, inspelad i 45-gradig hetta 
– är en ganska udda Keaton-film vars 
dramaturgiska upplägg påminner mer 
om Charles Chaplin och hans lilla luffare. 
Den avslutande delen med en skenande 

boskapshjord känns emellertid särdeles 
keatonsk.

Visningen ackompanjeras på piano  
av Edward von Past.

Regi: Buster Keaton, medverkande: 
Howard Truesdale, Kathleen Myers, Ray 
Thompson, Buster Keaton, 1925, USA, 
1 tim 10 min, engelska mellantexter, 
svensk text, DCP (digitaliserad), bild-
format: 1.33:1, barntillåten. Visnings-
material från NonStop Entertainment.

Söndag 3 oktober 14.00 Bio Victor
Go West
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Fimpen

Bo Widerbergs enda barnfilm, om sexåriga bolltrollaren ”Fimpen” som 
tas ut till landslaget i fotboll. Förbundskaptenen Georg ”Åby” Ericsson, 
stjärnan Ralf Edström och resten av landslaget spelar sig själva.

Sexåriga ”Fimpen”, vars kolossala 
bolltalang en dag upptäcks på grus-
planen hemma i förorten, spelar fotboll 
som en vuxen stjärnspelare, får chansen i 
Allsvenskan och tas ut till landslaget, där 
han visar var skåpet ska stå. Men långa 
dagar och mycket resande tär på någon 
som också måste hinna med skolan – 
trots lagkamraternas ihärdiga högläsning 
av sagor inför läggdags. 

När Fimpen hade premiär 1974 var 
regissören Bo Widerberg ett stort namn 
såväl i Sverige som internationellt. Därför 
kan det tyckas märkligt att han  plötsligt 
bestämde sig för att göra en högst egen-
sinnig barnfilm – men Bo Widerberg 
älskade fotboll. Idén till filmen kom när 
han mötte en liten kille på en fotbollsplan 
och blev fullständigt bortdribblad. Det var 
Johan Bergman – som så småningom kom 
att spela huvudrollen i Fimpen. Dåtidens 
landslagsstjärnor, med Ralf Edström i 
spetsen, blev tillsammans med Bergmans 
riktiga familj hans medspelare, vid sidan 
av etablerade skådespelare som Ernst-
Hugo Järegård och Magnus Härenstam. 

Slutarbetet med Fimpen var hektiskt. 
Den utannonserade premiären fick i sista 
stund skjutas upp och ljudteknikerna var 
nära sammanbrott, men slutresultatet 

emottogs ändå med mestadels positiv 
kritik. Som i Monika Tunbäck-Hansons 
recension i Göteborgs-Posten: ”Inte tu 
tal om annat. Bo Widerbergs Fimpen är 
en jätterolig film.” 2013 utsågs dessutom 
Fimpen till historiens bästa fotbollsfilm av 
den tyska fotbollsfilmfestivalen 11 mm.

Regi: Bo Widerberg, medverkande: 
Johan Bergman, Monica Zetterlund, 
Magnus Härenstam, Ernst-Hugo 
Järegård, Georg ”Åby” Ericson, Ralf 
Edström, Sverige, 1 tim 29 min, svenska, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 2.35:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 10 oktober 14.00 Bio Mauritz
Fimpen
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Råttatouille

Oscarbelönad film om den matälskande råttan Remy som 
lämnar sin familj på den franska landsbygden för Paris, där han 
blir vän med en springsjas som inte kan laga mat och i hemlighet 
rycker upp restaurangen han jobbar på.

Finsmakarråttan Remy lämnar den 
franska landsbygden och sin familj – vars 
matpreferenser han föraktar – för Paris. 
Där söker han upp restaurangen som 
brukade drivas av hans kulinariska hjälte 
– kocken Auguste Gusteau, vars motto 
var ”Alla kan laga mat” – bara för att 
upptäcka att den är förfallen. Under den 
nuvarande, lögnaktiga ägaren Skinners 
drift har Gusteaus varumärke devalve-
rats och används nu för att kränga billiga 
matprodukter på snabbköp. På restau-
rangen jobbar en klåfingrig och tafatt 
kökshjälpreda som inte kan laga mat, men 
som med Remys hjälp tar restaurangen 
till forna höjder. En dag besöks de av all 
restaurang personals stora skräck – mat-
skribenten Anton Ego. 

Regissören Brad Bird (Järnjätten, 1999, 
Superhjältarna, 2004) såg en utmaning 
i att göra en film om råttor: ”För vem 
tycker om råttor? De är som motsatsen till 
pingviner, alla hatar dem.” Tillsammans 
med sitt animationsteam gjorde Bird 
långa rekognoseringsresor till Paris och 
otaliga foton och skisser resulterade i en 
magnifikt animerad hyllning till staden – 
och det franska köket. ”Råttatouille är ett 
frosseri i bilder. Inte bara maten utan hela 

Paris, oftast sett från ett hustak i skym-
ningen, ser ut så att man vill luta sig fram 
i biofåtöljen och ta ett bett av duken”, 
skrev Mårten Blomkvist i Dagens Nyheter. 
Filmen nominerades till fem Oscars, och 
vann för bästa animerade film.

Regi: Brad Bird, Jan Pinkava, svenska 
röster: Gustaf Skarsgård, Andreas 
Utterhall, Carina Berg, Göran Engman, 
2007, USA, 1 tim 52 min, svenska, 
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från 
7 år. Visningsmaterial från Svenska 
Film institutets filmarkiv.

Söndag 17 oktober 14.00 Bio Victor
Ratatouille
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Labyrint

Sarahs lillebror blir bortrövad av troll och för att få honom tillbaka  
måste hon ta sig igenom en magisk labyrint, i film av Mupparnas skapare 
Jim Henson, med David Bowie i en minnesvärd roll som trollkung.

1)  Maurice Sendak är kanske mest känd för Till vildingarnas land (1963), som 2009 blev film i regi av Spike Jonze,  
med specialeffekter från Henson-familjens bolag Jim Henson’s Creature Shop.

Utan en tanke på att bli bönhörd önskar 
16-åriga Sarah, som är ofrivillig barnvakt, 
att hennes skrikiga lillebror ska rövas bort 
av troll. För att få tillbaka honom måste 
hon ta sig igenom en labyrint full av magi, 
pruttiga träsk och underliga varelser. Den 
fantasifulla musikalfilmen Labyrint är ett 
slags Trollkarlen från Oz i 1980-talsskrud, 
med David Bowies dansanta trollkung 
Jareth och det oemotståndliga monstret 
Ludo i spetsen. 

Jim Henson fick sitt stora genombrott 
med dock-tv-serien Mupparna i slutet 
av 1970-talet. Mupparna blev omått-
ligt populära och dåtidens celebriteter 
stod i kö för att få medverka i program-
met. Utöver en Mupparna-film gjorde 
Henson också två andra långfilmer på 
1980-talet: Den mörka kristallen (1982) 
och Labyrint. På båda samarbetade han 
med produktionsdesignern Brian Froud. 
Till den senare sökte de inspiration från 
Troll karlen från Oz (1939) och Maurice 
Sendaks böcker, framför allt Outside Over 
There från 1981, med vilken filmen bär 
så pass många likheter att manuset till 
 Labyrint var nära att fällas för plagiat.1

Labyrint floppade på bio när den kom 
men har sedan dess nått kultstatus, med 
en hord av hängivna fans, vilket har 
resulterat i flertalet böcker, tecknade 
serier, bräd-, roll- och tv-spel samt planer 
på såväl en uppföljare som en scenshow, 
med Hensons barn involverade i produk-
tionen. Henson själv gick bort 1990.

Regi: Jim Henson, medverkande: 
Jennifer Connelly, David Bowie, Toby 
Froud, 1986, USA, Storbritannien, 
1 tim 41 min, engelska, svensk text, 
35 mm, bildformat: 2.39:1, tillåten från 
7 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 31 oktober 14.00 Bio Victor
Labyrinth
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När Marnie var där 

Tolvåriga Anna skickas till kusten för att få bukt med sin 
astma. Vid ett ödehus träffar hon Marnie och de blir snabbt 
vänner, men det är någonting med Marnie som inte stämmer. 
Oscarnominerad anime efter brittisk 1960-talsroman. 

”I den här världen, finns en osynlig 
magisk cirkel. Det finns en inre och en 
yttre värld. Dessa människor är inuti, 
och jag är utanför.” Tolvåriga Anna, som 
har svårt att hitta sin plats i tillvaron, bor 
med sina fosterföräldrar i norra Japan. 
Hon lider av astma och får en dag en 
attack i skolan. Därför skickas hon för att 
tillbringa sommaren hos släktingar i den 
lilla kuststaden Kushiro – värmen och 
den fuktiga luften ska kurera henne. En 
dag upptäcker hon ett stort, övergivet hus 
vid vattnet, och något med huset känns 
bekant. Plötsligt verkar huset inte öde 
längre. Det lyser i fönstren och hon stöter 
på Marnie, som på många vis är den 
inåtvända Annas motsats. De blir snabbt 
goda vänner, men det är något med 
 Marnie som är inte stämmer.

När Marnie var där bygger på Joan G. 
Robinson brittiska barnbok med samma 
namn från 1967 och är den andra filmen 
från Hayao Miyazakis Studio Ghibli 
 regisserad av Hiromasa Yonebayashi 
(efter Lånaren Arrietty från 2010). 

Yonebayashis känsla för detaljer och 
mysiga miljöer fick Dagens Nyheters 
 Mårten Blomkvist att associera till 
Mumintrollen: ”Tove Jansson är populär 

i Japan och här känns släktskap med 
henne; det är picknickar och fisketurer 
och kulörta lyktor i natten som är det 
bästa i När Marnie var där, med snäll 
Mumindalenstämning.” Filmen nomi-
nerades också till en Oscar för bästa 
animerade film. 
 

Visningen inleds av Tora Berg, curator 
på Cinemateket, och det är fri entré 
(även för besökare över 15 år).

Regi: Hiromasa Yonebayashi, svenska 
röster: Love Atterhall, Julia Kedhammar, 
Linda Ulvaeus, 2014, Japan, 1 tim 43 min, 
svenska, DCP, bildformat: 1.85:1, barn-
tillåten. Visningsmaterial från  
TriArt Film.

Onsdag 3 november 10.00 Bio Victor
Omoide no Mani
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Samson & Sally

Kaskelotungen Samson blir bästa vän med Sally som kommit bort 
från sin flock. Tillsammans lär de sig överleva havets faror – valfångare, 
mordlystna späckhuggare, oljeutsläpp och dumpat radioaktivt avfall.

Valungen Sally har kommit bort från 
sin familj efter att de stora ”järndjuren” 
– valfångarna – attackerat hennes flock. 
Som tur är stöter hon ihop med Samson 
och hans mamma vid ett gammalt vrak. 
De båda valungarna blir snabbt bästa 
vänner och Sally blir en del av  familjen. 
Tillsammans upptäcker de havets skön-
het, och får uppleva skratt och bus ihop 
med en skojfrisk mås och två jazziga 
valrossar. Men i havet lurar också många 
faror: förutom valfångare finns där också 
blod törstiga späckhuggare och mänsklig 
förstörelse i form av oljeutsläpp och radio-
aktivt avfall: ”Människorna är inte onda 
utan bara dumma. Fortsätter de att döda 
havet dödar de slutligen också sig själva.”

Samson & Sally, som bygger på Bent 
Hallers bok Kaskeloternas sång från 1983, 
är inte bara en vackert animerad barnfilm, 
utan också en postapokalyptisk påmin-
nelse om vad som händer när vi struntar 
i vår jord och i stället använder den som 
soptunna. ”Det är inte varje dag man ser en 
så rolig familjefilm som rymmer så mycket 
allvar”, konstaterade Lars Linder i Dagens 
Nyheter vid den svenska premiären.

Regissören Jannik Hastrup studerade 
inför arbetet med Samson & Sally Disney- 
filmernas estetik, framför allt Bambi 

(1942). Han har inspirerats av hur Disneys 
filmer bygger upp dramatiken och spelar 
i Samson & Sally på publikens känslo-
strängar, men han har gjort det på ett 
danskt och mindre sentimentalt manér.

Regi: Jannik Hastrup, svenska röster: 
Staffan Hallerstam, Louise Raeder, 
Meta Velander, Ingvar Kjellson, 1984, 
Danmark, Sverige, 1 tim 3 min, svenska, 
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 
7 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 7 november 14.00 Bio Victor
Samson & Sally
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Dumbo

Disneys rörande film om cirkuselefantungen Dumbo, son till elefant-
mamman Jumbo, som hånas för sina stora öron, men tar revansch när  
han visar sig besitta oanade färdigheter: öronen gör att han kan flyga.

1)  2019 kom även en delvis animerad remake av Tim Burton.

Dumbo – baserad på en barnbok av 
Helen Aberson-Meyer och Harold Pearl – 
är berättelsen om den lilla elefantungen 
som stöts ut ur gemenskapen av de andra 
cirkusdjuren på grund av sina stora öron, 
men som visar sig ha den unika förmågan 
att kunna flyga och därför görs till cir-
kusens stora paradnummer. På vägen blir 
han vän med en mus som stöttar honom 
i att våga tro på sig själv och vända sina 
motgångar till fördelar. Smärtsamt och 
rörande, men också triumferande om att 
inte passa in och hitta sin egen plats i livet. 

Disneys fjärde animerade långfilm i 
ordningen, är en av bolagets kortaste. 
Efter den enorma succén med Snövit och 
de sju dvärgarna (1937) satsade man stort 
på två dyra projekt – Pinocchio (1940) 
och Fantasia (1940). Båda gick med 
stor förlust, och bolaget var i kris. Inför 
Dumbo gavs order om att den skulle göras 
så billigt som möjligt – förutom att filmen 
skulle vara kort skulle man i största mån 
återanvända filmceller från andra filmer 
och hålla bakgrunder och dylikt så enkla 
som möjligt. Dumbo blev en fullträff och 
räddade animationsstudion från konkurs. 
Den vann en Oscar för bästa original-

musik och var den första animerade film 
som tävlade i Cannes.

Dumbo är fortfarande en av Disneys 
mest uppskattade filmer, den första som 
släpptes på video och den enda som har 
lanserats med tre olika svenska dubb-
ningar – 1946, 1972 (den version som 
visas på Cinemateket) och 1997.1 Omdis-
kuterade är filmens kråkgäng, vilka både 
kritiserats för att vara rasistiska stereo-
typer och hyllats för att vara filmens mest 
sympatiska rollfigurer.

 
Regi: Ben Sharpsteen, svenska röster: 
Jan Malmsjö, Sigge Fürst, Dagmar 
Olsson, 1941, USA, 1 tim 3 min, svenska, 
35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

Söndag 14 november 14.00 Bio Victor
Dumbo
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Ett hundliv / På axel gevär

Två kortfilmer med Charles Chaplin, där han skaffar sig en hundkompis 
och ligger i skyttegravskrig – det senare i vad som brukar räknas som den 
första krigskomedin – båda med komiskt dräpande resultat 

I Ett hundliv är Charles Chaplins 
berömda lilla luffare arbets- och pennin-
glös, och sover på gatan. Där träffar han 
byrackan Scraps som blir hans följesla-
gare genom stadens nöjeskvarter. Inne på 
en restaurang, där hundar inte är tillåtna, 
tvingas Chaplin gömma Scraps i sina 
stora byxor.

På axel gevär är en komedi om första 
världskriget där Chaplin spelar en tafatt 
soldat i skyttegravarnas Frankrike som 
har stora svårigheter att marschera och 
följa order. Han sover i ett rum till hälften 
fyllt med vatten, smyckar sin uniform 
med diverse smarta attiraljer och lurar 
fienden utklädd till ett träd.

Charles Chaplin är förmodligen den 
mest kända skådespelaren och filmska-
paren genom tiderna. Hans lilla luffare, 
med den ikoniska gång- och klädstilen 
(svart plommonstop, käpp och en liten 
mustasch) dök för första gången upp på 
vita duken 1914 i kortfilmen Charlie vill 
fotograferas. Ett hundliv och På axel gevär 
är de första filmerna Chaplin gjorde för 
egna bolaget First National Films. Det är 
också de första filmerna där brodern Syd 
Chaplin har en roll.

Både Ett hundliv och På axel gevär 
spelades in under första världskriget och 

Chaplin var orolig för hur den senare – 
en komedi om kriget, vilket var en helt ny 
genre – skulle tas emot. Oron visade sig 
dock vara obefogad då På axel gevär blev 
Chaplins dittills mest populära film, såväl 
hos biobesökare som kritiker.

På 1950-talet skrev Chaplin själv musik 
till sina stumfilmer, och det är dessa ljud-
lagda versioner som visas i detta program.

Ett hundliv. Regi: Charles Chaplin, 
medverkande: Charles Chaplin, Edna 
Purviance, Syd Chaplin, 1918, USA, 
39 min, engelska mellantexter, svensk 
text, 35 mm, bildformat: 1.33:1, barn-
tillåten. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutets filmarkiv.

På axel gevär. Regi: Charles Chaplin, 
medverkande: Charles Chaplin, Edna 
Purviance, Syd Chaplin, 1918, USA, 
38 min, engelska mellantexter, svensk 
text, DCP (digitaliserad), bildformat: 
1.33:1, barntillåten. Visningsmaterial 
från NonStop Entertainment.

Stora bilden från På axel gevär.  
Lilla bilden från Ett hundliv.

Söndag 21 november 14.00 Bio Victor
A Dog’s Life / Shoulder Arms
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Solan och Ludvig – Jul i Flåklypa

Uppfinnaren Reodor Felgen och hans vänner från den norska animerade 
klassikern Flåklypa Grand Prix återvänder i en julig och ljuvlig uppföljare, 
där en snömaskin och en osynlighetsdryck ställer till trubbel. 

Det lackar mot jul i Flåklypa men snön 
lyser med sin frånvaro. När redaktören för 
Flåklypa tidning – som har utlovat snö, 
eftersom snö säljer fler lösnummer – får 
nys om att uppfinnaren Reodor Fälgen 
har byggt en snömaskin, stjäl han den. 
Samtidigt råkar Reodor dricka en osyn-
lighetsdryck och allt går överstyr. Det 
blir upp till den våghalsiga skatan Solan 
och den räddhågsna igelkotten Ludvig 
att såväl fixa julstämning som att rädda 
Flåklypa från världens största snöstorm.

Solan och Ludvig – Jul i Flåklypa 
bygger på Harald Sommerin Simonnæs 
bok Solan og Ludvigs jul (2008) som i sin 
tur bygger på illustratören och författa-
ren Kjell Aukrusts figurer. De var också 
inspirationen till Ivo Caprinos klassiker 
Flåklypa Grand Prix från 1975, som med 
sina fem miljoner besökare är den mest 
sedda norska biofilmen någonsin. Solan 
och Ludvig – Jul i Flåklypa (som sågs av 
900 000 norrmän) är den andra av hittills 
fyra uppföljare och precis som  originalet 
gjord med animationstekniken stop 
motion. Det tog elva månader att spela in 
de 124 000 bilderna, och det krävdes fem 
olika team som arbetade simultant för att 
färdigställa filmen. Ansvarig för framstäl-
landet av dockorna, som är 25 centimeter 

höga och handgjorda, var John Craney, 
som bland annat jobbat med Sagan om 
Ringen-trilogin, Flykten från hönsgården 
(2000) och Tim Burtons Frankenweenie 
(2012). Den enda scenen där det före-
kommer digitala effekter är den hisnande 
slädturen.

Regissören Rasmus A. Sivertsen arbetar 
för närvarande med en ny animerad film 
baserad på Thorbjørn Egners Folk och 
rövare i Kamomilla stad (1955).

Regi: Rasmus A. Sivertsen,  
svenska röster: Sten Ljunggren,  
Bengt Järnblad, Frej Lindqvist, 2013, 
Norge, 1 tim 13 min, svenska, DCP, 
bildformat: 1.85:1, tillåten från 7 år. 
Visningsmaterial från Folkets Bio.

Söndag 28 november 14.00 Bio Victor 
Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa
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Här kommer Pippi Långstrump (1973).
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Barnens  
filmdag

Har du barn som är nyfikna på filmhistorien och vill testa  
att själva skapa film? Söndag 24 oktober öppnar Film institutet 

dörrarna till Filmhuset, för alla barn! Arrangemanget pågår 
klockan 10–17 och det fullständiga programmet med  

hålltider finns att läsa på cinemateket.se.

SÖNDAG 24 OKTOBER I FILMHUSET
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Upptäck,  

upplev och skapa 

filmhistoria! 

Världens bästa Karlsson (1974).



Film bakom kulisserna 
Särskilt för denna dag öppnar vi våra arkiv 
och film historiska rum. Besök filmarkivet 
där filmerna förvaras i minusgrader, 
titta in i maskinrummet, se hur gammal 
film digitaliseras och blir som ny, besök 
bibliotekets utställning om animatören Johan 
Hagelbäck, gå vår filmiska tips promenad och 
prova på filmhistoriska  uppfinningar!

Titta på film 
I Bio Victor blir det nypremiär för digitalt res-
taurerade versioner av Astrid Lindgren-filmati-
seringarna Världens bästa Karlsson (1974) och 
novellfilmen Pelle flyttar till Kom fusenbo (1990), 
samt Ella Lemhagens Tur & retur (2004), om 
elvaåringarna Julia och Martin som byter plats 
med varandra. I Bio Mauritz rullar kort filmer 
för alla åldrar under hela dagen. Dessutom 
bjuder vi på en magisk visning med den tidiga 
filmapparaturen Laterna magica! 

Biljetter
Biljetter till vissa filmvisningar kostar 20 kr för samtliga  

besökare. Guidade turer, filmverkstäder och vissa 

filmvisningar är gratis, men till de guidade turerna behövs 

biljett (som hämtas ut på plats), då antalet platser är 

begränsat. Programmet passar särskilt för barn  

i åldern 5–12 år, men alla är välkomna!

Skapa film, spela  
musik, recensera film
Skapa konstfilm genom att måla 
direkt på filmremsor och se det 

färdiga resultatet i Bio Victor! Spela 
musik till stumfilm – och, om du 

vill, ta med dig ditt eget instrument! 
Besök flip-book-verk staden, eller 
gör din egen filmaffisch. Eller kom 

till vårt filmkritiker bås, skriv en 
recension och få tips av en livs 

levande filmkritiker!

Tur & retur (2004).

Musikbussen (1999).

Argfilmen (1976).
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Det här är  
Cinemateket

Cinemateket är en del av Svenska 
Film institutet och har till uppgift att 
öka kännedomen om och intresset för 
film historien och filmen som konst-
form genom att kuratera Filminstitutets 
film samlingar. Cinemateket erbjuder 
en möjlig het att ta del av vårt kollektiva 
minne, såväl det globala som det natio-
nella, genom att placera filmerna i filmhis-
toriska eller samhälleliga sammanhang.

Cinemateket, som då hette Svenska 
Filminstitutets Filmklubb, inledde sin 
verksamhet i september 1964, med 
filmvisningar i Z-salen i ABF-huset på 
Sveavägen, ovanpå jazzklubben Gyllene 
Cirkeln, och på Moderna Museet. Till 
öppningsprogrammet 1964 hade fem 
svenska regissörer fått välja tre filmer 
var. I presentationen skriver Filmarkivets 
dåvarande chef Nils-Hugo Geber:

”I sin helhet fixerar programmet de 
divergerande riktlinjer efter vilka film-
klubben kommer att bedriva sin visnings-
verksamhet i framtiden. Som ett första 
exempel på samarbete mellan film klubben 
och filmens konstnärer är öppnings-
programmet löftesrikt. Var och en som 
känner behov av att följa den vita dukens 
öga mot världen och se dess visioner är 
välkomna till Filminstitutets filmklubb.”

Den allra första filmen som visades var 
Charles Chaplins Cirkus, tisdag 15 sep-
tember 1964. Bland övriga filmer i öpp-
ningsprogrammet märks C i uppförande 
av Jean Vigo, Erotikon av Mauritz Stiller 
och Blodets tron av Akira Kurosawa.

Filminstitutets samlingar finns i 
 Filmhuset i Stockholm där allmänheten 
kan ta del av filmhistorien i form av film, 
litteratur, affischer och bilder. På bio-
graferna Capitol i Göteborg och Spegeln 
i Malmö visas ett urval ur Cinematekets 
program i Filmhuset, men det erbjuds 
också visningar särskilt arrangerade för 
Göteborg och Malmö.

Svenska Filminstitutet är medlem i FIAF, 
Fédération Internationale des Archives du 
Film. FIAF är en internationell samman-
slutning av filmarkiv och cinematek som 
tillsammans arbetar med att bevara och 
tillgängliggöra världsfilmarvet. När FIAF 
bildades 1938 var det med fyra institu-
tioner som medlemmar, i dag finns det 
mer än 170 medlemmar från 75 olika 
länder. Genom FIAF har Cinemateket 
oumbärlig tillgång till världens viktigaste 
filmsamlingar – och även utländska 
Cinematek kan ta del av vårt eget digra 
filmarkiv! Läs mer på fiafnet.org.
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Filmhuset Filmhuset, ritat av arkitekten Peter 
Celsing, har inhyst Svenska Filminstitutet 
sedan invigningen 1971. Huset innehåller 
mängder av associationer till film: 
fasadens fönsterlinjer påminner om 
perforeringshålen i en filmremsa, de 
runda invändiga trapphusen kan uppifrån 
ses som en ringlande filmremsa och de 
blanka hissdörrarna är formgivna efter 
sminkspeglar med mera.

I Filmhuset hittar du förutom Cinema-
tekets biografer Filminstitutets bibliotek, 
Sveriges enda specialbibliotek om film. 
I bibliotekets samlingar finns information 
om filmen som industri, konstart och 
kulturyttring. Filminstitutet samlar in, 
bevarar och tillgängliggör material som 

dokumenterar filmen i Sverige. Biblioteket 
öppnar 16 augusti. För mer information, 
se filminstitutet.se/biblioteket.

Utöver Filminstitutet har en mängd 
olika film- och kulturorganisationer 
lokaler i Filmhuset, däribland Filmveten-
skap och Centrum för modevetenskap vid 
Stockholms universitet, Statens kulturråd, 
Statens medieråd, Stiftelsen Ingmar Berg-
man och Sveriges Förenade Filmstudios. 

Det finns också en restaurang som 
drivs av Crème. För information  
om öppettider och meny, se  
creme.se/ restauranger/filmhuset.

Sedan 2020 drivs Filmhusets offentliga 
miljöer av A House. Läs mer på  
ahouse.se/filmhuset.

Biografer, biljetter  
och åldersgränser

Cinemateket visar film i Filmhusets 
biografer Bio Victor (358 platser) och Bio 
Mauritz (130 platser). Du tar dig hit med 
buss 72 och 76 till Filmhuset, buss 1 och 4 
till Värtavägen eller buss 67 och t-bana till 
Karlaplan. Adress: Borgvägen 1 och 3.

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 pensionärs intyg/
id-kort. Kortet gäller i ett år.

Stora Cinemateketkortet kostar 900 
kr och med det går du kostnadsfritt på 
visningarna.* Kortet gäller till december 
2021, oavsett när du köper det. För för-
längning av giltighetstid med anledning av 
det gångna årets inställda visningar, gå till 
kassan. Läs mer på cinemateket.se.

Biljetter köper du i kassan i Filmhuset 
eller på cinemateket.se. Förmånskort 
går endast att köpa i Filmhuset. Kassan 
öppnar en timme före dagens första 
visning. Ta alltid med ditt förmånskort för 
att visa upp vid insläppet. Antalet platser 
i biograferna är begränsat, så skaffa gärna 
biljett i god tid.**

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

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

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

Visningsmaterialet är det som proji-
ceras via projektorn i maskinrummet 
och kan vara analogt eller digitalt.

Nitratfilm. Fram till 1951 producerades 
nästan all 35 mm-film på nitrat. 
Nitrat är ett obeständigt material och 
under ogynnsamma förhållanden 
är det självförstörande, och det 
självantänder redan vid 38 grader, 
med ett explosionsartat brandförlopp 
som följd.

Acetatfilm. Brandsäker film som 
kom i början av 1900-talet och 
succesivt tog över som det primära 
visningsmaterialet. Acetatfilmen 
har dock visat sig kunna drabbas 
av en kemisk nedbrytning, så 
kallat ”vinägersyndrom”, under 
ogynnsamma förhållanden. 

Polyesterfilm. Uppfanns på 1950-talet 
men togs i bruk i stor skala inom 
filmindustrin först under 1990-talet. 
Flexibelt och slitstarkt material 
(vilket ibland resulterar i att olyckor 
under visning skadar projektorn 
snarare än filmen). Känslig för fukt 
och repas lättare vid visning än 
acetatfilmen.

DCP (Digital Cinema Package). 
Modul för uppspelning av digitalt 
visningsmaterial. Standardiserades 
2009 och blev det primära formatet 
för uppspelning av film på biografer 
i Sverige 2013. 2K är den vanligaste 
upplösningen (cirka 2 000 pixlar 
i horisontellt led). Allt fler filmer 
visas i 4K-upplösning (cirka 4 000 
pixlar i horisontellt led). DCP ger 
distributören möjlighet att låsa 
filmen och nyckel krävs för att visa 
materialet.

Övrigt material. Från och med 
1970-talet har en mängd olika 
videomaterial använts för att spela 
in eller visa film: Umatic, Betacam, 
Betacam SP, Digital Betacam 
(Digibeta), HDCAM, HDCAM SR, 
DVCAM, Mini DV, Twix, UHD BR 
och många fler. Gemensamt för dem 
är att de är billigare och ofta har lägre 
upplösning än standardformaten.

Filmformat

Filmformatet är bredden på den 
analoga filmremsan.

35 mm. Standardformatet för 
professionell film från 1895 fram till 
digitaliseringen av filmindustrin. 
Genom att flytta ljudspåret och 
använda anamorfiska objektiv kan 
35 mm-film visa alla bildformat.

16 mm. Filmformat som togs fram 
under 1930-talet, primärt för 
amatörbruk. Smalare än 35 mm-
filmen, vilket gjorde kamerorna 
lättare och därmed populära för 
inspelandet av professionella 
dokumentär, experiment- och 
lågbudgetfilmer och filmer inspelade 
helt utanför studiosystemet. 16 mm-
film har bildformatet 1.33:1 medan 
Super 16 har formatet 1.66:1 då det 
nyttjar hela ytan på 16 mm-filmen, 
inklusive platsen för ljudspåret.

 70 mm. Filmformat som 
populäriserades på 1950-talet då 
filmindustrin under hotet från 
televisionens genombrott ville skapa 
upplevelser i biograferna som inte 
kunde efterapas i hemmet. 70 mm-
bilden har en högre upplösning än 
de övriga formaten, vilket i teorin 
gör att den kan projiceras mot en 
större projektionsyta utan att tappa 
i bildkvalitet.

Bildformat

Bildformatet är förhållandet mellan  
filmbildens bredd och höjd.

1.33:1. Stumfilmsformat. Då film-
remsan inte innehöll plats för ljud 
kunde bilden fylla stora delar av 
remsan. 

1.19:1. Movietone. Tidigt ljudfilms-
format. Under några år i slutet 
av 1920-talet och i början av 
1930-talet placerades ljudet innanför 
filmremsans perforeringshål vilket 
gav bilden en närmast kvadratisk 
känsla.

1.37:1. Academy Ratio. Standard för 
Hollywood (och därför för stora 
delar av världen) från 1932 till 
vidfilmsformatens ankomst på 
1950-talet. Genom att placera ljudet 
mellan perforeringshålen och bilden 
utnyttjades betydligt större del av 
remsan jämfört med 1.19:1. 

Under 1950-talet uppstod en rad 
 vidfilmsformat för att konkurrera med 
tv (som använde sig av 1.37:1).

1.66:1. Europeiskt vidfilmsformat. 
Populärt i Europa då både 35 
mm- och Super 16-film stödde 
bildformatet.

1.85:1. Amerikansk vidfilmsformat. 
Standardformatet för Hollywood  
från 1953.

Scope. Med Scope-format menas 
vanligen bildformaten 2.35:1, 2.39:1 
och 2.40:1. Formatet är för brett 
för 35 mm-film, men med hjälp av 
anamorfiska linser kan en större 
bredd återges än vad filmremsan 
egentligen tillåter. Kända Scope-
varumärken är CinemaScope och 
Panavision, men utanför Hollywood 
finns en uppsjö av varianter som 
till exempel AgaScope, TohoScope 
och SovScope. Standardformat för 
70 mm-film.

Filmteknisk 
vokabulär 
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Schema

Augusti
Tisdag 10 augusti
18.00 Immemory: I fjol i Marienbad  

(L’Année dernière à Marienbad),  
Alain Resnais, 1961, 1 tim 33 min, s.t., 
Danial Brännström och Jan Holmberg 
samtalar före visningen  

Onsdag 11 augusti
18.00 För evigheten: Ådalen 31,  

Bo Widerberg, 1969, 1 tim 54 min, s.d. 

Torsdag 12 augusti
18.00 Immemory: Farbror Boonmee 

som minns sina tidigare liv (Loong 
Boonmee raleuk chat), Apichatpong 
Weerasethakul, 2010, 1 tim 53 min,  
s.t. 

Fredag 13 augusti
18.00 De kom till Tellus: Rymdinvasion  

i Lappland (Terror in the Midnight Sun), 
Virgil W. Vogler, 1959, 1 tim 12 min,  
s.t., Lina Andersson inleder 

Lördag 14 augusti
14.00 Immemory: Pantlånaren  

(The Pawnbroker), Sidney Lumet,  
1964, 1 tim 55 min, s.t. 

16.30 Chris Marker: Sans soleil, 1983, 
1 tim 50 min, e.t., Stefan Ramstedt, 
Malin Wahlberg och Johan Redin 
samtalar efter visningen 

Söndag 15 augusti
14.00 Immemory: Cinema Paradiso  

(Nuovo Cinema Paradiso), Giuseppe 
Tornatore, 1988, 2 tim 3 min, s.t.  

16.30 Närbilder: There Will Be Blood,  
Paul Thomas Anderson, 2007, 
2 tim 38 min, s.t. 

Måndag 16 augusti
18.00 Bio Mauritz: Chris Marker: Statyerna 

dör också (Les Statues meurent aussi), 
Chris Marker, Ghislan Cloquet, Alain 
Resnais, 1953, 29 min, e.t. Toute la 

mémoire du monde, Alain Resnais, 1956, 
22 min, e.t.  On vous parle de Paris: 

Maspero. Les mots ont un sens, 1970, 
20 min, e.t. Le Souvenir d’un avenir,  
Chris Marker, Yannick Bellon, 2001, 
42 min, e.d., u.t.

Tisdag 17 augusti
18.00 Immemory: Kvinnan är mannens 

framtid (Yeojaneun namjaui miraeda), 
Hong Sang-soo, 2004, 1 tim 28 min,  
e.t., Sebastian Lindvall inleder  

Onsdag 18 augusti
18.00 Immemory: Smultronstället,  

Ingmar Bergman, 1957, 1 tim 31 min, 
s.d., Maaret Koskinen inleder  

Torsdag 19 augusti
18.00 Chris Marker: Söndag i Peking 

(Dimanche à Pekin), 1956, 19 min, s.t. 
 Brev från Sibirien (Lettre de Sibérie), 

1958, 1 tim 1 min, e.t. 

Fredag 20 augusti
18.00 De kom till Tellus: Världarnas krig 

(The War of the Worlds), Byron Haskin, 
1953, 1 tim 25 min, e.d., u.t. 

Lördag 21 augusti
14.00 Chris Marker: Natt och dimma  

(Nuit et brouillard), Alain Resnais,  
1956, 23 min, s.t. Description d’un 

combat, 1960, 1 tim, e.t.
16.00 William Wyler: Varför byta männen 

hustru? (Dodsworth), 1936, 1 tim 41 min, 
e.d., u.t., Sebastian Lindvall inleder 

18.30 För evigheten: Hotet, Stefan Jarl, 
1987, 1 tim 11 min, s.d. Jåvna – renskötare 

år 2000, Stefan Jarl, 1992, 35 min, s.d. 

Söndag 22 augusti
12.00 Immemory: Shoah, Claude  

Lanz mann, 1985, 9 tim 25 min +  
pauser, s.t.   

Måndag 23 augusti
18.00 Bio Mauritz: Chris Marker: 

Terrassen, (La Jetée) 1963, 27 min, 
s.t.  Junkopia, Chris Marker, John 
Chapman, 1981, 6 min, u.d. 2084, Chris 
Marker, Groupe Confédéral Audiovisuel 
CFDT, 1984, 10 min, e.t. E-CLIP-SE, 
1999, 8 min, u.d. Ouvroir, le film, 2010, 
29 min, e.d., u.t.

Tisdag 24 augusti
18.00 Immemory: Hahaha, Hong Sang-soo, 

2010, 1 tim 55 min, e.t.  

Onsdag 25 augusti
18.00 Närbilder: Ascent, Fiona Tan,  

2016, 1 tim 20 min, e.t./e.d., u.t.,  
Olivia Eriksson inleder 

Torsdag 26 augusti
18.00 Bio Mauritz: Immemory: Fjärran 

röster, stilla liv (Distant Voices, 
Still Lives), Terence Davies, 1988, 
1 tim 25 min, s.t.   

Fredag 27 augusti
18.00 De kom till Tellus: Varning från 

rymden (Uchujin Tokyo ni arawaru), 
Koji Shima, 1956, 1 tim 27 min, e.t. 

Lördag 28 augusti
14.00 Närbilder: Deadlock, Roland Klick, 

1970, 1 tim 25 min, e.d., u.t.
16.00 William Wyler: I skyskrapornas 

skugga (Dead End), 1937, 1 tim 33 min, 
e.d., u.t. 

18.00 För evigheten: Storm över Ryssland  
(Aleksandr Nevskij), Sergej Eisenstein, 
Dmitrij Vasilev, 1938, 1 tim 48 min,  
s.t. 
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Söndag 29 augusti
14.00 Chris Marker: Broadway by Light, 

William Klein, 1957, 11 min, e.t.   
À Valparaiso, Joris Ivens, 1963,  
27 min, e.t.  Om jag hade fyra 
dromedarer (Si j’avais quatre 
dromadaires), 1967, 51 min, e.t.

16.00 Immemory: The Friedmans  
(Capturing the Friedmans), Andrew 
Jarecki, 2003, 1 tim 49 min, s.t.  

18.30 Närbilder: La più bella serata 

della mia vita, Ettore Scola, 1972, 
1 tim 46 min, e.t.

Måndag 30 augusti
18.00 Bio Mauritz: Immemory: Grass,  

Hong  Sang-soo, 2018, 1 tim 6 min, e.t. 

Tisdag 31 augusti
18.00 Rekonstruktion: Miraklet i Milano 

(Miracolo a Milano), Vittorio De Sica, 
1951, 1 tim 35 min, s.t., Stig Björkman 
och Carl Henrik Svenstedt inleder  

  

September
Onsdag 1 september
18.00 Immemory: Minnen från filmens 

första år, Ferdinand Zecca, James 
Williamson, Edwin S. Porter, J. Searle 
Dawleys, Theodore Wharton, Léonce 
Perret, 1901 – 1913, 1 tim 15 min, fr.t., 
e.t. och ne.t., Stefan Ramstedt inleder, 
Edward von Past på piano   

Torsdag 2 september
18.00 Chris Marker: Studie i brott (Vertigo), 

Alfred Hitchcock, 1958, 2 tim 8 min, s.t., 
Jan Holmberg inleder   

Fredag 3 september
18.00 De kom till Tellus: Hotet (The 

Andromeda Strain), Robert Wise,  
1971, 2 tim 11 min, e.d., u.t. 

Lördag 4 september
14.00 Närbilder: Hetta (Heat and Dust),  

James Ivory, 1983, 2 tim 13 min, e.d./e.t.
17.00 William Wyler: Skandalen kring Julie  

(Jezebel), 1938, 1 tim 44 min, s.t.  

Söndag 5 september
14.00 Unga Cinemateket: Här kommer  

Pippi  Lång strump, Olle Hellbom,  
1973, 1 tim 32 min, s.d. 

16.00 Chris Marker: Sköna maj (Le Joli 
mai), Chris Marker, Pierre Lhomme, 
1963, 2 tim 29 min, s.t.  

Måndag 6 september
18.00 Bio Mauritz: Immemory: De 101 

nätterna (Les Cent et une nuits de 
Simon Cinéma), Agnès Varda, 1995, 
1 tim 44 min, e.t. 

Tisdag 7 september
18.00 Luis García Berlanga: Esa pareja 

feliz, Luis García Berlanga, Juan 
Antonio Bardem, 1953, 1 tim 22 min, 
e.t., Miguel Ángel Villena inleder på 
engelska  

Onsdag 8 september
18.00 Immemory: Död man lever 

(Seconds), John Frankenheimer,  
1966, 1 tim 46 min, e.d., u.t.

Torsdag 9 september
18.00 Bio Mauritz: Chris Marker:  

Mysteriet Koumiko (Le Mystère 
Koumiko), 1965, 47 min, s.t.  
Tokyo Days, 1988, 21 min, e.t.

Fredag 10 september
18.00 De kom till Tellus: Världsrymden 

anfaller (Invasion of the Body 
Snatchers), Philip Kaufman, 1978, 
1 tim 55 min, e.d., u.t. 

Lördag 11 september
14.00 Luis García Berlanga: Välkommen, 

Mr Marshall! (Bienvenido, Mister 
Marshall!), 1953, 1 tim 19 min, e.t.  

16.00 Marguerite Duras: India Song, 1975, 
1 tim 58 min, s.t., Stefan Ramstedt, 
Mara Lee och Mia Engberg samtalar 
efter visningen   

Söndag 12 september
14.00 Unga Cinemateket: Ponyo på klippan 

vid havet (Gake no ue no Ponyo), Hayao 
Miyazaki, 2008, 1 tim 41 min, s.d. 

16.00 Chris Marker: Långt från Vietnam 
(Loin du Vietnam), Joris Ivens, William 
Klein, Claude Lelouch, Agnès Varda, 
Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Chris 
Marker, 1967, 1 tim 45 min, e.t.

18.30 För evigheten: Svenska industrifilmer  

1916–1951, Bo Löfberg, Stig Hammar, 
1916–1951, 57 min, s.t./s.d.  

Måndag 13 september
18.00 Bio Mauritz: Luis García Berlanga:  

Placido, 1961, 1 tim 28 min, e.t. 

Tisdag 14 september
18.00 Marguerite Duras: Hiroshima – min 

älskade (Hiroshima mon amour), Alain 
Resnais, 1959, 1 tim 29 min, s.t., Nova 
Gullberg Zetterstrand inleder  

Onsdag 15 september
18.00 Immemory: Belleville Baby, Mia 

Engberg, 2013, 1 tim 13 min, s.d./s.t., 

Torsdag 16 september
18.00 Chris Marker: Vi ses snart, hoppas 

jag (À bientôt, j’espère), Chris Marker, 
Mario Marret, 1967, 38 min, e.t.  
La Charnière, Antoine Bonfanti,  
1968, 13 min, e.t. Classe de lutte,  
Groupe Medvedkine de Besançon,  
1968, 39 min, e.t.

Fredag 17 september
18.00 De kom till Tellus: Starman, John 

Carpenter, 1984, 1 tim 54 min, s.t.  

Lördag 18 september
14.00 Luis García Berlanga: Bödeln (El 

verdugo), 1963, 1 tim 31 min, e.t. 
16.00 Marguerite Duras: En man kom 

tillbaka (Une aussi longue absence), 
Henri Colpi, 1961, 1 tim 38 min,  
s.t.  

18.30 William Wyler: Svindlande höjder 
(Wuthering Heights), 1939,  
1 tim 43 min, s.t. 

Söndag 19 september
14.00 Unga Cinemateket: 

Semestersabotören (Les Vacances  
de Monsieur Hulot), Jacques Tati,  
1953, 1 tim 27 min, s.t.  

16.00 För evigheten: Skuggor ur det 

förflutna (Out of the Past), Jacques 
Tourneur, 1947, 1 tim 37 min, e.d.,  
u.t. 

18.30 Chris Marker: Tåget går (Le Train 
en marche), 1971, 31 min, e.t. Lyckan 
(Stjastie), Aleksandr Medvedkin, 1935, 
1 tim 5 min, s.t., Lotta Hasselquist 
Nilsson på piano    

Måndag 20 september
18.00 Bio Mauritz: Immemory: Lucky One, 

Mia Engberg, Margaux Guillemard, 
2019, 1 tim 16 min, s.d./s.t., Danial 
Brännström och Mia Engberg samtalar 
efter visningen  

Tisdag 21 september
18.00 Marguerite Duras: Détruire, dit-elle, 

1969, 1 tim 38 min, e.t. 

Onsdag 22 september
18.00 Immemory: Brand Upon the Brain!, 

Guy Maddin, 2006, 1 tim 35 min, 
e.d., u.t./e.t., A.J. Epstein inleder på 
engelska 
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Torsdag 23 september
18.00 Bio Mauritz: Chris Marker: Cinétract 

004, anonymt kollektiv, 1968, 3 min, u.d. 
Pentagons sjätte sida (La Sixième face 
du Pentagone), Chris Marker, François 
Reichenbach, 1968, 26 min, s.t.   
Slaget om de tio miljonerna (La Bataille 
des dix millions), Chris Marker, Valérie 
Mayoux, 1970, 58 min, e.t. Ambassaden 
(L’Ambassade), 1973, 20 min, e.d., u.t.

Fredag 24 september
18.00 De kom till Tellus: Terror från rymden 

(Night of the Creeps), Fred Dekker, 
1986, 1 tim 25 min, e.d., u.t. 

Lördag 25 september
14.00 Bio Mauritz: Marguerite Duras:  

Jaune le soleil, 1971, 1 tim 35 min, e.t. 
16.00 Luis García Berlanga: Naturlig storlek 

(Grandeur nature/Tamaño natural), 
1974, 1 tim 33 min, e.t. 

18.00 William Wyler: Brevet (The Letter),  
1940, 1 tim 35 min, e.d., u.t. 

Söndag 26 september
14.00 Unga Cinemateket: Kirikou och den 

elaka häxan (Kirikou et la sorcière), 
Michel Ocelot, Raymond Burlet,  
1998, 1 tim 14 min, s.d.  

16.00 Närbilder: Boys Don’t Cry, Kimberly 
Peirce, 1999, 1 tim 58 min, s.t. 

18.30 Bio Mauritz: Chris Marker: 
Rhodia 4x8, Groupe Medvedkine de 
Besançon, 1968, 3 min, u.d. Sochaux, 

11 juin 1968, Groupe Medvedkine de 
Besançon, 1970, 20 min, e.t. Les Trois-

quarts de la vie, Groupe Medvedkine de 
Sochaux, 1971, 20 min, e.t. Les 20 heures 

dans les camps, 1993, 28 min, e.d., u.t.

Måndag 27 september
18.00 Bio Mauritz: Luis García  

Berlanga: Den stora jakten (La escopeta 
nacional), 1978, 1 tim 31 min, e.t. 

Tisdag 28 september
18.00 Marguerite Duras: Nathalie Granger, 

1972, 1 tim 23 min, e.t. 

Onsdag 29 september
18.00 Immemory: Archangel, Guy Maddin, 

1990, 1 tim 23 min, e.d., u.t. 

Torsdag 30 september
18.00 Luis García Berlanga: La vaquilla, 

1985, 2 tim 2 min, e.t. 

Oktober
Fredag 1 oktober
18.00 De kom till Tellus: Rovdjuret 

(Predator), John McTiernan, 1987, 
1 tim 47 min, e.d., u.t.

Lördag 2 oktober
14.00 Bio Mauritz: Marguerite Duras: 

La Femme du Gange, 1974, 1 tim 27 min, 
e.t. 

16.00 Immemory: Minnen av lycka  
(The Dead), John Huston, 1987,  
1 tim 24 min, s.t.  

18.00 William Wyler: Kvinnan utan nåd 
(The Little Foxes), 1941, 1 tim 56 min, 
e.d., u.t. 

Söndag 3 oktober
14.00 Unga Cinemateket: Kofösaren 

(Go West), Buster Keaton, 1925, 
1 tim 10 min, e.t. och s.t., Edward von 
Past på piano  

16.00 Chris Marker: Längst därinne är 

himlen ändå röd (Le Fond de l’air est 
rouge), 1977/1993, 2 tim 57 min, e.d., 
u.t./e.t.

Måndag 4 oktober
18.00 Bio Mauritz: Immemory:  

Ett ögonblick av oskuld (Nun va  
goldun), Mohsen Makhmalbaf,  
1996, 1 tim 18 min, e.t. 

Tisdag 5 oktober
18.00 Marguerite Duras: Ett namn från 

Venedig i Calcuttas ödemark (Son nom 
de Venise dans Calcutta désert), 1976, 
2 tim, e.t. 

Onsdag 6 oktober
18.00 Immemory: The Green Fog, Evan 

Johnson, Galen Johnson, Guy Maddin, 
2017, 1 tim 5 min, e.d., u.t.

Torsdag 7 oktober
18.00 Närbilder: Mörka vatten (Seraa 

fi al-Mina), Youssef Chahine, 1956, 
1 tim 55 min, e.t.

Fredag 8 oktober
18.00 Sounds of Silence: Gunnar Hedes 

saga, Mauritz Stiller, 1923, 1 tim 9 min, 
s.t., Sheep Got Waxed ackompanjerar 

Lördag 9 oktober
18.00 Sounds of Silence: Miraklet vid Wisla 

(Cud nad Wisla), Richard Boleslawski, 
1921, 51 min, pl.t. och e.t., The Washing 
Machine ackompanjerar  

Söndag 10 oktober
14.00 Bio Mauritz: Unga Cinemateket:  

Fimpen, Bo Widerberg, 1974, 
1 tim 28 min, s.d. 

18.00 Sounds of Silence: Faust (Faust: Eine  
deutsche Volkssage), F.W. Murnau, 
1926, 1 tim 47 min, t.t. och e.t., Küspert 
& Kollegen ackompanjerar 

Måndag 11 oktober
18.00 Sounds of Silence: Den oönskade 

(A tolonc), Michael Curtiz, 1915, 
1 tim 7 min, un.t. och e.t., Kristóf 
Darvas ackompanjerar 

Tisdag 12 oktober
18.00 Sounds of Silence: Segundo de 

Chomóns bisarra fantasier, Segundo 
de Chomón, Gaston Velle, Ferdinand 
Zecca, 1901–1912, 1 tim 15 min, u.d., 
Jordi Sabatés ackompanjerar 

Onsdag 13 oktober
18.00 Sounds of Silence: En oöverträffad 

kampanj (Nebyvalyj pokhod), Mikhail 
Kaufman, 1931, 1 tim 10 min, r.t. 
och e.t., Anton Baibakov Collective 
ackompanjerar  

Torsdag 14 oktober
18.00 Sounds of Silence: Utpressning 

(Blackmail), Alfred Hitchcock, 1929, 
1 tim 16 min, e.t., Chloé ackompanjerar 

 

Fredag 15 oktober
18.00 De kom till Tellus: Faculty  

(The Faculty), Robert Rodriguez,  
1998, 1 tim 44 min, s.t. och fi.t. 

Lördag 16 oktober
14.00 Marguerite Duras: Baxter, Vera 

Baxter, 1977, 1 tim 31 min, e.t. 
16.00 William Wyler: De bästa åren 

(The Best Years of Our Lives), 1946, 
2 tim 49 min, s.t.  

Söndag 17 oktober
14.00 Unga Cinemateket: Råttatouille 

(Ratatouille), Brad Bird, Jan Pinkava, 
2007, 1 tim 52 min, s.d.  

16.30 Andrej Tarkovskij/Chris Marker: 
Vägvälten och fiolen (Katok i skripka), 
Andrej Tarkovskij, 1961, 46 min, s.t.  
Une journée d’Andrei Arsenevitch, Chris 
Marker, 2000, 55 min, e.d., u.t. 

18.30 Bio Mauritz: Immemory: (nostalgia), 
Hollis Frampton, 1971, 36 min, e.d., u.t. 

 Standard Gauge, Morgan Fisher, 
1984, 35 min, e.d., u.t.,  Christa 
Blümlinger inleder på engelska 
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Måndag 18 oktober
18.00 Bio Mauritz: Chris Marker:  

En bassångares ensamhet (La Solitude 
du chanteur du fond), 1974, 1 tim 2 min, 
e.t.  Mémoires pour Simone, 1986, 
1 tim 2 min, e.t.

Tisdag 19 oktober
18.00 Bio Mauritz: Solveig Nordlund:  

Mitt andra land, 2014, 57 min, s.d./
s.t. Minnen från byn Torrom, 1984, 34 min, 
s.d. , Stefan Ramstedt och Solveig 
Nordlund samtalar efter visningen 

Onsdag 20 oktober
18.00 Marguerite Duras: Le Camion,  

1977, 1 tim 20 min, e.t.  

Torsdag 21 oktober
18.00 Andrej Tarkovskij: Ivans barndom 

(Ivanovo detstvo), 1962, 1 tim 35 min, 
s.t., Tora Berg, Astrid Söderbergh 
Widding, Ola Larsmo och Alan Asaid 
samtalar efter visningen  

Fredag 22 oktober
18.00 De kom till Tellus: Wild Zero,  

Tetsuro Takeuchi, 1999,  
1 tim 38 min, e.t. 

Lördag 23 oktober
14.00 Marguerite Duras: Le Navire Night, 

1979, 1 tim 33 min, e.t.
16.00 Immemory: Histoires d’Amérique: 

Food, Family and Philosophy, Chantal 
Akerman, 1988, 1 tim 32 min, e.d., u.t. 

18.00 William Wyler: Arvtagerskan (The 
Heiress), 1949, 1 tim 55 min, e.d., u.t. 

Söndag 24 oktober
10.00–17.00 Barnens filmdag, aktiviteter 

och filmvisningar 

Måndag 25 oktober
18.00 Bio Mauritz: Solveig Nordlund: 

A Luta do Povo – Alfabetização em Santa 

Catarina, Grupo Zero, 1976, 29 min, e.t. 
 A Lei da Terra, Grupo Zero, 1977, 

1 tim 7 min, e.t. 

Tisdag 26 oktober
18.00 Marguerite Duras: Agatha  

(Agatha et les lectures illimitées),  
1981, 1 tim 30 min, e.t. 

Onsdag 27 oktober
18.00 Bio Mauritz: Chris Marker:  

A.K., 1985, 1 tim 11 min, e.t. 

Torsdag 28 oktober
18.00 Närbilder: En blodig kniv – ett 

dödande skott (La resa dei conti),  
Sergio Sollima, 1966, 1 tim 47 min, e.t.

Fredag 29 oktober
18.00 Kim Ki-young: Hushållerskan 

(Hanyo), 1960, 1 tim 51 min, e.t., 
Sebastian Lindvall och Mariah Larsson 
samtalar efter visningen  

Lördag 30 oktober
14.00 För evigheten: Resa till Italien 

(Viaggio in Italia), Roberto Rossellini, 
1954, 1 tim 15 min, e.d., u.t.  Förfilm: 
Kort möte med familjen Rossellini, Gert 
Engström, 1953, 5 min, s.d. 

16.00 Marguerite Duras: Aurélia Steiner  

(Melbourne), 1978, 28 min, e.t.  
Aurélia Steiner (Vancouver), 1978,  
48 min, e.t. 

18.00 Solveig Nordlund: Dina e Django, 
1981, 1 tim 16 min, e.t.  Hemmet, 
1982, 7 min, s.d. , Maria João 
Madeira inleder på engelska 

Söndag 31 oktober
14.00 Unga Cinemateket: Labyrint 

(Labyrinth), Jim Henson, 1986, 
1 tim 41 min, s.t.  

16.00 Närbilder: Nightbreed – kyrkogårdens 

hemlighet (Nightbreed), Clive Barker, 
1990, 1 tim 41 min, e.d., s.t. 

18.00 William Wyler: Polisstation 21  
(Detective Story), 1951, 1 tim 43 min, 
e.d., u.t. 

November
Måndag 1 november
18.00 Bio Mauritz: Chris Marker: Den siste 

bolsjeviken (Le Tombeau d’Alexandre), 
1992, 1 tim 58 min, e.d., u.t. 

Tisdag 2 november
18.00 Marguerite Duras: Césarée, 1979, 

11 min, e.t.  Les Mains négatives,  
1979, 18 min, e.t.  Den atlantiska 

människan (L’Homme atlantique),  
1981, 42 min, e.t. 

Onsdag 3 november
10.00 Unga Cinemateket: När Marnie 

var där (Omoide no Mani), Hiromasa 
Yonebayashi, 2014, 1 tim 43 min, s.d., 
Tora Berg inleder, fri entré!  

18.00 Terrence Malick: Det grymma landet 

(Badlands), 1973, 1 tim 33 min, s.t., 
Sebastian Lindvall, Carolina Jinde 
och Trond Lundemo samtalar efter 
visningen  

Torsdag 4 november
18.00 Kim Ki-young: De älskande 

från Yangsan (Yangsan do), 1955, 
1 tim 29 min, e.t. 

Fredag 5 november
18.00 Närbilder: Spöket och Mrs. Muir 

(The Ghost and Mrs Muir), Joseph L.  
Mankiewicz, 1947, 1 tim 47 min, e.d., u.t.

Lördag 6 november
14.00 Chris Marker: Level Five,  

1997, 1 tim 45 min, e.t.
16.00 Immemory: Första gången  

jag såg dej … (Penny Serenade),  
George Stevens, 1941, 1 tim 59 min,  
e.d., u.t.  

18.30 William Wyler: Prinsessa på vift 
(Roman Holiday), 1953, 1 tim 58 min, 
e.d., u.t. 

Söndag 7 november
14.00 Unga Cinemateket: Samson & Sally, 

Jannik Hastrup, 1984, 1 tim 3 min,  
s.d.  

16.00 Andrej Tarkovskij: Den yttersta 

domen – livsdramat Andrej Rubljov 
(Andrej Rubljov), 1966, 3 tim 1 min,  
s.t. 

Måndag 8 november
18.00 Bio Mauritz: Solveig Nordlund:  

Gestos e Fragmentos, Alberto Seixas 
Santos, 1983, 1 tim 30 min, e.d./e.t. 

Tisdag 9 november
18.00 Bio Mauritz: Chris Marker: Vive la 

baleine, Chris Marker, Mario Ruspoli, 
1973, 17 min, e.d., u.t. An Owl Is an Owl 

Is an Owl, 1990, 4 min, u.d. Zoo Piece, 
1990, 3 min, u.d. Slon Tango, 1990, 
4 min, u.d. Leila Attacks, 2007, 1 min, 
u.d. Chats perchés, 2003, 59 min,  
e.d., u.t. 

Onsdag 10 november
18.00 Terrence Malick: Himmelska dagar  

(Days of Heaven), 1978, 1 tim 34 min, 
s.t. 

Torsdag 11 november
18.00 Kim Ki-young: Goryeojang,  

1963, 1 tim 29 min, e.t.

Fredag 12 november
18.00 Immemory: Total Recall, Paul 

Verhoeven, 1990, 1 tim 53 min, s.t. 

Lördag 13 november
14.00 Marguerite Duras: Barnen (Les 

Enfants), 1984, 1 tim 29 min, s.t.  
16.00 William Wyler: Ben-Hur, 1959, 

3 tim 52 min + paus, e.d., u.t. 
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Söndag 14 november
14.00 Unga Cinemateket: Dumbo, Ben 

Sharpsteen, 1941, 1 tim 3 min, s.d.  
16.00 Andrej Tarkovskij: Solaris (Soljaris), 

1972, 2 tim 46 min, s.t. 

Måndag 15 november
18.00 Bio Mauritz: Solveig Nordlund: 

Resan till Orion, 1986, 17 min, s.d.  
Low Flying Aircraft (Aparelho voador  
a baixa altitude), 2002, 1 tim 20 min,  
s.t.  

Tisdag 16 november
18.00 Marguerite Duras: La Mort du jeune 

aviateur anglais, Benoît Jacquot, 1993, 
37 min, e.t.  Écrire, Benoît Jacquot, 
1993, 43 min, e.t. 

Onsdag 17 november
18.00 Immemory: Mrs. Dalloway,  

Marleen Gorris, 1997, 1 tim 37 min,  
e.d., ne.t.  

Torsdag 18 november
18.00 Kim Ki-young: Överträdelsen  

(Pagye), 1974, 1 tim 50 min, e.t. 

Fredag 19 november
18.00 Immemory: Måndag hela veckan  

(Groundhog Day), Harold Ramis,  
1993, 1 tim 41 min, s.t.  

Lördag 20 november
14.00 Immemory: Fortini/Cani,  

Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, 
1976, 1 tim 23 min, e.t. 

16.00 För evigheten: Farornas ö, Sten 
Nordenskiöld, 1930, 1 tim 19 min, s.t., 
Edward von Past på piano   

18.00 William Wyler: Ryktet (The 
Children’s Hour), 1961, 1 tim 48 min, 
e.d., u.t. 

Söndag 21 november
14.00 Unga Cinemateket: Ett hundliv  

(A Dog’s Life), Charles Chaplin, 1918, 
39 min, e.t. och s.t.  På axel gevär 
(Shoulder Arms), Charles Chaplin, 1918, 
38 min, e.t. och s.t.  

16.00 Terrence Malick: Den tunna röda 

linjen (The Thin Red Line), 1998, 
2 tim 50 min, s.t. 

Måndag 22 november
18.00 Bio Mauritz: Marguerite Duras/

Solveig Nordlund: En rachâchant, 
Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, 
1982, 7 min, e.t. Die Strände, Astrid 
Johanna Ofner, 2019, 10 min, e.t. 
Marguerite Duras, Solveig Nordlund, 
1993, 56 min, s.t. 

Tisdag 23 november
18.00 Andrej Tarkovskij: Spegeln 

(Zerkalo), 1975, 1 tim 46 min, s.t.  

Onsdag 24 november
18.00 Immemory: Carl Johan De 

Geer minns, Carl Johan De Geer,  
2000–2006, 39 min, Anders Annikas 
och Carl Johan De Geer samtalar  
efter visningen  

Torsdag 25 november
18.00 Immemory: Ghost in the Shell 

(Kokaku kidotai), Mamoru Oshii,  
1995, 1 tim 23 min, e.t.  

Fredag 26 november
18.00 Kim Ki-young: Köttets löfte 

(Yukcheui yaksok), 1975,  
1 tim 45 min, e.t. 

Lördag 27 november
14.00 Terrence Malick: The New World, 

2005, 2 tim 15 min, s.t.  
17.00 Immemory: En spillra av imperiet 

(Oblomok imperii), Fridrikh Ermler, 
1929, 1 tim 49 min, r.t. och e.t., Lotta 
Hasselquist Nilsson på piano 

Söndag 28 november
14.00 Unga Cinemateket: Solan och Ludvig 

– Jul i Flåklypa (Solan og Ludvig –  
Jul i Flåklypa), Rasmus A. Sivertsen, 
2013, 1 tim 13 min, s.d. 

16.00 Andrej Tarkovskij: Stalker, 1979,  
2 tim 41 min, s.t. 

Måndag 29 november
18.00 För evigheten: Ubåt 39,  

Erik ”Hampe” Faustman, 1952,  
1 tim 31 min, s.d., u.t. 

Tisdag 30 november
18.00 Immemory: Stardust Memories,  

Woody Allen, 1980, 1 tim 29 min,  
s.t.   

December
Onsdag 1 december
18.00 Immemory: Illusioner (Maboroshi 

no hikari), Hirokazu Kore-eda, 1995, 
1 tim 49 min, s.t., Sebastian Lindvall 
inleder   

Torsdag 2 december
18.00 Bio Mauritz: Kim Ki-young:  

Kvinnornas ö (I-eo-do), 1977, 
1 tim 51 min, e.t. 

Fredag 3 december
18.00 William Wyler: Samlaren (The 

Collector), 1965, 1 tim 58 min, s.t. 

Lördag 4 december
14.00 Terrence Malick: The Tree of Life, 

2011, 2 tim 18 min, s.t.  
17.00 Andrej Tarkovskij: Nostalghia, 

1983, 2 tim 5 min, s.t.  

Söndag 5 december
14.00 Bio Mauritz: Immemory: As I Was 

Moving Ahead I Occasionally Saw Brief 

Glimpses of Beauty, Jonas Mekas, 2000, 
4 tim 46 min + paus, e.d., u.t. 

Måndag 6 december
18.00 Bio Mauritz: För evigheten: 

Drömspel (Drømspel), Unni Straume, 
1994, 1 tim 30 min, s.d./s.t.  
Urspårning (Avsporing), Unni Straume, 
1993, 7 min, u.d. 

Tisdag 7 december
18.00 Immemory: Limite, Mário Peixoto, 

1931, 2 tim, pr.t. och e.t., Matti Bye och 
Laura Naukkarinen ackompanjerar 

Onsdag 8 december
18.00 Terrence Malick: Knight of Cups,  

2015, 1 tim 58 min, s.t. 

Torsdag 9 december
18.00 Kim Ki-young: Rovdjur (Yukshik 

dongmul), 1984, 1 tim 47 min, e.t.  

Fredag 10 december
18.00 Immemory: Memento, Christopher 

Nolan, 2000, 1 tim 54 min, s.t. 

Lördag 11 december
14.00 Andrej Tarkovskij: Offret,  

1986, 2 tim 29 min, s.d.  
17.00 Immemory: Efter livet  

(Wandafuru raifu), Hirokazu Kore-eda, 
1998, 1 tim 58 min, s.t.  

Söndag 12 december
14.00 Immemory: Le Temps retrouvé, 

d’après l’oeuvre de Marcel Proust,  
Raúl Ruiz, 1999, 2 tim 49 min, e.t.

17.30 Immemory: Dolt hot (Caché), 
Michael Haneke, 2005, 1 tim 58 min, 
s.t. 

Måndag 13 december
18.00 Bio Mauritz: Immemory: 

Animerade minnen, Birgitta Jansson, 
Claes-Göran Lillieborg, Paul Fierlinger, 
Chris Landreth, 1986–2004, 1 tim 20 
min, s.d./e.d., u.t. 

Tisdag 14 december
18.00 Terrence Malick: Song to Song, 

2017, 2 tim 9 min, s.t.
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Onsdag 15 december
18.00 Immemory: Still Walking (Aruitemo 

aruitemo), Hirokazu Kore-eda, 2008, 
1 tim 54 min, s.t.  

Torsdag 16 december
18.00 Andrej Tarkovskij: Regi Andrej 

Tarkovskij, Michal Leszczylowski, 
1988, 1 tim 38 min, s.d./s.t., Michal 
Leszczylowski inleder  

Fredag 17 december
18.00 Immemory: Blade Runner: The 

Final Cut, Ridley Scott, 1982/2007, 
1 tim 57 min, e.d., u.t.  

Lördag 18 december
14.00 William Wyler: Hur man stjäl en 

miljon (How to Steal a Million), 1966, 
2 tim 7 min, e.d., u.t. 

17.00 För evigheten: Heremakono – 

Waiting for Happiness (Heremakono), 
Abderrahmane Sissako, 2003, 
1 tim 35 min, s.t.  

Söndag 19 december
14.00 Terrence Malick: A Hidden Life,  

2019, 2 tim 54 min, s.t.
17.30 Immemory: Andarnas natt  

(Scrooge), Brian Desmond Hurst,  
1951, 1 tim 26 min, e.d., u.t.

10 augusti–19 december
Utforska Chris Markers interaktiva verk 

Immemory (1997) i Filmhusets foajé.

  Analog filmkopia
  Samtal eller inledning
  Musikackompanjemang
  Barntillåten
  Tillåten från 7 år
  Tillåten från 11 år

 s.d. Svensk dialog
 e.d. Engelsk dialog
 u.d. Utan dialog

 s.t. Svensk text
 e.t. Engelsk text
 fi.t. Finsk text
 fr.t. Fransk text
 ne.t. Nederländsk text
 pl.t. Polsk text
 pr.t  Portugisisk text
 r.t. Rysk text
 t.t. Tysk text
 un.t. Ungersk text
 u.t. Utan text
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Filmregister

20 heures dans les 
camps, Les, 33

2084, 25

A
À bientôt, j’espère, 30
Agatha, 72
Agatha et les lectures 

illimitées, 72
A.K., 36
Aktiebolaget Joh. Thermænius 

& Son, Hallsberg, 222
Aleksandr Nevskij, 224
Allt går igen, 222
Ambassade, L’, 32
Ambassaden, 32
Andarnas natt, 96
Andrej Rubljov, 48
Andromeda Strain, The, 209
Animerade minnen, 106
Année dernière à 

Marienbad, L’, 98
Aparelho voador a baixa 

altitude, 170
Archangel, 111
Aruitemo aruitemo, 120
Arvtagerskan, 183
Ascent, 245
As I Was Moving Ahead I 

Occasionally Saw Brief 
Glimpses of Beauty, 124

A tolonc, 145
Aurélia Steiner 

(Melbourne), 71
Aurélia Steiner (Vancouver), 71
aussi longue absence, Une, 62
À Valparaiso, 24
Avsporing, 230

B
Badlands, 82
Barnen, 74
Bataille des dix millions, La, 32
Baxter, Vera Baxter, 68
Belleville Baby, 133
Ben-Hur, 186
Best Years of Our Lives, 

The, 182
Bienvenido, Mister 

Marshall!, 195
Blackmail, 148
Blade Runner: The Final 

Cut, 104
Boys Don’t Cry, 243
Brand Upon the Brain!, 112
Brevet, 180
Brev från Sibirien, 22
Broadway by Light, 24
Bödeln, 197

C
Caché, 131
Camion, Le, 69
Capturing the Friedmans, 127
Carl Johan De Geer minns, 125
Cent et une nuits de Simon 

Cinéma, Les, 116
Césarée, 73
Charnière, La, 30
Chats perchés, 39
Children’s Hour, The, 187
Cinema Paradiso, 108
Cinétract 004, 32
Classe de lutte, 30
Collector, The, 188
Cud nad Wisla, 143

D
Days of Heaven, 83
De 101 nätterna, 116
Dead End, 177
Deadlock, 239
Dead, The, 107
De bästa åren, 182
Den atlantiska människan, 73
Den oönskade, 145
Den siste bolsjeviken, 37
Den stora jakten, 199
Den tunna röda linjen, 84
Den yttersta domen – 

livsdramat Andrej 
Rubljov, 48

Description d’un combat, 23
Detective Story, 184
Det grymma landet, 82
Détruire, dit-elle, 63
De älskande från Yangsan, 154
Dimanche à Pekin, 22
Dina e Django, 168
Distant Voices, Still Lives, 109
Dodsworth, 176
Dog’s Life, A, 259
Dolt hot, 131
Drawn from Memory, 106
Drömspel, 230
Drømspel, 230
Dumbo, 258
Död man lever, 100

E
E-CLIP-SE, 25
Écrire, 75
Efter livet, 119
En bassångares ensamhet, 34
En blodig kniv – ett dödande 

skott, 238
Enfants, Les, 74
En man kom tillbaka, 62
En oöverträffad kampanj, 147
En rachâchant, 76
En spillra av imperiet, 93
Esa pareja feliz, 194
escopeta nacional, La, 199
Ett hundliv, 259
Ett namn från Venedig i 

Calcuttas ödemark, 67

Ett ögonblick av oskuld, 121
Eviga vittnen eller 

Hafsklippornas 
hemlighet, 92

F
Faculty, 214
Faculty, The, 214
Falken – en rundvandring 

i Hallands största 
bryggeri, 222

Farbror Boonmee som minns 
sina tidigare liv, 132

Farornas ö, 223
Faust, 144
Faust: Eine deutsche 

Volkssage, 144
Femme du Gange, La, 66
Fimpen, 253
Fireside Reminiscences, 92
Fjärran röster, stilla liv, 109
Fond de l’air est rouge, Le, 35
Fortini/Cani, 102
Friedmans, The, 127
From the Submerged, 92
Första gången jag såg dej …, 95

G
Gake no ue no Ponyo, 249
Gestos e Fragmentos, 169
Ghost and Mrs. Muir, The, 237
Ghost in the Shell, 117
Goryeojang, 156
Go West, 252
Grandeur nature, 198
Grass, 130
Green Fog, The, 113
Groundhog Day, 115
Gunnar Hedes saga, 142

H
Hahaha, 129
Hanyo, 155
Heat and Dust, 241
Heiress, The, 183
Hemmet, 168
Heremakono, 231
Heremakono – Waiting for 

Happiness, 231
Hetta, 241
Hidden Life, A, 89
Himmelska dagar, 83
Hiroshima – min älskade, 61
Hiroshima mon amour, 61
Histoire d’un crime, 92
Histoires d’Amérique:  

Food, Family and 
Philosophy, 110

Homme atlantique, L’, 73
Hotet (1971), 209
Hotet (1987), 229
How to Steal a Million, 189
Hur man stjäl en miljon, 189
Hushållerskan, 155
Här kommer Pippi 

Långstrump, 248

I
I-eo-do, 159
I fjol i Marienbad, 98
Illusioner, 118
Immemory, 40
India Song, 60
Invasion of the Body 

Snatchers, 210
I skyskrapornas skugga, 177
Ivanovo detstvo, 47
Ivans barndom, 47

J
Jag minns Håkan 

Alexandersson, 125
Jag minns Lena Svedberg, 125
Jaune le soleil, 64
Jetée, La, 25
Jezebel, 178
Joli mai, Le, 27
Journée d’Andrei 

Arsenevitch, Une, 46
Junkopia, 25
Jåvna – renskötare 

år 2000, 229

K
Katok i skripka, 46
Kirikou et la sorcière, 251
Kirikou och den elaka 

häxan, 251
Knight of Cups, 87
Kofösaren, 252
Kokaku Kidotai, 117
Kort möte med familjen 

Rossellini, 227
Kvinnan utan nåd, 181
Kvinnan är mannens 

framtid, 128
Kvinnornas ö, 159
Köttets löfte, 158

L
Labyrint, 255
Labyrinth, 255
Lei da Terra, A, 167
Leila Attacks, 39
Letter, The, 180
Lettre de Sibérie, 22
Level Five, 38
Limite, 94
Little Foxes, The, 181
Loin du Vietnam, 29
Loong Boonmee raleuk 

chat, 132
Low Flying Aircraft, 170
Lucky One, 134
Luta do Povo – Alfabetização 

em Santa Catarina, A, 167
Lyckan, 31
Långt från Vietnam, 29
Längst därinne är himlen 

ändå röd, 35
Lördag i North Carolina, 106
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M
Maboroshi no hikari, 118
Mains négatives, Les, 73
Marguerite Duras, 76
Memento, 126
Mémoires pour Simone, 34
Minnen av lycka, 107
Minnen från byn Torrom, 166
Minnen från filmens 

första år, 92
Miracolo a Milano, 233
Miraklet i Milano, 233
Miraklet vid Wisla, 143
Mitt andra land, 166
Mormor, Hitler och jag, 125
Mort du jeune aviateur 

anglais, La, 75
Mrs. Dalloway, 122
Mystère des roches de 

Kador, Le, 92
Mystère Koumiko, Le, 28
Mysteriet Koumiko, 28
Måndag hela veckan, 115
Mörka vatten, 236

N
Nathalie Granger, 65
Natt och dimma, 23
Naturlig storlek, 198
Navire Night, Le, 70
Nebyvalyj pokhod, 147
New World, The, 85
Nightbreed, 242
Nightbreed – kyrkogårdens 

hemlighet, 242
Night of the Creeps, 212
Nostalghia, 52
(nostalgia), 101
Nuovo Cinema Paradiso, 108
Nuit et brouillard, 23
Nun va goldun, 121
När Marnie var där, 256

O
Oblomok imperii, 93
Offret, 53
Old Chorister, The, 92
Om jag hade fyra 

dromedarer, 24
Omoide no Mani, 256
On vous parle de Paris: 

Maspero. Les mots ont 
un sens, 21

Out of the Past, 225
Ouvroir, le film, 25
Owl Is an Owl Is an Owl, 

An, 39

P
Pagye, 157
Pantlånaren, 99
Pawnbroker, The, 99
Penny Serenade, 95
Pentagons sjätte sida, 32
più bella serata della mia 

vita, La, 240

Placido, 196
Polisstation 21, 184
Ponyo på klippan vid 

havet, 249
Predator, 213
Prinsessa på vift, 185
På axel gevär, 259

R
Ratatouille, 254
Regi Andrej Tarkovskij, 54
resa dei conti, La, 238
Resan till Orion, 170
Resa till Italien, 227
Rhodia 4x8, 33
Roman Holiday, 185
Rovdjur, 160
Rovdjuret, 213
Ryan, 106
Ryktet, 187
Rymdinvasion i Lappland, 208
Råttatouille, 254

S
Samlaren, 188
Samson & Sally, 257
Sans soleil, 20
Scrooge, 96
Seconds, 100
Segundo de Chomóns 

bisarra fantasier, 146
Semestersabotören, 250
Seraa fi al-Mina, 236
Shoah, 105
Shoulder Arms, 259
Si j’avais quatre 

dromadaires, 24
Sixième face du 

Pentagone, La, 32
Sjuka svin och friska 

grisar, 222
Skandalen kring Julie, 178
Skuggor ur det förflutna, 225
Sköna maj, 27
Slaget om de tio miljonerna, 32
Slon Tango, 39
Smultronstället, 97
Sochaux, 11 juin 1968, 33
Solan och Ludvig – Jul i 

Flåklypa, 260
Solan og Ludvig – Jul i 

Flåklypa, 260
Solaris, 49
Solitude du chanteur du 

fond, La, 34
Soljaris, 49
Song to Song, 88
Son nom de Venise dans 

Calcutta désert, 67
Souvenir d’un avenir, Le, 21
Spegeln, 50
Spöket och Mrs. Muir, 237
Stalker, 51
Standard Gauge, 101
Stardust Memories, 103
Starman, 211

Statues meurent aussi, Les, 21
Statyerna dör också, 21
Still Walking, 120
Stjastie, 31
Storm över Ryssland, 224
Strände, Die, 76
Studie i brott, 26
Svenska industrifilmer 

1916–1951, 222
Sveriges gröna tröja, 222
Svindlande höjder, 179
Söndag i Peking, 22

T
Tamaño natural, 198
Temps retrouvé,  

d’après l’oeuvre de Marcel 
Proust, Le, 13, 123

Terrassen, 25
Terror in the Midnight Sun, 208
There Will Be Blood, 244
Terror från rymden, 212
Thin Red Line, The, 84
Tokyo Days, 28
Tombeau d’Alexandre, Le, 37
Total Recall, 114
Toute la mémoire du 

monde, 21
Train en marche, Le, 31
Tree of Life, The, 86
Trois-quarts de la vie, Les, 33
Tåget går, 31

U
Ubåt 39, 226
Uchujin Tokyo ni arawaru, 207
Utpressning, 148
Urspårning, 230

V
Vacances de Monsieur Hulot, 

Les, 250
vaquilla, La, 200
Varför byta männen 

hustru?, 176
Varning från rymden, 207
verdugo, El, 197
Vertigo, 26
Viaggio in Italia, 227
Vi ses snart, hoppas jag, 30
Vive la baleine, 39
Vägvälten och fiolen, 46
Välkommen, Mr Marshall!, 195
Världarnas krig, 206
Världsrymden anfaller, 210

W
Wandafuru raifu, 119
War of the Worlds, The, 206
Wild Zero, 215
Wuthering Heights, 179

Y
Yangsan do, 154
Yeojaneun namjaui 

miraeda, 128

Yukcheui yaksok, 158
Yukshik dongmul, 160

Z
Zerkalo, 50
Zoo Piece, 39

Å
Ådalen 31, 228

Ö
Överträdelsen, 157

Kursiva titlar anger 
originaltitlar som skiljer  
sig från visningstiteln.
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Hösten 2021 uppmärksammar Cinemateket 
filmen som minnes teknologi. Hur bilder har 
gjort oss till dem vi är, hur de kommer att forma 
oss i morgon och hur filmskapare de senaste 126 
åren har undersökt filmens förmåga att bevara, 
återskapa och ifrågasätta det förflutna.

Minnets geografi  
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