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S

om ni ser, eller känner, är den här program
tidningen tjockare än vanligt. Från och med
nu kommer vi att gå över till fyra program
tidningar per år. Det kommer att göra det lättare
för oss att göra en långsiktig programsättning och
vi hoppas att ni kommer att märka av det i form
av ett bättre program.
De senaste åren har vi haft ett långtgående
samarbete med den japanska ambassaden och
det japanska filmarkivet och vi är glada över att
vi kan fortsätta det samarbetet även i år – då det
är 150 år sedan Sverige och Japan etablerade
diplomatiska relationer – genom att lyfta fram Japans främsta skådespelare
genom tiderna, Setsuko Hara.
Vi fortsätter även att uppmärksamma att det är 50 år sedan 1968. Under
våren visade vi prov på hur filmen förändrades av det årets politiska
händelser i några länder i väst. I detta program sätter vi fokus på Tjecko
slovakiens 1968, som var något helt annat.
Jo, vi fortsätter förstås också med våra Ingmar Bergman-visningar.
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Det här är Cinemateket
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Det här är Cinemateket
Cinematekets uppgift är att tillgängliggöra och levandegöra filmhistorien, att
bidra till ett ökat intresse för filmhistorien och för filmen som konstform. Vi
erbjuder vägledning till filmens historia och gör den samtidigt mer inkluderande
genom att visa allt från stora klassiker till smalare filmer. För att öka förståelsen
för filmen och dess historia, och för att bidra till att den skrivs om, placeras de
filmer vi visar i ett filmhistoriskt eller samhälleligt sammanhang.
Filmhistorien är mer än bara själva filmerna, det är också den kultur och teknik
som omgett och format filmkonsten sedan dess födelse: biografen som visningsplats,
den analoga filmen som bärare, de människor som skapat och visat filmerna,
filmernas mottagande hos publik och kritiker. Vi visar film på biograf, i första hand
på dess originalformat, i bästa möjliga skick, och med levande musik till stumfilm.
Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet. Filminstitutet är medlem i
Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), en internationell
sammanslutning av filmarkiv och cinematek som tillsammans arbetar för att
bevara och tillgängliggöra filmarvet.

Biljetter och åldersgränser

Våra förmånskort

Biljetter köper du på våra biografer eller på cinemateket.se. Biljetterna för
augusti–oktober släpps 1 augusti på webben och 14 augusti i kassan. Antalet
platser i biograferna är begränsat, så skaffa gärna biljett i god tid.
Ordinarie biljettpris är 80 kr. Med våra förmånskort blir biljetterna billigare,
du får programtidningen hemskickad och andra specialerbjudanden.
Cinemateketkortet kostar 250 kr och med det betalar du 60 kr per biljett.*
Kortet kostar 100 kr för studenter och seniorer mot uppvisande av Mecenatkort
respektive pensionärsintyg.
Stora Cinemateketkortet kostar 1 200 kr och med det går du kostnadsfritt
på visningarna.*
Förmånskorten köper du på våra biografer. Har du köpt en rabatterad biljett måste
du visa upp ditt kort tillsammans med biljetten vid insläppet. Korten gäller i ett år.
Är du under 15 år är det alltid fri entré,* men du får bara gå på visningar där
åldersgränsen tillåter det. Filmernas åldersgränser varierar. Läs i programmet vad
som gäller för respektive film. I vuxet sällskap är filmer från 7 år tillåtna för barn,
filmer från 11 år tillåtna för barn över 7 år och filmer från 15 år tillåtna för barn
över 11 år.
* Undantag för filmvisningar under Barnens filmdag, då biljetterna kostar 20 kr för samtliga besökare.
Enstaka övriga avvikelser kan förekomma.

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

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

Filmhuset: Mark Standley, Zita: Katriina Mäkinen

Cinematekets biografer
Bio Victor och Bio Mauritz i Filmhuset
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Publikens val

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

En vacker dag kan man se hur långt som helst
On a Clear Day You Can See Forever

Lör 25 aug 14.00 Bio Victor

En av Vincente Minnellis sista filmer, där en kvinna söker hjälp för att sluta
röka hos en psykiater som hypnotiserar henne – vilket framkallar minnen ur
kvinnans tidigare liv. Med vackra Technicolor-färger i Panavision och den
gnistrande duon Barbra Streisand och Yves Montand i huvudrollerna om
vandlas Broadwayförlagans ”banala kärleksberättelse till en poetisk allegori
om kärlek”, som Molly Haskell skrev i The Village Voice. Vi visar den
svenska biografversionen. SR
Regi: Vincente Minnelli, skådespelare: Barbra Streisand, Yves Montand, Jack Nicholson,
1970, USA, 35 mm, 2 tim, engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Koyaanisqatsi
Lör 18 aug 17.00 Bio Victor

Regissören Godfrey Reggios och
fotografen Ron Frickes berömda
collage av bilder från storslagen
natur, miljöförstörande industrier,
högteknologiska maskiner och
människor i 80-talets amerikanska
samhälle, ofta uppspelade med hög
hastighet eller i slow motion, utan
dialog men till tonerna av Philip
Glass hypnotiska filmmusik.
”Koyaanisqatsi” betyder ”liv i
obalans” på hopi-språket. AA
Regi: Godfrey Reggio, 1982, USA,
DCP 2K (PC), 1 tim 26 min, utan dialog,
tillåten från 7 år
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Ingmar Bergman
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B akgrundsbild: En passion .

Ingmar Bergman
Perioden 1958 till 1968 var en minst sagt omvälvande tid i Ingmar Bergmans
filmkarriär. Det var då han förvandlades från regissören till auteuren Bergman,
till ett av de största namnen på den internationella filmscenen.
Framgången tog fart just 1958, när den franska nya vågens kritiker
beskrev den svenska regissören som en filmskapare som uppfann ett helt
eget och unikt filmspråk. Efter att Jungfrukällan vunnit en Oscar för bästa
icke-engelskspråkiga film var Bergman ett världsnamn.
Under det här decenniet är Bergmans filmskapande inte bara personligt
och särpräglat utan befinner sig också i ständig förändring. Den drömlika
estetiken i Persona och Vargtimmen samsas med kammarspelets realism i
Nära livet, färggrann komik i För att inte tala om alla dessa kvinnor eller
ett imaginärt krigslandskap i Skammen. Det som kallas trilogin om Guds
tystnad (Såsom i en spegel, Nattvardsgästerna och Tystnaden) är tre mycket
olika filmer som spänner från närgånget utforskande av destruktiv sexualitet
till stramt återhållsam gestaltning av existentiella trosfrågor.
Under de här åren finner Bergman också den plats som kommer att bli
hans konstnärliga hem, nämligen Fårö, och knyter filmarbetare till sig som
blir avgörande för hur hans stil utvecklas. De mest betydelsefulla är kanske
skådespelaren (och senare regissören) Liv Ullmann och fotografen Sven
Nykvist. Ullmanns tysta ansikte i Persona och vinterljusets skiftningar i
Nattvardsgästerna tillhör filmhistoriens mest originella och poetiska bilder.
Men också under den här framgångsperioden var Bergman en kontroversiell
figur som fick en del kritik, inte minst på hemmaplan. Mest känd är kanske
Bo Widerbergs artikel om Bergman som ”vår dalahäst i världen” från 1961,
där regissören beskrevs som samhällsfrånvänd. Den här kritiken kom att få
större betydelse under det sena 60-talets mer politiserade filmkultur.
Mot den bakgrunden är det intressant att Bergmans framgångar börjar
dala när han i slutet av 60-talet gör mer samhällsutblickande filmer som
Skammen och En passion, filmer som kommenterar våldets verklighet i
skuggan av Vietnamkriget.
Text: Anna Sofia Rossholm, docent i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet

2018 hade Ingmar Bergman fyllt
100 år, vilket uppmärksammas
världen över. Cinemateket visar
alla de 40 långfilmer av Bergman
som gick upp på bio i Sverige, på
16 mm eller 35 mm. Läs mer på
cinemateket.se/bergman.

Nära livet Ons 15 aug 18.00 Bio Victor
Instängt, spänt och svettigt när abort,
missfall, oönskade barn, förlossnings
depression och dåliga äktenskap
avhandlas i film om tre kvinnor på en
förlossningsavdelning. Ulla Isakssons
manus gav stoff åt en film med starka
närbilder och ett sparsmakat ljudspår.
Eva Dahlbeck, Ingrid Thulin, Bibi
Andersson och Barbro Hiort af Ornäs
fick kollektivt ta emot skådespelarpriset
i Cannes, där Bergman också vann för
bästa regi. Efter filmen visas Bakomfilm
Nära livet. SR
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Eva
Dahlbeck, Ingrid Thulin, Bibi Andersson, Erland
Josephson, Max von Sydow, 1958, Sverige,
35 mm + 16 mm, 1 tim 24 min + 19 min bakomfilm, svenska + utan dialog, tillåten från 15 år
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Ingmar Bergman

Ansiktet Ons 22 aug 18.00 Bio Victor
En maskerad, påstått stum, magnetisör
anklagas tillsammans med sitt kringresande teatersällskap för bluffmakeri
av en läkare (enligt Bergman själv en
nidbild av Harry Schein) och en skeptisk polis. Magiska seanser, klaustrofobi
och suggestiva bilder i en film som
Stockholms-Tidningen tyckte var
”utomordentligt intressant”. Visningen
inleds av författaren Peter Birro, som
1997 tilldelades Ingmar Bergman-priset.
Efter filmen visas Bakomfilm Ansiktet. TB
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Max von
Sydow, Ingrid Thulin, Naima Wifstrand, Gunnar
Björnstrand, Erland Josephson, Bibi Andersson,
Åke Fridell, 1958, Sverige, 35 mm + 16 mm,
1 tim 41 min + 7 min bakomfilm, svenska +
utan dialog, tillåten från 15 år

Jungfrukällan Ons 29 aug 18.00 Bio Victor
Visuellt mästerverk om hämnd och gudsfruktan där ung kvinna skändas
och mördas av två män och en pojke som därefter besöker hennes fars gård.
Baserad på den medeltida balladen ”Per Tyrssons döttrar” och inspirerad av
Akira Kurosawas Demonernas port, väckte filmens våldsamma innehåll
debatt och anmäldes till Justititeombudsmannen. Mottagandet var i övrigt
positivt och filmen belönades med en Oscarstatyett för bästa icke-engelsk
språkiga film. Visningen inleds av Gunnel Lindblom. DB
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Max von Sydow, Birgitta Valberg, Birgitta Pettersson,
Gunnel Lindblom, 1960, Sverige, 35 mm, 1 tim 29 min, svenska, tillåten från 15 år
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Djävulens öga
Ons 5 sep 18.00 Bio Victor

Jarl Kulles Don Juan med läcker
våning i helvetet får av Satan med
vagel i ögat i uppdrag att förföra Bibi
Anderssons jungfru och därigenom
förstöra hennes framtida äktenskap.
Bergmans rondo capriccioso är ett
lika teatralt och sofistikerat som
djävulskt avklädande lustspel, där
kärleken (med lite hjälp av den vita
lögnen) går segrande ur striden mot
både himmel och helvete. SR
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare:
Jarl Kulle, Bibi Andersson, Stig Järrel, Nils
Poppe, Gertrud Fridh, 1960, Sverige, 35 mm,
1 tim 27 min, svenska, tillåten från 15 år

Såsom i en spegel Ons 12 sep 18.00 Bio Victor
En känslokall författare, den schizofrena dottern som väntar på Guds
ankomst, den unga sonen med egna författardrömmar och dotterns make
som är läkare, tillbringar ett dygn i familjens sommarhus. Bergman ville
filma på Orkneyöarna men Sven Nykvist föreslog Fårö och så inleddes
kärlekshistorien mellan filmskaparen och ön. Första filmen i Gudstrilogin,
Oscarbelönad för bästa icke-engelskspråkiga film. Visningen inleds av
skräckfilmsskribenten Jason Meredith. Efter filmen visas Bakomfilm
Såsom i en spegel. AA
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Gunnar Björnstrand, Harriet Andersson,
Max von Sydow, Lars Passgård, 1961, Sverige, 35 mm + 16 mm, 1 tim 29 min +
25 min bakomfilm, svenska + utan dialog, tillåten från 15 år
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Nattvardsgästerna + Psykologer tittar på film
Ons 19 sep 18.00 Bio Victor

Komediskådespelaren Gunnar Björnstrand fick spela Tomas, den tvivlande
prästen i en liten församling, isolerad och hemsökt av Guds tystnad. Hans
oförmåga att ge församlingsmedlemmarna tröst tär på honom, men plikttroget
genomför han predikan. Nattvardsgästerna, det centrala verket i Gudstrilogin,
gjordes när Bergman stod på toppen av sin karriär. Hollywood lockade med
stora pengar, Bergman var säker på att de skulle sluta efter att ha sett den dystra
filmen. Efter visningen samtalar psykologen Jonas Mosskin med Ludvig
Lindelöf, präst och teolog som forskat om Gudsbilden i Bergmans filmer,
under rubriken Psykologer tittar på film. Samtalet pågår i 45 minuter. DB
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Gunnar Björnstrand, Ingrid Thulin, Gunnel Lindblom,
Max von Sydow, Allan Edwall, 1963, Sverige, 35 mm, 1 tim 21 min, svenska, tillåten från 15 år

Tystnaden Ons 26 sep 18.00 Bio Victor
Hänförande djupfokusfoto, tryckande
tystnad och sexuella neuroser när två
systrar gör upp på hotell i påhittad
östeuropeisk stad. Ingrid Thulin hostar
blod, Gunnel Lindblom har sex och
hennes son vandrar omkring i korridorerna. Gudstrilogins avslutande del
skapade censur- och moraldebatt, men
blev regissörens första publiksuccé
och vann Guldbaggar för bästa film,
regi och kvinnlig huvudroll (Thulin)
på den första ”filmbalen” 1964. AA
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Ingrid
Thulin, Gunnel Lindblom, Jörgen Lindström,
Håkan Jahnberg, Birger Malmsten, 1963,
Sverige, 35 mm, 1 tim 35 min, svenska,
tillåten från 15 år

Ingmar Bergman
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För att inte tala om
alla dessa kvinnor
Ons 3 okt 18.00 Bio Victor

Slapstick och frän dialog i Bergmans
första färgfilm, där en musikkritiker utan
självdistans anländer till en herrgård
med förevändningen att färdigställa en
biografi över en polygam cellist, men
i själva verket vill få sin egen kompo
sition uppförd. Magos kostymer och
P. A. Lundgrens scenografier återges i
full prakt i Sven Nykvists färgsprakande
Eastmancolor-foto. Manus av Bergman
och Erland Josephson. SR
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare:
Jarl Kulle, Eva Dahlbeck, Bibi Andersson,
Harriet Andersson, 1964, Sverige, 35 mm,
1 tim 20 min, svenska, tillåten från 15 år

Persona Ons 10 okt 18.00 Bio Victor
En skådespelerska slutar plötsligt att tala efter en föreställning och bosätter sig
på en isolerad ö, tillsammans med en sköterska som tvärtom aldrig tycks sluta
prata. Deras förhållande präglas av konfrontationer, sadistiska utspel och medberoende, och efter ett tag tycks gränsen mellan dem försvinna. Persona är
filmhistoriens mest kända modernistiska självreflektiva verk, med långa,
intensiva närbilder, och Bergmans mest erotiska verk. Visningen inleds av
skådespelaren och regissören Bahar Pars, aktuell med uppsättningen
Persona, persona, persona på Dramaten. DB
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Liv Ullmann, Bibi Andersson, Margaretha Krook, Gunnar
Björnstrand, Jörgen Lindström, 1966, Sverige, 35 mm, 1 tim 25 min, svenska, tillåten från 15 år

Efterfilm: Daniel
Ingmar Bergmans porträtt av sin son, ur episodfilmen Stimulantia.
Regi: Ingmar Bergman, medverkande: Ingmar Bergman, Daniel Bergman,
1967, Sverige, DCP 2K, 11 min, svenska, tillåten från 15 år
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Boksamtal
Ons 17 apr 17.00 Filminstitutets bibliotek

Anna Sofia Rossholm samtalar
med Emma Gray Munthe om
sin bok Ingmar Bergman och
den lekfulla skriften: studier av
anteckningar, utkast och filmidéer
i arkivets samlingar. Samtalet
pågår i 45 minuter. Det är fri entré
och ingen biljett krävs, men antalet
platser är begränsat.

Vargtimmen
Ons 17 okt 18.00 Bio Victor

Max von Sydows folkskygga konstnär
är förlorad i ett skräckfyllt delirium på
en enslig ö, dit han åkt med sin höggravida
hustru som räds honom allt mer. På ett närbeläget slott ställs han inför sina demoner
och det förflutna. Vargtimmen (efter den tid
på dygnet ”då mardrömmarna är verkligast”)
är en gotisk skräcksaga i ett kargt landskap
(inspelad på samma plats som schackscenen i
Det sjunde inseglet) där gränserna mellan det som
är uppdiktat och sant suddats ut. Efter filmen visar
vi dess bortklippta prolog och epilog. TB
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Max von Sydow, Liv Ullmann,
Ingrid Thulin, Erland Josephson, Gertrud Fridh, Georg Rydeberg,
1968, Sverige, 35 mm, 1 tim 27 min, svenska, tillåten från 15 år

Efterfilmer:
Vargtimmen Prolog +
Vargtimmen Epilog
Regi: Ingmar Bergman, 1968, Sverige, 35 mm, 9 min + 1 min, sv., till. fr. 15 år

Skammen Ons 24 okt 18.00 Bio Victor
Liv Ullmann och Max von Sydow är ett orkestermusikerpar som tvingats ut
på landet under ett flerårigt krigstillstånd. Skildringen av deras imploderande
äktenskap paras med en yttre dramatik som är ovanligt närvarande för Bergman:
bomber, bränder, soldater och övergivna lik. Skammen brukar beskrivas som en
allegori över Vietnamkriget men tar inte politisk ställning utan skildrar i stället
hur kriget obönhörligen driver alla drabbade till omänskliga handlingar. AA
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Liv Ullmann, Max von Sydow, Gunnar Björnstrand,
Sigge Fürst, Hans Alfredson, 1968, Sverige, 1 tim 43 min, svenska, tillåten från 15 år

En passion Ons 31okt 18.00 Bio Victor
En självföraktande, nyskild Max von Sydow inleder en affär med Liv Ullmanns
olyckliga, nyblivna änka, i film där skådespelarna intervjuas framför kameran om
hur de upplever sina rollfigurer – ett grepp Bergman lånat från Jean-Luc Godards
Kinesiskan. Bergmans och Sven Nykvists andra färgfilm, där stor möda lagts på
att skapa något visuellt enastående och originellt. TB
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Liv Ullmann, Max von Sydow, Bibi Andersson,
Erland Josephson, 1969, Sverige, 35 mm, 1 tim 40 min, svenska, tillåten från 15 år
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Bakgrundsbild: Idioten .

Setsuko Hara

Setsuko Hara var filmstjärnan som i sina rollgestaltningar förkroppsligade
den moderna japanska kvinnan efter andra världskriget. 1963, när hon var
43 år, chockade och förargade hon dock önationen genom att kalla till presskonferens och meddela att hon tänkte dra sig tillbaka. Efter det gjorde hon
inte något offentligt framträdande eller gav någon intervju under resten av
sitt långa liv. Dessutom hade hon mage att säga att hon aldrig tyckt det varit
särskilt roligt att skådespela utan bara sett yrket som ett sätt att försörja
familjen.
Under en karriär som varade knappt 30 år från det att hon som 15-åring
debuterade spelade hon i nära 100 filmer. Under den japanska filmens guldålder på 50-talet arbetade hon med flera av de främsta regissörerna, bland
dem Akira Kurosawa, Keisuke Kinoshita och Mikio Naruse, men mest känd
blev hon – i synnerhet utanför Japan – för de sex filmer hon gjorde med
Yasujiro Ozu. I hans lågmälda nutidsdramer om familjer i lägre medel
klassen spelar hon ofta en ung levnadsglad kvinna som måste böja sig för
omgivningens krav och ge upp sin självständighet.
Samarbetet inleddes med Sent om våren, som också var den första filmen i
Ozus och hans manusförfattare Kogo Nodas informella ”Noriko-trilogi” (som
följdes av Tidigt om sommaren och Föräldrarna, där hon också spelar rollfigurer med detta namn). I Sent om våren vill Noriko helst fortsätta leva sitt
eget liv med sin professor till pappa, spelad av Chishu Ryu som ofta fick göra
älskvärda fadersgestalter för Ozu, men går till slut med på att gifta sig när han
förmåtts ljuga för henne att han tänker gifta om sig. I Sent om hösten som de
gjorde ett decennium senare var det Hara som fick spela den ensamstående
föräldern som, ivrigt påhejad av den döda makens manliga vänner, med en
liknande taktik förmår dottern att ”gå som brud” till en annan familj.
I Föräldrarna, av många ansedd som Ozus bästa film och den enda som
distribuerades på svenska biografer, är Noriko en ung barnlös änka vars make
aldrig kom hem från kriget. Hon är den enda som bryr sig om sina åldrade svärföräldrar, som rest till Tokyo bara för att upptäcka att deras självupptagna barn
inte har tid för dem. Två veckor innan filmen började spelas in hade Hara fått se
sin egen bror, som arbetade som filmfotograf, förolyckas under en inspelning.
Efter det Garbo-liknande tillbakadragandet till sitt hus i Kamakura, där
hon avvisade alla oanmälda besökare – och då hon också släppte namnet
Setsuko Hara som filmbolaget hittat på och återgick till att bara vara Masae
Aida igen – förekom spekulationer om att det berodde på Ozus nyliga död
eller hennes egen hälsa, men hur det låg till lär vi aldrig få veta. Liksom
Ozu gifte hon sig inte och fick inga barn, och förblev således ”Den eviga
oskulden”, som var hennes tillnamn i Japan. Hon gick inte på Ozus begravning och vägrade senare medverka i en dokumentär om honom. Vi kan bara
likt animatören Satoshi Kon drömma om att få höra hennes egen berättelse.
I hans långfilm Millennium Actress knackar två dokumentarister på hos en
tillbakadragen filmstjärna, inspirerad av både Hara och Hideko Takamine,
och släpps in.
		

Text: Per Sundfeldt, redaktör för Svensk Filmdatabas
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Kochiyama Soshun – mörkrets präst Kochiyama Soshun
Tis 9 okt 18.00 Bio Mauritz

Setsuko Hara gör en av sina första roller i denna ensemblefilm efter en kabukipjäs, där en stulen samurajkniv sätter igång ett komplext, utsökt berättat händelse
förlopp. Regissören Sadao Yamanaka var jämbördig med samtida mästare som
Ozu och Mizoguchi, men endast tre av hans filmer har bevarats i sin helhet. SR
Regi: Sadao Yamanaka, skådespelare: Chojuro Kawarasaki, Kanemon Nakamura, Setsuko Hara,
1936, Japan, 16 mm (JF), 1 tim 22 min, japanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Sent om våren Banhsun Tis 4 sep 18.00 Bio Victor
”Det är dags att jag gör något åt henne”, säger fadern om sin dotter som till omgivningens stora oro och förtret förblivit ogift, trots att hon är 27 år. Romantiska
cykelturer, en potentiell fästman som sägs likna Gary Cooper och filmhistoriens
förmodligen mest omtalade vas, i Ozus bitterljuva film om kärleken mellan en
dotter och hennes far – och deras respektive rädslor och uppoffringar. SR
Regi: Yasujiro Ozu, skådespelare: Setsuko Hara, Chishu Ryu, Haruko Sugimura, Yumeji
Tsukioka, 1949, Japan, 35 mm, 1 tim 48 min, japanska, svensk text, tillåten från 15 år

Idioten Hakuchi Lör 22 sep 14.00 Bio Victor
Masayuki Mori är den godhjärtade ”idioten”, Setsuko Hara den fallna kvinna han
blir kär i och Toshiro Mifune hans rival i Akira Kurosawas fina filmatisering av
Fjodor Dostojevskijs tragiska roman, där handlingen flyttats från ett somrigt Sankt
Petersburg till ett vintrigt Hokkaido. Idioten var ett drömprojekt för Kurosawa, men
bolaget tvingade honom att klippa bort nära två timmar och filmen floppade. AA
Regi: Akira Kurosawa, skådespelare: Masayuki Mori, Setsuko Hara, Toshiro Mifune, Yoshiko Kuga,
Takashi Shimura, 1951, Japan, 35 mm, 2 tim 46 min, japanska, svensk text, tillåten från 15 år

Tidigt om sommaren Bakushu Sön 9 sep 16.00 Bio Victor
I efterkrigstidens Tokyo lever en stor familj i fridfullhet, tills en äldre släkting
från landet kommer på besök och de påminns om att det är hög tid för den yngsta
dottern att gifta sig. Vemod och konflikter men även en hänförande upproriskhet,
när en yngre generation kvinnor tar kontroll över sina liv, i denna vackra film
med vilken Ozu ”ville skildra en livscykel”. SR
Regi: Yasujiro Ozu, skådespelare: Setsuko Hara, Chishu Ryu, Chikage Awashima,
1951, Japan, DCP 2K (Shochiku), 2 tim 5 min, japanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Måltiden Meshi
Tis 23 okt 18.00 Bio Victor

Michiyo lämnar Tokyo och följer med
sin man till Osaka. Hennes nya liv består av att städa, tvätta och laga mat till
maken som är ointresserad av henne.
Hon gömmer sin sorg bakom sitt berömda leende, denna gång påtvingat, men
när hennes niece kommer på besök och
flörtar med mannen står hon inte längre
ut. Mikio Naruses första av sex Fumiko
Hayashi-filmatiseringar inleds med ett
citat som sätter tonen för filmen: ”Jag
är rörd av den sorg som finns i enkla
människors liv.” DB
Regi: Mikio Naruse, skådespelare: Setsuko
Hara, Ken Uehara, Yukiko Shimazaki, 1951,
Japan, 35 mm (JF), 1 tim 37 min, japanska,
engelsk text, tillåten från 15 år
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Föräldrarna Tokyo monogatari
Tis 18 sep 18.00 Bio Victor

Ett äldre par reser till Tokyo för att
hälsa på sina vuxna barn, som inte har
tid med dem. Den enda som ser dem är
svärdottern, spelad av Setsuko Hara,
änka sedan deras son gått bort. Yasujiro
Ozus melankoliska mästerverk, löst
baserat på Leo McCareys Skymning
från 1937, nådde utanför Japan först i
mitten av 60-talet, och innebar då ett
internationellt genombrott för Ozu.
Numera räknas den som ett av filmhistoriens främsta verk. AA
Regi: Yasujiro Ozu, skådespelare: Chishu Ryu,
Chieko Higashiyama, Setsuko Hara, 1953,
Japan, DCP 2K (NE), 2 tim 16 min, japanska,
svensk text, barntillåten

Ljudet från berget
Yama no oto

Lör 6 okt 14.00 Bio Victor

Äldre affärsman tvingas bryta mot
traditioner på grund av den ömhet han
känner inför sin svärdotter, vars make
dricker, slår och är otrogen mot henne.
Mikio Naruses favorit bland sina egna
filmer skildrar stillsamt och poetiskt
kvinnors förändrade roll i efterkrigets
Japan och dess effekter på samhället.
Baserad på en roman av 1968 års
Nobelpristagare i litteratur, Yasunari
Kawabata. DB
Regi: Mikio Naruse, skådespelare: Setsuko
Hara, So Yamamura, Ken Uehara, 1954, Japan,
35 mm (JF), 1 tim 35 min, japanska, engelsk
text, tillåten från 15 år

Plötsligt regn Shuu Tis 30 okt 18.00 Bio Victor
Kammarspel om gift par – hon deprimerad och ensam, han desillusionerad och
med konstant magsmärta – vars illa dolda bitterhet och subtila förolämpningar
gentemot varandra övergår i öppen konflikt när ett lyckligt par flyttar in i huset
bredvid. Inspirerad av amerikanska melodramer från samma period, med en
detaljrikedom typisk för Mikio Naruse och en blandning av humor och cynism
som tar fram det bästa i Setsuko Haras spel. DB
Regi: Mikio Naruse, skådespelare: Setsuko Hara, Shuji Sano, Kyoko Kagawa, Akemi Negishi,
1956, Japan, 35 mm (JF), 1 tim 31 min, japanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Dotter, hustru, moder Musume tsuma haha Lör 27 okt 16.00 Bio Victor
Tre generationer av en familj bor i samma hus och delar varandras vedermödor,
men när patriarken dör efterlämnar han en stor summa pengar som får alla i hushållet att intrigera. Mikio Naruses färgstarka, stjärnspäckade ensemblefilm, med
Setsuko Hara och Naruses ständiga följeslagare Hideko Takamine i spetsen, är en
komplex och stormig familjemelodram om människors brister och oförmågor. DB
Regi: Mikio Naruse, skådespelare: Setsuko Hara, Masayuki Mori, Hideko Takamine, Reiko Dan,
Tatsuya Nakadai, 1960, Japan, 35 mm (JF), 2 tim 3 min, japanska, engelsk text, tillåten från 15 år
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B akgrundsbild: Flykten från helvetet .

Dario Argento
”Jag gillar kvinnor, särskilt vackra sådana. Om de har fina ansikten och figurer
föredrar jag att se dem bli mördade framför en ful flicka eller en man.”
När den italienska skräckmaestron Dario Argento yttrar sig får skeptikerna
ofta vatten på sin kvarn. Att hans filmer anses problematiska är inte svårt att
förstå: fäblessen för häxor, hysterikor, hyperboliskt våld mot kvinnor – uttryck
för klassisk genrefilmssexism?
Men det är mer komplicerat än så. I sin bok Men, Women, And Chain Saws:
Gender in the Modern Horror Film skriver filmvetaren Carol J. Clover om de
”visuella identitetslekar” som är typiska för slashers och giallo (en subgenre
namngiven efter klassiska italienska kioskdeckares gula omslagsfärg). Våldet
skildras emellanåt ur mördarens perspektiv, men likt duschscenen i Psycho –
en prototyp för våld ur förstapersonsperspektiv – anspelas det på en manlig
blick som inte alltid är så entydigt normativ.
På 60-talet började Argento skriva filmkritik i dagstidningen Paese Sera,
tills Sergio Leone fick upp ögonen för den unga talangen. De började brevväxla
och snart satt Argento i sin lägenhet med Bernardo Bertolucci för att bena ut
manuset till ett av spaghettivästerns främsta verk: Harmonica – en hämnare.
Inspirerad av Mario Bavas expressiva skräck hamnade sedan Argento bakom
kameran. I regidebuten Ljudet från kristallfågeln fastnar en författare i entrén
till ett galleri när han försöker rädda en kvinna från en maskerad galning. Hon
överlever med nöd och näppe, förövaren flyr, polisen inleder förhör – men vad
var det egentligen som sågs? Osäkrade ögonvittnesmål löper som en röd tråd
genom Argentos filmografi, mer försiktigt i De nio heta spåren och uppskruvat
till max i mästerliga Deep Red. Pusseldeckarnas skruvade psykologi och tyngdlagstrotsande kameraarbete exploderar sedan i Opera, där buñuelskt ögonvåld
utforskas i en tekniskt avancerad spänningsshow i Alfred Hitchcocks anda.
Filmer är drömmar, enligt Argento, vilka i hans fall drar mot marans mörker.
I de sinnliga skräcksagorna Flykten från helvetet och Inferno blåses deckar
intriger bort för primärfärgade djupdykningar i det irrationella. Dessa två
fanfavoriter, som ihop med Mother of Tears utgör ”de tre mödrarnas trilogi”,
bjuder på ockult ögongodis som upphöjer demonisk yta till sublimitet.
Som understruket av det akademiska intresset för Argento finns det många
sätt att tränga igenom ytan. Han lockar in publiken i mardrömmarna, men det
är upp till oss att tyda dem.
				

Text: Sebastian Lindvall
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Ljudet från kristallfågeln L’uccelo dalle piume di cristallo
Fre 17 aug 18.00 Bio Victor

Författare med skrivkramp fastnar mellan två dörrar på ett galleri, bevittnar ett blodigt
knivdåd och blir besatt av att hitta den skyldiga. I minnet söker han febrilt efter en
avgörande detalj han tror sig ha missat. Argentos regidebut är en slasher-rysare i
Hitchcock-anda, med visuella influenser från tyskt post-expressionistiskt måleri. TB
Regi: Dario Argento, skådespelare: Tony Musante, Enrico Maria Salerno, Suzy Kendall, Eva Renzi,
1970, Italien, Västtyskland, DCP 2K (NE), 1 tim 38 min, italienska, svensk text, tillåten från 15 år

De nio heta spåren Il gatto a nove code Sön 19 aug 18.00 Bio Victor
En journalist försöker tillsammans med en pensionerad kollega lösa en serie mord
kopplade till ett läkemedelsföretag och blir därmed måltavlor för en skoningslös
mördare. Bländande Scope-foto och vacker musik av Ennio Morricone i film som
Argento själv ansåg misslyckad, men som i själva verket var en av hans mest
framgångsrika. Birollsmästaren Karl Malden spelar blint vittne. DB
Regi: Dario Argento, skådespelare: James Franciscus, Karl Malden, Catherine Spaak, 1971,
Italien, Frankrike, Västtyskland, 35 mm, 1 tim 38 min, italienska, svensk text, tillåten från 15 år

Deep Red Profondo rosso
Fre 24 aug 18.00 Bio Victor

Pianist blir vittne till mord på känt
medium och slår sig ihop med journalist för att hitta mördaren. Argentos
klassiska giallo, med udda kamera
vinklar, hallucinogent ljudarbete,
spegelbilder och hyperestetiserade
mord är bryggan mellan hans tidiga
thrillers och senare realistiska verk,
och en tydlig hommage till mentorn
Mario Bava. Första filmmusiksamarbetet med rockbandet Goblin. DB
Regi: Dario Argento, skådespelare: David
Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia,
Macha Méril, 1975, Italien, DCP 2K (NE),
2 tim, italienska, svensk text, till. fr. 15 år

Flykten från helvetet
Suspiria

Fre 31 aug 18.00 Bio Victor

Amerikansk ballerina anländer
till anrik balettakademi i Freiburg
samma stormiga natt som en elev
brutalt dödas. Snart framgår att
skolan styrs av övernaturliga krafter,
och tillvaron blir allt mer mardröms
lik. Sprakande färger (inspirerat
av Walt Disneys Snövit och de sju
dvärgarna) och suggestiv musik
av Goblin i regissörens mest framgångsrika film, som är första delen
i den så kallade modertrilogin. TB
Regi: Dario Argento, skådespelare: Jessica
Harper, Stefania Casini, Udo Kier, Alida Valli,
1977, Italien, DCP 4K (NE), 1 tim 38 min,
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

augusti–oktober

Dario Argento 17

Inferno Fre 7 sep 18.00 Bio Victor
I andra delen av modertrilogin
undersöker en ung man det mystiska
hyreshus i New York från vilket hans
syster försvunnit. Ansiktslösa mördare,
häxor, katter, nervsvaga unga kvinnor,
rörelsehindrade äldre män och en aldrig
sinande tillgång på hemliga dörrar,
korridorer och rum gör Inferno konstant underhållande, med perfekt
överlastad musik av Keith Emerson
från Emerson, Lake & Palmer. Mario
Bava bidrog med specialeffekter och
dekor, strax före sin bortgång. AA
Regi: Dario Argento, skådespelare: Leigh
McCloskey, Irene Miracle, Eleonora Giorgi,
Daria Nicolodi, Sacha Pitoëff, 1980, Italien,
35 mm, 1 tim 46 min, engelska, svensk text,
tillåten från 15 år

Tenebre Fre 14 sep 18.00 Bio Victor
En seriemördare inspireras av en deckarförfattares senaste roman och skickar
hotfulla meddelanden till honom. Argento hämtade inspiration från en incident
med ett efterhängset fan i denna giallo med flera metanivåer – författaren
anklagas av en kritiker för sexism, då mordoffren i hans böcker (likt i Argentos
filmer) oftast är kvinnor. Veronica Lario, blivande hustru till Silvio Berlusconi,
spelar ett av mordoffren. Musik av tre fjärdedelar av Goblin. AA
Regi: Dario Argento, skådespelare: Anthony Franciosa, Daria Nicolodi, John Saxon, Giuliano
Gemma, 1982, Italien, DCP 2K (NE), 1 tim 41 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Phenomena Fre 21 sep 18.00 Bio Victor
Jennifer Connelly är en somnambulist som kan kommunicera med insekter och lär
känna en skotsk entomolog (Donald Pleasence, med en schimpans som assistent)
när hon börjar på flickskola i ”schweiziska Transsylvanien”. Samtidigt härjar en
flickmördare som konserverar sina offer i området. Stämningsfulla miljöer och
slående bilder i ett av Argentos mest mångtydiga och invecklade verk. SR
Regi: Dario Argento, skådespelare: Jennifer Connelly, Donald Pleasence, Daria Nicolodi, 1985,
Italien, DCP 2K (NE), 1 tim 56 min, engelska och italienska, svensk text, tillåten från 15 år

Opera Fre 28 sep 18.00 Bio Victor
När en operasångerska skadas i en
bilolycka får en ung ersättare rollen
som lady Macbeth i Verdis version
av Shakespeares pjäs. Väl på scenen
kommer det förflutna ikapp henne,
i form av en maskerad man som
tvingar henne att bevittna mord
han begår. Raffinerade steadicamåkningar och utsökt musik av Brian
Eno, Claudio Simonetti från Goblin
och Bill Wyman från The Rolling
Stones i denna skräckinjagande
historia om mänsklig perversion. SR
Regi: Dario Argento, skådespelare: Cristina
Marsillach, Ian Charleson, Urbano Barberini,
1987, Italien, DCP 2K (NE), 1 tim 47 min,
engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Barbara Albert

Under början av 90-talet genomgick den österrikiska filmbranschen en
strukturförändring med syfte att höja kvalitén på och öka publiksiffrorna för
den inhemska filmen – österrikarna tillhör nämligen de européer som ser minst
film från sitt eget hemland. Resultatet var komiska kioskvältare som Harald
Sicheritzs Hinterholz 8 och Poppitz, men vid sidan om sådana succéer slog också
en rad filmare igenom med betydligt mörkare material: Michael Haneke, Jessica
Hausner, Ulrich Seidl och Barbara Albert. Filmare som fick en kritiker att kalla
Wien ”the world capital of feel-bad cinema”.
Albert långfilmsdebuterade 1999 med Nordrand – i stadens utkant
och satte med den tonen för sitt filmskapande. Hennes filmer har
beskyllts för att vara distanserade, vilket hon själv dock inte
håller med om. Hon skildrar människor och relationer rakt på,
utan omsvep, och kommer dem på så sätt nära.
Barbara Alberts filmer har haft svårt att hitta en publik hemma
i Österrike, men har däremot visats och prisats på filmfestivaler
världen runt. De senaste 20 åren har hon bara regisserat fem
långfilmer, och varvat sitt filmskapande med att producera,
skriva manus åt andra, klippa film och sitta i styrelsen för det
österrikiska cinemateket. Tillsammans med Jessica Hausner
driver hon produktionsbolaget Coop99, som förutom deras
egna filmer bland annat ligger bakom Guldbjörnsvinnaren
Grbavica – läker tiden alla sår?.
Vi visar samtliga Alberts långfilmer och inleder med den senaste,
Mademoiselle Paradis, som har svensk premiär i höst.
			

Text: Danial Brännström

Mademoiselle Paradis Mån 20 aug 18.30 Zita
Under 1776 och 1777 behandlades den unga Maria Theresia von Paradis, senare
framgångsrik kompositör och musiker (samtida med Mozart, som tillägnade
henne sin Pianokonsert nummer 18), av den berömda doktor Franz Mesmer, som
temporärt lyckades bota hennes blindhet. Men vad som borde vara en framgång
saga blir i stället en studie i mänsklig förnedring, då hennes förmåga att spela
försämras av alla nya intryck och blindheten framstår som en välsignelse. DB
Regi: Barbara Albert, skådespelare: Maria Dragus, Devid Striesow, Lukas Miko, Katja Kolm,
2017, Österrike, Tyskland, DCP 2K (EE), 1 tim 37 min, tyska, svensk text, tillåten från 15 år
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Nordrand – i stadens utkant Nordrand Sön 26 aug 16.30 Bio Victor
Fem unga människors vägar korsas i Wiens norra förorter. Självdestruktiva,
ocoola och oförmögna att kontrollera sig själva och sina liv tillbringar de dagarna
med att ta felaktiga beslut. Barbara Alberts debutfilm är en inkännande skildring
av att växa upp på gränsen till ett krig och av solidariteten mellan unga som inte
vill eller får vara del av Jörg Haiders Österrike. DB
Regi: Barbara Albert, skådespelare: Nina Proll, Edita Malovcic, Michael Tanczos, Tudor Chirila,
1999, Österrike, Tyskland, Schweiz, 35 mm, 1 tim 50 min, tyska, svensk text, tillåten från 11 år

Fria radikaler Böse Zellen Lör 29 sep 14.00 Bio Victor
En ung kvinna överlever en flygkrasch, men sex år senare dör hon i en bilolycka
på väg hem från en utekväll. Med kaosteorin som utgångspunkt visar Albert
upp en värld av småstadsgallerior, stormarknader och drömmar om lottovinster,
befolkad av människor som försöker hitta en mening, och med uppenbara blinkningar till Robert Altmans och Paul Thomas Andersons ensemblefilmer. DB
Regi: Barbara Albert, skådespelare: Kathrin Resetarits, Ursula Strauss, Georg Friedrich,
Marion Mitterhammer, Martin Brambach, 2003, Österrike, Tyskland, Schweiz, 35 mm,
1 tim 59 min, tyska, svensk text, tillåten från 15 år

Fallen Lör 15 sep 16.00 Bio Victor
Fem väninnor återförenas när deras
gamla lärare begravs. Under dagen
rör de sig i cirklar runt varandra för
att känna efter om det finns några
band kvar mellan dem, innan den
tygellösa natten faller. En studie i
banala men viktiga ögonblick med
fem skådespelerskor i sina livs
roller, som tävlade om Guldlejonet
i Venedig. DB
Regi: Barbara Albert, skådespelare:
Nina Proll, Birgit Minichmayr, Kathrin
Resetarits, Ursula Strauss, Gabriela
Hegedüs, 2006, Österrike, Tyskland,
35 mm (CF), 1 tim 28 min, tyska,
engelsk text, tillåten från 15 år

Die Lebenden
Sön 23 sep 16.00 Bio Victor

Sita har alltid vetat att hennes morfar
tjänstgjorde i SS under andra världs
kriget, men vid hans 95-årsdag får hon
höra detaljer som får hennes värld att
rämna. Hon tar en paus från studier och
jobb och reser till Wien, Warszawa och
Transsylvanien för att försöka förstå.
Barbara Albert berättar i Die Lebenden
om Europas tragiska 1900-tal, sett genom en enskild familjs erfarenheter. DB
Regi: Barbara Albert, skådespelare: Anna
Fischer, Hanns Schuschnig, August Zirner,
Itay Tiran, 2012, Österrike, Polen, Tyskland,
DCP 2K (CF), 1 tim 40 min, tyska, engelsk text,
tillåten från 15 år
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Abel Ferrara

Efter ett par kortfilmer och en porrfilm regisserad under pseudonym gjorde
Abel Ferrara The Driller Killer, med vilken han lade grunden för sitt efter
följande arbete. Ferrara gjorde sina första filmer under 70-talets slut, vid
samma tidpunkt som punkkulturen tog form, och han var – och är fortfarande,
även om hans senare filmer har en mer polerad yta – en punkig filmskapare.
Med en aggressivitet och en gränslöshet utgör hans filmer ett monumentalt
långfinger åt allt det som trycker ner oss.
Från subversiva genreexperiment till städade berättelser om jordens undergång – Ferrara har aldrig varit rädd att utforska nya miljöer. Till skillnad från
de flesta av hans samtida befryndade kollegor har han bara skrivit manus till ett
fåtal av alla de filmer han har gjort. Till sin hjälp har han i stället tagit författare
som Nicholas St. John, Zoë Lund och Christ Zois. ”Ett manus är inte litteratur,
det är en process”, har Ferrara sagt. Utgångspunkten är inte berättelsen, utan
iscensättningen och i synnerhet skådespelarnas förkroppsliganden av rollfigur-
er med sköra, nedbrutna eller vansinniga psyken. ”Poängen är att du måste få
något att hända: något måste ske, annars finns det ingen anledning att starta
kameran”.
Ferrara har gjort skräckfilm, gangsterfilm, biografisk film, pornografisk film,
dokumentärfilm, science fiction, religiöst drama, domedagsfilm, metafilm ...
Spretigheten är inte en röd tråd; om något är den ett tecken på mångsidighet
och nyfikenhet. Kärnan i Ferraras verk ligger snarare i hur han låter energier
och intensiteter flöda och kollidera med varandra. En nyckelsekvens återfinns
exempelvis i King of New York, när Christopher Walkens Frank White återser
sina gamla kumpaner. Där finns ett spektrum och en intensitet av känslor
värdiga John Cassavetes – en annan filmare från New York med en brokig
relation till Hollywood, och den filmare som Abel Ferrara troligtvis är närmast.
					

Text: Stefan Ramstedt

Den korrumperade snuten Bad Lieutenant Mån 3 sep 19.00 Zita
”No one can kill me, I’m blessed. I’m a fucking Catholic!” utropar en kokain
sniffande kriminalpolis som snedtänt av att en våldtagen nunna förlåtit sin förövare. Harvey Keitel gör sitt livs rollprestation som den skuldsatta och laglösa
polisen, vars berättelse skildras med lika mycket intensitet som ärlighet. Zoë
Lund, filmens manusförfattare (och huvudrollsinnehavare i Ms. 45), beskrev
den som ”evangeliet enligt en ond snut”. SR
Regi: Abel Ferrara, skådespelare: Harvey Keitel, Peggy Gormley, Victor Argo,
1992, USA, 35 mm, 1 tim 36 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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The Driller Killer Sön 19 aug 16.00 Bio Victor
Ferrara själv spelar en fattig New York-konstnär med två långdistanstelefone
rande rumskamrater och en musikgrupp i källaren vars eviga repande stör hans
arbete. Efter otaliga motgångar beger han sig ut på gatan med en borrmaskin.
Ferrara utnyttjar slasher-filmens narrativ och formspråk för en mer djupgående
karaktärsstudie, och skildrar därtill det sena 70-talets New York-kultur. SR
Regi: Abel Ferrara, skådespelare: Abel Ferrara, Carolyn Marz, Baybi Day,
1979, USA, DCP 2K (FSF), 1 tim 36 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Ms. 45 Sön 26 aug 18.45 Bio Victor
Zoë Lund spelar en stum sömmerska i New York som på väg hem från arbetet blir
våldtagen – två gånger. Ferrara följde upp The Driller Killer med en tolkning av
rape-revenge-filmen, där våldtäkten kopplas samman med en övergripande patriarkal struktur, och där huvudpersonens enkvinnomilis, beväpnad med en 45:a,
skipar poetisk rättvisa å alla kvinnors vägnar. Filmen totalförbjöds i Sverige. SR
Regi: Abel Ferrara, skådespelare: Zoë Lund, Bogey, Albert Sinkys, 1981, USA,
DCP 2K (DF), 1 tim 20 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

King of New York
Tor 30 aug 18.00 Bio Victor

I vad som enligt regissören själv får
Scarface att likna Mary Poppins återupptar en nymuckad gangsterboss sina
affärer i syfte att rädda ett barnsjukhus,
och får en hetlevrad polisduo efter sig.
Genom Christopher Walkens storslagna
rolltolkning framträder ett gangster
porträtt som vida överstiger genrens
konventioner, och som gör King of
New York till en av historiens mest
ambitiösa maffiafilmer. SR
Regi: Abel Ferrara skådespelare: Christopher
Walken, Victor Argo, Laurence Fishburne,
David Caruso, 1990, USA, Storbritannien,
Italien, 35 mm (HFA), 1 tim 43 min,
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Body Snatchers Tor 11 okt 18.00 Bio Victor
Warner gav Ferrara en stor budget men många restriktioner inför denna tredje
filmatisering av Jack Finneys roman om utomjordiska dubbelgångare. Medan Don
Siegels originalversion filmades under kalla kriget gjorde Ferrara sin med Gulfkriget
färskt i minnet. Genom att berättelsen förlagts till en militärbas och utspelar sig
under en familjekris, får filmen en för Ferrara typisk sociopolitisk udd. SR
Regi: Abel Ferrara, skådespelare: Gabrielle Anwar, Terry Kinney, Meg Tilly, Billy Wirth,
1993, USA, 35 mm, 1 tim 27 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

The Addiction Mån 17 sep 18.30 Zita
”Skulden är evig”, säger en vampyrbiten filosofidoktorand som parafraserar Ludwig
Feuerbach och Friedrich Nietzsche mellan sina nattliga måltider. Utifrån Nicholas
St. Johns citattunga manus och med New Yorks universitetsområde som bakgrund
drar Ferraras film paralleller mellan vampyrism, drogmissbruk och religion, och
fascinerar med sin blandning av kiosklitterära och filosofiska influenser. SR
Regi: Abel Ferrara, skådespelare: Lili Taylor, Christopher Walken, Annabella Sciorra, Edie Falco,
1995, USA, Argentina, DCP 2K (FSF), 1 tim 22 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Dorothy Arzner

”You’ll never get away with it.” När pionjären Lois Weber, som 1916 varit den
högst betalda kvinnliga regissören i världen, elva år senare varnade kvinnor för
att försöka bli regissörer i det nya stenhårda studiosystemet, räknade hon inte
med Dorothy Arzner. Mellan 1927 och 1943 regisserade Arzner 16 filmer för
de stora Hollywoodbolagen.
Hon avancerade snabbt från usel maskinskriverska till eftersökt klippare,
och under arbetet med Fred Niblos Rudolph Valentino-film Blod och sand
från 1922 fick hon regissera tjurfäktningsscenerna. Men det som verkligen
imponerade på bolaget var hennes skickliga sätt att foga in billiga arkivbilder
utan att det syntes. Hon klippte kassasuccén The Covered Wagon för James
Cruze (”som behandlade mig som en son”) och fortsatte att klippa och skriva
manus för Paramount tills hon 1927 hotade att sluta om hon inte fick ett regiuppdrag inom två veckor.
Hennes manliga kollegor hade ridstövlar och piskor och skröt med att de
aldrig sov, och Arzner (som var så mån om att inte bli särbehandlad att hon
strök sitt namn ur förtexterna till sin första film) lanserades som en ”woman’s
director” och en ”star-maker”, en regissör som just för att hon var kvinna visste
vad kvinnor ville se, och var särskilt lämpad att hjälpa fram lovande aktriser.
I den nya filmindustrin var makthavarna män. Kvinnorna, som på 1910-talet
skrivit, producerat och regisserat sina egna filmer, var plötsligt reducerade till
sekreterare, sminköser, sömmerskor, scriptor och skådespelerskor med slavkontrakt. Arzner var (tillsammans med Ida Lupino) ett undantag. Det skulle
dröja mer än ett halvt sekel innan så mycket som en procent av Hollywood
filmen regisserades av kvinnor.
Text: Nina Widerberg, filmhistorisk skribent på Filminstitutets enhet Tillgängligt filmarv

Vildkatten The Wild Party
Sön 16 sep 18.00 Bio Victor

Studenterna vid ett helkvinnligt
universitet är betydligt mer intresserade av att festa än att studera,
men Fredric Marchs stiliga antropologiprofessor får Clara Bow,
flapper-prinsessan i sin ljudfilms
debut, att masa sig iväg till skolbänken. Vildkatten blev en publiksuccé, trots kritiken mot Bows grova
Brooklyn-accent, och etablerade
Dorothy Arzner i Hollywood. DB
Regi: Dorothy Arzner, skådespelare:
Clara Bow, Fredric March, Marceline Day,
1929, USA, 35 mm (UCLA), 1 tim 17 min,
engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Working Girls Sön 30 sep 16.00 Bio Victor
Två systrar lämnar en landsortshåla i Indiana och flyttar till ett pensionat för unga
kvinnor i New York på jakt efter lyckan. I Arzners skildring av ogifta kvinnors
vedermödor i storstan kryddas den traditionella handlingen med lesbiska undertoner, utomäktenskapligt sex och ett språkbruk som skulle vara omöjligt bara ett
par år senare, när produktionskoden – den amerikanska filmcensuren – infördes. DB
Regi: Dorothy Arzner, skådespelare: Judith Wood, Dorothy Hall, Charles ”Buddy” Rogers,
Paul Lukas, 1931, USA, 35 mm (UCLA), 1 tim 17 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Merrily We Go to Hell Sön 23 sep 18.00 Bio Victor
Skandalös filmatisering av Cleo Lucas roman I, Jerry, Take Thee, Joan, där
alkoholiserad reporter gifter sig med societetsdam och efter en otrohetsaffär
går med på att ha ett ”modernt äktenskap”. Sylvia Sidney och Fredric March
briljerar som det äkta paret som försöker hitta tillbaka till varandra i ett syndigt
Chicago. En 28-årig Cary Grant gör en av sina första roller. DB
Regi: Dorothy Arzner, skådespelare: Sylvia Sidney, Fredric March, Adrianne Allen,
1932, USA, 35 mm (UCLA), 1 tim 18 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

En brud i rött
The Bride Wore Red

Mån 8 okt 18.30 Zita

Cynisk greve tar med sig Joan Crawfords
barsångerska till överklasshotell i Alperna för att bevisa sin tes om att det enda
som skiljer aristokrater och bönder åt är
lite tur. I En brud i rött, baserad på en
aldrig uppförd pjäs av Ferenc Molnár,
visar Arzner, med sedvanlig humor och
känsla för kärleksbekymmer, att det
tvärtom behövs betydligt mer än tur
för att ta sig uppåt här i världen. DB
Regi: Dorothy Arzner, skådespelare:
Joan Crawford, Franchot Tone, Robert Young,
1937, USA, 35 mm (PC), 1 tim 43 min,
engelska, utan text, tillåten från 15 år

First Comes Courage
Lör 27 okt 14.00 Bio Victor

I det som kom att bli hennes sista
film ville Arzner, likt många andra i
Hollywood, bidra till krigsinsatsen.
Merle Oberon spelar norska Nicole
som är förlovad med en tysk kommendant och utpekad som förrädare,
men i hemlighet medlem i motstånds-
rörelsen. Romanen filmen är baserad
på utspelar sig i Frankrike, men
Arzner flyttade handlingen till Norge
för att belysa ockupationen. DB
Regi: Dorothy Arzner, skådespelare:
Merle Oberon, Brian Aherne, Carl Esmond,
1943, USA, 35 mm (LOC), 1 tim 28 min,
engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Ralph Bakshi
Den amerikanska animatören och filmskaparen Ralph Bakshi gick på tvärs mot
institutioner och moral, men också mot den tecknade filmens rådande normer.
Han öppnade dörrarna för animerad film riktad till en vuxen publik och popula
riserade animationstekniker som kom att inspirera många efterkommande.
Bakshi gjorde tecknad film för tv under 20 år innan han i slutet av 60-talet
startade eget och började göra film för vuxna. Med Fritz the Cat och Heavy
Traffic 1972 och 1973 blev han den första sedan Walt Disney att nå ekonomisk
framgång med två animerade långfilmer i rad. Fritz the Cat är fortfarande den
mest framgångsrika animerade independentfilmen någonsin.
60-talets populärkultur var ofta politisk och Bakshi tyckte att den animerade
filmen också borde säga något. Hans budskap var inte glasklart, han slog åt alla
håll: mot föräldragenerationen, religionen, hippierörelsen, maffian och polisen.
Rasistiska, misogyna och transfobiska karikatyrer (som inte alltid kan förklaras
som satir) varvas med verklighetstrogna porträtt av samtida miljöer och sammanhang. Han var också en föregångare i att anställa kvinnor och afroamerikaner,
vid en tid när dessa var mer eller mindre utestängda från animationsindustrin.
Ralph Bakshi var och är ett animationens enfant terrible. Han fostrades i den
klassiska tecknade filmen och dess hantverk, men ville flytta gränserna. Fritz the
Cat var en uttalad antites till Disney. I en scen syns silhuetter av Kalle, Kajsa och
Musse vifta med den amerikanska flaggan och jubla när bombplan flyger över
Harlem. Bakshi använde sig av den tecknade filmens stereotyper, men placerade
dem i nya kontexter. När hans vuxna, mänskliga, huvudpersoner råkar ut för samma överdrivna våld som prilliga djur i tecknade barnfilmer blir effekten en annan.
Efter några mindre framgångsrika projekt skiftade Bakshi under slutet av 70talet fokus till fantasy (som han ofta tecknat i tonåren). Till Krigets trollkarlar
och Sagan om ringen använde han – till en början av ekonomiska skäl – så kallad
rotoscoping, där hans team animerade ovanpå filmrutor från scener inspelade
med riktiga skådespelare. Redan i Fritz the Cat hade han låtit teckna bakgrunder
utifrån referensfotografier och i Heavy Traffic rör sig de animerade rollfigurerna
i/ovanpå verkliga miljöer, men till Sagan om ringen spelade han in i stort sett hela
filmen med skådespelare, innan han bearbetade materialet till animerad film.
Tekniken återkom i alla hans 80-talsfilmer.
Bakshis senaste långfilm, Cool World, hade premiär 1992. Kritiker och finansiärer konstaterade att hans satiriska blick inte längre kändes uppfriskande eller
provocerande, utan bara mossig. Tiden hade sprungit ifrån Bakshi. Numera gör
han endast sporadiska kortfilmer och tv-projekt.
Vi visar sex av Bakshis inflytelserika 70- och 80-talsfilmer.

Bakgrundsbild: Sagan om ringen.

					

Text: Anders Annikas
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Fritz the Cat Fre 19 okt 18.00 Bio Victor
Ralph Bakshis långfilmsdebut, efter Robert Crumbs tecknade underground-serie
om katten Fritz som knullar, röker på och slåss i 60-talets New York. Filmen blev
en jättesuccé, trots att den fick 18-årsgräns. Crumb var däremot missnöjd med
skildringen av den radikala vänstern. Som förfilm visar vi en av de kortfilmer
Bakshi gjorde för Paramount i slutet av 60-talet. AA
Regi: Ralph Bakshi, röster: Skip Hinnant, Rosetta LeNoire, John McCurry, Judy Engles, Phil Seuling,
Mary Dean, 1972, USA, 35 mm, 1 tim 17 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Heavy Traffic Sön 9 sep 18.30 Bio Victor
22-årig oskuld driver runt mellan barer och spelhallar i Brooklyn, och tecknar
serier medan hans föräldrar bråkar i köket. Spelfilmsscener varvas med ani
mationer mot fotografiska bakgrunder, en skissartad pornografisk sekvens och
en fantasyfilm-i-filmen som förebådar regissörens senare verk. Bakshis mest
personliga och hyllade film, och precis som Fritz the Cat en publiksuccé. AA
Regi: Ralph Bakshi, skådespelare/röster: Joseph Kaufmann, Beverly Hope Atkinson, Frank
DeKova, Terri Haven, 1973, USA, 35 mm, 1 tim 28 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Krigets trollkarlar Wizards

Lör 15 sep 14.00 Bio Victor

Ond trollkarl vill ta över världen efter en kärnvapenkatastrof och hetsar sina
trupper med nazistisk propaganda, men hans tvillingbror försöker stoppa honom.
När budgeten inte räckte för att animera stridsscenern a skaffade Bakshi 35 mmkopior av filmer som Sergej Eistensteins Storm över Ryssland, kopierade ruta
för ruta i en fotostatkopiator och rotoscope-animerade ovanpå dem. AA
Regi: Ralph Bakshi, röster: Bob Holt, Jesse Welles, Richard Romanus, Steve Gravers,
Mark Hamill, 1977, USA, 35 mm, 1 tim 20 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Sagan om ringen The Lord of the Rings

Fre 12 okt 18.00 Bio Victor

Bakshi filmade stora delar av Sagan om ringen med riktiga skådespelare innan
han med rotoscope-teknik bearbetade materialet till animerad film. Resultatet
blev en mörk tolkning av J. R. R. Tolkiens värld, där somliga scener kopierades
rakt av till Peter Jacksons filmer 20 år senare. Trots att producenterna bara lät
Bakshi filmatisera halva Tolkiens trilogi drog filmen storpublik. AA
Regi: Ralph Bakshi, röster: Christopher Guard, William Squire, Michael Scholes, John Hurt,
1978, USA, Storbritannien, Spanien, 35 mm, 2 tim 14 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år

American Pop Lör 1 sep 16.00 Bio Victor
En för Bakshi osedvanligt realistisk och subtil krönika över en rysk-judisk familj
i USA. Parallellt med personliga tragedier och storpolitiska konflikter gestaltas
1900-talets amerikanska musikhistoria, från vaudeville via jazz och psykedelia
till arenarock. Bakshi hade många fans i musikbranschen och fick rättigheter till
nära 50 låtar, av bland andra Bob Dylan, The Doors och Janis Joplin. AA
Regi: Ralph Bakshi, skådespelare/röster: Ron Thompson, Mews Small, Jeffrey Lippa,
Jerry Holland, 1981, USA, DCP 2K (PC), 1 tim 37 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Fire and Ice Tor 25 okt 18.00 Bio Victor
Bakshi samarbetade med den legendariska illustratören Frank Frazetta på sin
tredje fantasyfilm, som har mer gemensamt med Conan, barbaren än Sagan om
ringen. En ondskefull drottning lägger jorden under is och tvingar människor att
fly söderut. Visningen inleds av Orvar Säfström, aktuell med boken Mutant –
minnen från den förbjudna zonen. AA
Regi: Ralph Bakshi, skådespelare/röster: Randy Norton, Cynthia Leake, Steve Sandor,
Susan Tyrrell, 1983, USA, 35 mm, 1 tim 21 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Förfilm: Lurviga Laban, regi: Ralph
Bakshi, 1967, USA, 35 mm, 8 min,
engelska, svensk text, tillåten från 7 år

26 London

augusti–oktober

SVERIGES FÖRENADE FILMSTUDIOS

London

London grundades som Londinium
43 e. Kr, blev sedermera Englands
och Storbritanniens huvudstad och
var under delar av 1800- och 1900-
talet världens största stad. Londons
fram- och baksidor har varit skådeplatser för berättelser i olika genrer
sedan filmhistoriens begynnelse. I
samarbete med Sveriges Förenade
Filmstudios ägnar vi en helg åt
London på film – från pittoreska
Pimlico till bullriga Brixton, via
South Bank, Hampstead, Deptford,
Kensington, Westminster, Soho,
Lambeth och Wandsworth.

Georgy – en ploygirl Georgy Girl Lör 20 okt 17.00 Bio Victor
Tvära kast mellan Londons finare och mer nedgångna kvarter i film där
Lynn Redgrave spelar en charmig men missanpassad ung kvinna som
lämnas hemma när hennes hippa rumskamrat går ut, och uppvaktas av sin
fars chef. Författaren Margaret Forster skrev manus efter sin egen roman,
och Redgrave belönades med en Oscarnominering och en Golden Globe
för sin enastående rollprestation. SR
Regi: Silvio Narizzano, skådespelare: Lynn Redgrave, Alan Bates, James Mason, Charlotte
Rampling, 1966, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 37 min, engelska, svensk text, till. från 15 år

Vårt lilla hus The Happy Family Lör 20 okt 13.00 Bio Victor
Komedin Vårt lilla hus spelades in och utspelar sig under förberedelserna till
1952 års ”Festival of Britain”. Myndigheterna vill riva huset där makarna Lords
bor och driver butik, men de säger blankt nej, barrikaderar huset och kastar
konserver på poliserna som kommer för att vräka dem. Regi av Muriel Box,
en av blott två brittiska kvinnor som regisserade film på 50-talet. AA
Regi: Muriel Box, skådespelare: Stanley Holloway, Kathleen Harrison, Naunton Wayne,
1952, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 25 min, engelska, svensk text, barntillåten

Min sköna tvättomat My Beautiful Laundrette Lör 20 okt 15.00 Bio Victor
Pakistanskättade Omar driver en tvättinrättning i Wandsworth. En kväll blir han
överfallen av en högerextremist som visar sig vara hans gamla barndomsvän
Johnny. Omar bestämmer sig för att anställa Johnny och de två inleder även en
relation. Stephen Frears genombrottsfilm, med Oscarnominerat manus av Hanif
Kureishi och en ung, hetsig Daniel Day-Lewis i sin första betydande roll. AA
Regi: Stephen Frears, skådespelare: Gordon Warnecke, Daniel Day-Lewis, Saeed Jaffrey, Roshan
Seth, 1985, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 38 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Jubilee Lör 20 okt 19.00 Bio Victor

London-filmquiz Lör 20 okt 21.00 Filmhusets bar
Efter Jubilee blir det quiz! Per Eriksson, verksamhetsansvarig
för Sveriges Förenade Filmstudios, och Danial Brännström,
Cinematekschef, ställer frågor om London. Fri entré och fina priser!

Drottning Elisabet I har flyttats fram
i tiden av en ockultist och återuppstår
i ett dystopiskt 70-tals-London, sargat
av korruption och plågat av fascistiska
punkare. Jubilee är ett poetiskt rockdrama med skådespelande musikikoner
som Adam Ant och Toyah, men Derek
Jarmans skildring av punken upprörde
många – däribland kläddesignern
Vivienne Westwood, som tryckte upp
en legendarisk t-shirt som replik till
filmen. TB
Regi: Derek Jarman, skådespelare: Jenny
Runacre, Nell Campbell, Toyah Willcox, 1978,
Storbritannien, DCP 2K (SIP), 1 tim 46 min,
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Babylon Sön 21 okt 13.30 Bio Mauritz

Förfilm: Momma Don’t Allow
En kväll på Wood Green Jazz Club skildras i ett av de tidigaste
exemplen från den brittiska dokumentärfilmsrörelsen Free Cinema.
Regi: Karel Reisz, Tony Richardson, 1956, Storbritannien, 16 mm, 22 min,
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Biljett till Burgund Passport to Pimlico Sön 21 okt 16.00 Bio Victor
Vid upptäckten av ett gammalt dokument som uppger att Pimlico en gång varit en
del av den franska regionen Burgund utropar London-stadsdelen sin självständighet
och lägger sig till med kontinentala vanor, till resten av stadens förtret. Charmig
Ealing-komedi som bland annat fungerade som inspirationskälla till Hasse och
Tages Mosebacke monarki. TB
Regi: Henry Cornelius, skådespelare: Stanley Holloway, Betty Warren, Barbara Murray,
1949, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 24 min, engelska, svensk text, barntillåten

Naken Naked Sön 21 okt 18.00 Bio Victor
En sexfixerad, obehaglig livsfilosof driver runt på jakt efter mening i ett 90-talsLondon som ännu inte hunnit bli ”Cool Britannia”. Samtidigt förgriper sig hans
ex-flickväns sadistiska fastighetsägar-yuppie brutalt på sina hyresgäster. David
Thewlis vann skådespelarpriset och Mike Leigh regipriset i Cannes för denna
existentiella, kraftfulla film som blev Leighs internationella genombrott. TB
Regi: Mike Leigh, skådespelare: David Thewlis, Lesley Sharp, Katrin Cartlidge, Ewen Bremner,
1993, Storbritannien, 35 mm, 2 tim 11 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

David är mekaniker på dagarna och
musiker om nätterna. Han blir av med
jobbet, misshandlad av polisen och
tvingas på rymmen. Med reggaestjärnan Brinsley Forde i huvudrollen
och inspelad i Deptford och Brixton
skildrar Babylon Londons vibrerande
soundsystem-scen 1980. Franco Rosso
började som Ken Loachs regiassistent
på Kes – falken, regisserade därefter
några dokumentärer om rasismen inom
polisväsendet och BBC innan han spelfilmsdebuterade med Babylon. DB
Regi: Franco Rosso, skådespelare: Brinsley
Forde, Trevor Laird, Brian Bovell, Karl Howman,
1980, Storbritannien, Italien, Bluray (PC),
1 tim 35 min, engelska, utan text, till. från 15 år
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Bakgrundsbild: Oh, vilket party!

Blake Edwards

I Blake Edwards S.O.B – paniken i drömfabriken från
1981 försöker en filmproducent efter en flopp ta sitt liv,
men misslyckas – fyra gånger. Efter att ha bevittnat en
orgie får han idén att göra om filmen till en sexfilm och
övertalar sin hustru tillika huvudrollsinnehavare att
bryta med sin helylleimage och klä av sig. Filmen blir
en succé, men producenten blir vådaskjuten och dör.
Riktigt så deprimerad var inte Edwards, och någon
jätteframgång blev inte Darling Lili, trots att hans hustru
Julie Andrews visade mer än vanligt. Men den dråpliga,
löst verklighetsbaserade historien är ett utmärkt exempel
på Edwards svarta humor, och på hans hatkärlek till
Hollywood.
Han började som (dålig) birollsskådespelare för John
Ford, William Wyler och Otto Preminger, men var mer
intresserad av att stå bakom kameran. När han gick över
till att skriva och regissera för tv och film visade han upp
ett brett register: deckare, äventyrsserier, flärdfulla storproduktioner, mörka dramer och halsbrytande komedier.
Mest känd är han för Frukost på Tiffany’s – och för Rosa

Pantern-filmerna han gjorde tillsammans med Peter
Sellers. Edwards lät ofta sina komedier inspireras av
stumfilmstidens fysiska spelstil – han hade lärt av sin
styvfarfar som regisserat film på 10- och 20-talet.
Förutom Andrews och Sellers är Edwards mest kända
samarbetspartner Henry Mancini. Den hyllade kompo
sitören skrev musiken till över 20 av Edwards filmer,
vilket bland annat resulterade i fyra Oscars.
Efter några floppar i skarven mellan 60- och 70-tal
började filmbolagen klippa om Edwards filmer och han
flyttade utomlands. Han återvände och gjorde oväntad
succé med Dudley Moore-komedin Blåst på konfekten,
fick sin enda Oscarnominering för manuset till Victor/
Victoria, föll i glömska igen men fick 2004 en hedersOscar – vilken han tog emot genom att åka in på scenen
i en elektrisk rullstol, greppa stayetten i farten och braka
in i en vägg på andra sidan scenen.
Vi visar nio av Blake Edwards filmer, med tonvikt på
de tidiga, brokiga åren.
		

Text: Anders Annikas
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Frukost på Tiffany’s
Breakfast at Tiffany’s
Tor 13 sep 18.00 Bio Victor

En nyinflyttad författare förälskar sig i
sin granne – en charmig, föga moralisk
och extremt välklädd playgirl på jakt
efter en rik man att gifta sig med. Filmen
bygger på Truman Capotes väsentligt
råare novell med samma namn, och
författaren själv hade hellre sett Marilyn
Monroe än Audrey Hepburn i huvud
rollen. Henry Mancini vann Oscars för
bästa musik och bästa sång – örhänget
”Moon River”. TB
Regi: Blake Edwards, skådespelare: Audrey
Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Buddy
Ebsen, 1961, USA, DCP 4K (PC), 1 tim 55 min,
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Fruktans grepp
Experiment in Terror
Mån 22 okt 18.30 Zita

Lee Remick spelar banktjänstekvinnan
som tvingas hjälpa en astmatisk brottsling att råna hennes arbetsplats, och
Glenn Ford är FBI-agenten som försöker hjälpa henne ur knipan. En lika
gastkramande som läcker film där San
Francisco vackert skildras i svartvit
bredbild. Henry Mancinis jazziga
musik innehåller några av hans finaste
kompositioner. En inspirationskälla
för David Lynch. SR
Regi: Blake Edwards, skådespelare: Lee
Remick, Glenn Ford, Stefanie Powers, Ross
Martin, 1962, USA, DCP 2K (PC), 2 tim 3 min,
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Dagen efter rosorna
Days of Wine and Roses
Sön 14 okt 18.00 Bio Victor

En alkoholiserad PR-man gifter sig
med ung, oförstörd kvinna och drar
ner henne i sitt missbruk. Jack
Lemmon och Lee Remick Oscar
nominerades båda för sina insatser
i denna osedvanligt mörka Blake
Edwards-film, där Anonyma Alkoholister-grundaren Bill Wilsons
tekniska rådgivning bidragit till
en skärande autencitet. SR
Regi: Blake Edwards, skådespelare: Jack
Lemmon, Lee Remick, Charles Bickford,
1962, USA, 35 mm, 1 tim 57 min, engelska,
svensk text, tillåten från 15 år
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Den Rosa Pantern The Pink Panther Lör 22 sep 17.30 Bio Victor
Sofistikerad gentlemannatjuv i maskopi med hustru till inkompetent polis ämnar
stjäla världens största diamant, i elegant kuppfilm med komisk touch. Peter Sellers
(i en roll som från början var tänkt för Peter Ustinov) stjäl alla scener som inspektör Clouseau. Pantern i de animerade förtexterna fick en egen tv-serie och Henry
Mancinis ledmotiv blev världsberömt. AA
Regi: Blake Edwards, skådespelare: David Niven, Peter Sellers, Robert Wagner, Capucine, Claudia
Cardinale, 1963, Storbritannien, USA, 35 mm, 1 tim 54 min, engelska, svensk text, barntillåten

Skott i mörkret A Shot in the Dark Lör 29 sep 16.15 Bio Victor
Inspektör Clouseau var det bästa med Den Rosa Pantern, så i uppföljarna är
han huvudperson. Skott i mörkret bygger på Broadwayversionen av den franska
pjäsen L’idiote, men med Clouseau inskriven i manus. Inspektören jagar mördare,
gör sin chef bokstavligt galen och blir på beställning överfallen i hemmet av sin
betjänt. Ofta nämnd som en av historiens roligaste filmer. AA
Regi: Blake Edwards, skådespelare: Peter Sellers, Elke Sommer, Herbert Lom, Burt Kwouk,
1964, Storbritannien, USA, 35 mm, 1 tim 42 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Den stora kapplöpningen jorden runt The Great Race
Lör 6 okt 17.00 Bio Victor

Episk komedi, utan några försök till subtilitet, om ett gäng våghalsar som tävlar
i att köra bil från New York till Paris, med en suffragette-reporter hack i häl.
Edwards flerfaldigt Oscarnominerade Technicolor-spektakel är dedikerat till Helan
och Halvan och löst baserat på en tävling från 1908. Vi visar filmen på 70 mm. DB
Regi: Blake Edwards, skådespelare: Tony Curtis, Natalie Wood, Jack Lemmon, Peter Falk,
1965, USA, 70 mm, 2 tim 38 min, engelska, svensk text, barntillåten

Oh, vilket party! The Party Sön 16 sep 16.00 Bio Victor
Peter Sellers, med sminkning och brytning som i dag skulle klassas som rasistiskt
stereotypa, spelar en olycksdrabbad indisk skådespelare som av misstag bjuds in
till fest hos en Hollywoodproducent. Oh, vilket party! är en hejdlös fars som rör sig
enkelriktat och med full fart mot total katastrof. Galenskapen skildras vackert i
Scope-foto av veteranen Lucien Ballard, som bland annat arbetat med Josef von
Sternberg och Jacques Tourneur. SR
Regi: Blake Edwards, skådespelare: Peter Sellers, Claudine Longet, Marge Champion,
1968, USA, DCP 2K (PC), 1 tim 39 min, engelska, utan text, tillåten från 11 år

Darling Lili Tis 16 okt 18.00 Bio Victor
Romantisk komedi om brittisk varietéstjärna som spionerar åt Tyskland under
första världskriget, med klara blinkningar till verklighetens Mata Hari. Julie
Andrews och Rock Hudson storspelar i en av de sista extravaganta Hollywood
filmerna innan 70-talets ekonomiska kriser tvingade fram en annan typ av film
för en yngre publik. Vi visar den svenska biografversionen. DB
Regi: Blake Edwards, skådespelare: Julie Andrews, Rock Hudson, Jeremy Kemp,
1970, USA, 35 mm, 1 tim 54 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Victor/Victoria Mån 29 okt 18.30 Zita
Julie Andrews fattiga sopran får jobb genom att klä ut sig till man som i sin tur
klär ut sig till kvinna i 30-talets Paris. Edwards framgångsrika musikal bygger på
en tysk film från 1933, nyinspelad flera gånger. Andrews fick en Golden Globe för
sin insats, och Henry Mancini och Leslie Bricusse Oscarbelönades för musiken.
Edwards och Andrews upprepade senare succén på Broadway. TB
Regi: Blake Edwards, skådespelare Julie Andrews, James Garner, Robert Preston, 1982,
Storbritannien, USA, DCP 2K (PC), 2 tim 12 min, engelska, utan text, tillåten från 11 år

70 mm!
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Alain Resnais

Alain Resnais gillade tecknade serier. När han var ung var Terry och piraterna
hans favorit. Men den kom två veckor i taget och var svår att följa. Ibland
hittade han den på italienska. Under kriget kom avsnitten i fel ordning, och
han upptäckte hur laddad historien blev när han själv fick fylla i. Låg glappen
i Terrys öde bakom glappen i Hiroshima – min älskade och I fjol i Marienbad?
Det skulle kunna vara så, sa regissören.
Resnais var klippare, och i hans filmer är ingenting fixerat. Marguerite Duras
och Alain Robbe-Grillet skrev romaner som Resnais gjorde film: lämnade
öppet, tog om, tog bort. Duras skrev manus till Hiroshima – min älskade och
Robbe-Grillet till I fjol i Marienbad. För Resnais var texten en så grundläggan
de del av formen att han inte ville ha ”En film av …” i förtexterna utan endast
stå som regissör.
1956 skrev François Truffaut att ingen någonsin gjort en bättre film än Natt
och dimma, Resnais essä om minnet av Förintelsen. I Hiroshima – min älskade
fortsätter undersökningen av vad man kan göra film om, och hur. Kritikern
Jan Aghed, som var med när nya vågen föddes, beskriver den frihet Resnais
samlade verk utstrålar som ”frihet i förhållande till vad som ansetts möjligt
eller tillrådligt att göra med filmmediet då det gäller dramatiserad underhåll
ning för en biopublik”.
Resnais gjorde film in i det sista. Han breddade repertoaren, men fortsatte
att experimentera med vad som skulle kunna ha hänt om … ”Nu när jag inte
behöver tävla längre, kan jag leka som jag vill med det Orson Welles kallade
världens största modelljärnväg.”
Det är 1961, och under kristallkronorna i ett festivalpalats väntar journalisterna på Resnais. Han ska berätta vad I fjol i Marienbad handlar om och de ska
springa till telefonerna. Men så lätt går det inte. ”Alla har sin tolkning”, säger
regissören vänligt.
Tiden är ur led och minnet kan vi glömma. Känns det oroande så kommer
Resnais-kännaren James Monaco med ett lugnande råd: ”Det enda vi
behöver förstå är att det vi har framför oss inte är historier utan
berättandet av historier.”
Text: Nina Widerberg, filmhistorisk skribent på
Filminstitutets enhet Tillgängligt filmarv

Bakgrundsbild: I fjol i Marienbad.

32 Alain Resnais

augusti–oktober

Hiroshima – min älskade
Hiroshima, mon amour
Tor 16 aug 18.00 Bio Victor

Förfilm: Natt och dimma

Nuit et brouillard

Frankrike skakades av Algeriet-konflikten när Resnais gjorde sin banbrytande
essä, där han klipper mellan nazisternas svartvita lägerfilmer och åkningar i
färg genom ruinerna av Auschwitz och Majdanek. NW
Regi: Alain Resnais, 1956, Frankrike, DCP 2K (NE), 32 min, franska, svensk text, till. fr. 11 år

Ingenting varar i nya vågen-milstolpen
där ”hon”, fransk skådespelare, och
”han”, japansk arkitekt, har en passionerad kärleksaffär i Hiroshima tio år
efter atombomben. Marguerite Duras
blev Oscarnominerad för manuset:
”Lyssna på mig. Det kommer att börja
igen. Det kommer att bli tiotusen grader på jorden.” NW
Regi: Alain Resnais, skådespelare: Emmanuelle
Riva, Eiji Okada, Bernard Fresson, Stella Dassas,
1959, Frankrike, Japan, 35 mm, 1 tim 29 min,
franska, svensk text, tillåten från 15 år

I fjol i Marienbad
L’année dernière à Marienbad
Tor 23 aug 18.00 Bio Victor

På ett kurortshotell med ändlösa
korridorer och en geometrisk trädgård blir A, som är gift med B, förföljd av X, en man som insisterar
på att de träffats på hotellet för exakt
ett år sedan. I Resnais labyrintiska
mästerverk, med hypnotiska kameraåkningar av Sacha Vierny och Oscarnominerat manus av Alain RobbeGrillet, kan man inte lita på något. NW
Regi: Alain Resnais, skådespelare: Delphine
Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sacha Pitoëff,
1961, Frankrike, Italien, 35 mm, 1 tim 33 min,
franska, svensk text, tillåten från 15 år

Muriel Muriel, ou le temps d’un retour Tor 20 sep 18.00 Bio Victor
Antikhandlaren Delphine Seyrig kan inte glömma mannen som lämnade henne
och sonen kan inte glömma vad han gjorde i Algeriet. Resnais, berömd för
åkningar och tillbakablickar, gör en enda åkning och två partier med så många
klipp att ögat knappt hinner med. Manuset skrev Jean Cayrol, författare till texten
i Resnais genombrottsfilm Natt och dimma. NW
Regi: Alain Resnais, skådespelare: Delphine Seyrig, Jean-Pierre Kérien, Nita Klein, Jean-Baptiste
Thiérrée, 1963, Frankrike, Italien, 35 mm, 1 tim 56 min, franska, svensk text, tillåten från 11 år

Jag älskar dig, jag älskar dig Je t’aime, je t’aime
Fre 5 okt 18.00 Bio Victor

Vetenskapsmän som skickat mus på lyckad tidsresa erbjuder en värdelös självmordskandidat en tripp till det förflutna, tillsammans med musen. Minnet är ett
såll, sa Resnais, som beundrade surrealisten André Breton och ville skapa film
som man skapar automatisk skrift. Hans vänner Alain Robbe-Grillet och Jacques
Doniol-Valcroze är statister. NW
Regi: Alain Resnais, skådespelare: Claude Rich, Olga Georges-P icot, Anouk Ferjac,
Annie Fargue, 1968, Frankrike, 35 mm, 1 tim 34 min, franska, svensk text, tillåten från 11 år

Förfilm: Toute la mémoire du monde, regi:
Alain Resnais, 1957, Frankrike, 35 mm,
22 min, franska, svensk text, till. fr. 15 år

Alain Resnais 33

augusti–oktober

Ödets hand Providence
Lör 25 aug 16.15 Bio Victor

”Är det inte snudd på självförnekelse
att bara ha en oäkting när man varit
igång i 60 år?” John Gielgud gör sitt
livs roll: författaren som med en fot
i graven och ett vinglas i handen
projicerar allt på familjen. Resnais
första film på engelska, efter pjäsför
fattaren David Mercers manus. Gielgud
tyckte att Ödets hand och En förlorad
värld var det bästa han gjort. NW
Regi: Alain Resnais, skådespelare: John
Gielgud, Dirk Bogarde, Ellen Burstyn, David
Warner, Elaine Stritch, 1977, Frankrike, Schweiz,
Storbritannien, 35 mm, 1 tim 47 min, engelska,
svensk text, tillåten från 15 år

Min farbror från Amerika Mon oncle d’Amérique Sön 2 sep 16.00 Bio Victor
Gérard Depardieu blir omplacerad, Nicole Garcia blir modeskapare, radiochefen
Roger Pierre blir så stressad att han nästan dör och biologen och beteendeforska
ren Henri Laborit förklarar varför människor bär sig åt som laboratorieråttor
medan de tror att de styr sina liv. Resnais fick juryns stora pris i Cannes och Jean
Gruault Oscarnominerades för manuset till denna humoristiska hybrid mellan
spelfilm och vetenskapsdokumentär. NW
Regi: Alain Resnais, skådespelare: Gérard Depardieu, Nicole García, Roger Pierre, Pierre Arditi,
Henri Laborit, 1980, 2 tim 6 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Smoking/No Smoking Lör 8 sep 14.00 Bio Victor
”Du vet att jag har 16 slut?” sa dramatikern Alan Ayckbourn när Resnais ville
filma ”vad hade hänt om …”-pjäsen Intimate Exchanges. Tolv slut blev kvar i
Agnès Jaouis och Jean-Pierre Bacris manus, och Sabine Azéma och Pierre Arditi
spelar alla roller: en otrogen hustru, en attraktiv hemhjälp, en supande rektor, en
viril hantverkare och fem personer till, alla invånare i en liten brittisk stad. NW
Regi: Alain Resnais, skådespelare: Sabine Azéma, Pierre Arditi, 1993, Frankrike, Italien, Schweiz,
35 mm (TFA), 4 tim 37 min + 15 min paus, franska, engelsk text, tillåten från 15 år

On connaît la chanson Lör 15 sep 18.00 Bio Victor
Lömsk mäklare vars assistent kallar sig dramatiker säljer bostad till fobisk flickväns syster, en kontrollfanatiker som ljuger om sin man och har ett inbillnings
sjukt ex. Alla mimar då och då till rader ur franska sånger i Resnais hyllning till
dramatikern Dennis Potter (Den sjungande detektiven). Manus av Agnès Jaoui
och Jean-Pierre Bacri, som också agerar i filmen. NW
Regi: Alain Resnais, skådespelare: André Dussollier, Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri,
Agnès Jaoui, Lambert Wilson, 1997, Frankrike, Schweiz, Storbritannien, Italien, 35 mm (TFA),
2 tim, franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Coeurs Lör 29 sep 18.15 Bio Victor
Paris-mäklare med tragiskt nätdejtande lillasyster ser nya sidor av sin troende
kvinnliga sekreterare på videoband med religiös tv-show och letar lägenhet åt
håglöst par där mannen talar ut hos bartendern vars monstruösa rullstolsburna
far får hjälp av sekreteraren. Resnais vann regipriset i Venedig för denna
filmatisering av Alan Ayckbourns pjäs Private Fears in Public Places. NW
Regi: Alain Resnais, skådespelare: Sabine Azéma, Laura Morante, Lambert Wilson, Pierre Arditi,
Isabelle Carré, André Dussollier, 2006, Frankrike, Italien, 35 mm (TD), 2 tim 5 min, franska,
engelsk text, tillåten från 15 år
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STOCKmotion

12–13 oktober huserar Filmhuset STOCKmotion, Stockholms läns
kortfilmfestival för unga filmskapare. Under lördagen visar vi kortfilmer från
förr och nu och en Hollywoodklassiker vald av festivalens hedersgäst Niki
Lindroth von Bahr. Visningarna sker i samarbete med Film Stockholm.
Läs mer om festivalen och dess övriga program på stockmotion.se.

Drömbrud för sex What a Way to Go! Lör 13 okt 14.00 Bio Victor
Stormrik änka redogör för sina fyra fatala äktenskap i komedi med Shirley
MacLaine i spetsen för imponerande rollista. Manus av Betty Comden och
Adolph Green som skrev Singin’ in the Rain, och som här klämmer in en filmpastisch per äktenskap, från stumfilmskomedi till Hollywoodmusikal. Filmen
är vald och inleds av Niki Lindroth von Bahr, regissör till bland annat den
Guldbaggebelönade kortfilmen Min börda. AA
Regi: J. Lee Thompson, skådespelare: Shirley MacLaine, Dean Martin, Dick Van Dyke, Paul
Newman, Robert Mitchum, Gene Kelly, 1964, 35 mm, 1 tim 49 min, engelska, sv. text, till. fr. 15 år

Filmbasen 10 år Lör 13 okt 16.15 Bio Victor
Sedan 2008 har unga filmare från Stockholms län kunnat vända sig till Filmbasen för
att söka stöd och få hjälp med teknik och konstnärlig coaching. Vi firar tioårsjubileet
med sex kortfilmer, utvalda i samarbete med Filmbasen, som visar på den bredd av
filmer som har stöttats genom åren. Filmerna som visas är Baggy, A Good Friend of
Mr. World, Banga inte, Tord och Tord, Inte panik och Bröderna Jaukka. KH/AA
A Good Friend of Mr. World.

Banga inte.

Regi: Anders Hazelius, Axel Petersén, Fanni Metelius, Niki Lindroth von Bahr, Elisabeth Marjanovic
Cronvall, Peter Grönlund, 2009–2012, DCP 2K (FB/MF) + digibeta, 1 tim 16 min, svenska/engelska,
utan text, tillåtna från 15 år

Inte
Tordpanik.
och Tord.

Inte panik.

Filmskolan: de första åren Lör 13 okt 18.00 Bio Victor
1964 grundades Svenska Filminstitutets Filmskola – senare Dramatiska Institutet
och numera Stockholms Dramatiska Högskola – vilken sedan starten har varit
grogrund för flera av den svenska filmens främsta namn. Vi visar ett ett urval av
de filmer som producerades på skolan 1965–1970. Filmerna som visas är Hej,
Boxaren, Kyrie, Ricercare, Montebello, Från ett avlägset land, Murkes samlade
tystnad och Longina. SR
Murkes s amlade tystnad.

Regi: Jonas Cornell, Bo Jonsson, Ingela Romare, Lennart Malmer, Torbjörn Säfve, Marianne Ahrne,
Per Berglund, Vivian Gude, 1965–1970, Sverige, 16 mm/35 mm, 1 tim 53 min, svenska, till. fr. 15 år
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Stig Dagerman

Ormen
Stig Dagerman hann under sitt korta liv ge ut fyra romaner, en reportagebok
och ett antal noveller, som alla satt djupa spår i samtiden och historien. Den
skräck- och ångestladdade debuten Ormen från 1945 hyllades av kritikerna
och Dagerman betraktades omedelbart som det stora löftet inom svensk
litteratur. Han kom att räknas som en av de mest betydande modernisterna
inom den så kallade fyrtiotalismen, och det var just under 40-talets senare
hälft som nästan all hans produktion tillkom. Samtidigt skrev han för tidningen Arbetaren, där han en tid också var kulturredaktör.
Den första Stig Dagerman-filmatiseringen – och troligen den mest sedda –
var Gösta Werners kortfilm Att döda ett barn. Den hade premiär 1953, ett år
före Dagermans död, och visades som förfilm till Alfred Hitchcocks Jag
bekänner. Novellen Att döda ett barn skrevs 1948 på beställning av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Tre av romanerna har blivit långfilm, samtliga i mitten av 60-talet, då bolaget Minerva Film satsade på att
filmatisera moderna svenska författare – bland övriga exempel märks
Sjöwall/Wahlöös Roseanna. Liksom romanerna är filmerna ganska olika:
här avhandlas skräck och ångest, erotik och skuld, komik och försoning.
2013 meddelades att Stellan Skarsgård och Megan Everett-Skarsgård
köpt filmrättigheterna till Dagermans reportagebok Tysk höst. Ännu har inte
inspelningarna påbörjats, men kanske stundar en ny vår för Dagerman.
					

Text: Anders Annikas

Bränt barn 26 okt 18.00 Bio Mauritz
Bengts mor har nyligen gått bort och fadern träffar en ny kvinna. Bengt anklagar
honom för att inte respektera moderns minne och revolterar mot förhållandet,
samtidigt som han känner åtrå till den nya kvinnan. Hans Abramsons film retade
upp kritikerna som ansåg att den förhöll sig alldeles för fri gentemot förlagan och
en del var direkt upprörda över att han valt att filmatisera Dagerman i färg, men
även de hårdaste kritikerna föll för den danska skådespelerskan Bente Dessau. DB
Regi: Hans Abramson, skådespelare: Keve Hjelm, Hans Ernback, Bente Dessau,
Marie Göranzon, 1967, Sverige, 35mm, 1 tim 43 min, svenska, tillåten från 15 år

Bröllopsbesvär Mån 1 okt 18.30 Zita
Hildur ska giftas bort med den förmögna, men dubbelt så gamla, slaktaren Hilmer
Westlund. Hon väntar barn med en annan och är rädd för att bli ensamstående mor
som sin storasyster. Filmatiseringen av Stig Dagermans sista fullbordade roman
var den andra filmen någonsin att vinna en Guldbagge för bästa film. Även Jarl
Kulle belönades för sin insats som den alkoholiserade brudgummen. TB
Regi: Åke Falck, skådespelare: Jarl Kulle, Christina Schollin, Edvin Adolphson, Margaretha Krook,
1964, Sverige, 35mm, 1 tim 40 min, svenska, tillåten från 15 år

Tor 18 okt 18.00 Bio Victor

Existentiell ångest i beredskaps
tidens Sverige i filmatiseringen av
Dagermans debutroman, skriven
när han var endast 22 år. Under
sin militärtjänstgöring träffar Bill
köksan Iréne och tar med henne till
en alkoholstinn fest i Älvsjö som
snabbt spårar ur i tårar, svartsjuka
och mordförsök. En klaustrofobisk
skildring av våldets mekanismer,
enligt kritikern Mauritz Edström
”den svenska 40-talsfilm som
aldrig blev gjord på sin tid”. DB
Regi: Hans Abramson, skådespelare:
Hans Ernback, Christina Schollin, Harriet
Andersson, Eddie Axberg, 1966, Sverige,
35 mm, 1 tim 37 min, svenska, till. fr. 15 år

Förfilm:
Att döda ett barn
Regi: Gösta Werner, skådespelare:
Karl-Erik Forsgårdh, Marie-Anne Condé,
1953, Sverige, 35 mm, 9 min, svenska,
tillåten från 15 år
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Runt om i världen arbetar filmarkiv med att bevara och restaurera film. Det
innebär att filmer återfår sina färger, att man tar bort repor och andra skador och
sätter tillbaka försvunnet eller tidigare okänt material. En del filmer restaureras
analogt, andra digitalt, till den högupplösta 2K-standarden eller i vissa fall 4K.
Under den här rubriken lyfter vi fram filmer som nyligen har restaurerats, så att
ni kan uppleva dem som de såg ut vid premiären.

Yol Sön 30 sep 18.00 Bio Victor
Sex interner får varsin veckas permission och beger sig hemåt, men där väntar
en verklighet som är långt ifrån befriande. Regissören Yilmaz Güney skrev
manus till Yol medan han satt i fängelse som politisk fånge. Hans assistent Serif
Gören regisserade, Güney flydde (under en permission) till Frankrike där han
snabbt klippte filmen – och vann Guldpalmen. Güneys avsikt var att redigera
Yol ytterligare, men han blev sjuk och gick bort två år senare. Häromåret
sammanställdes en ny version efter Güneys efterlämnade instruktioner. LH/AA
Regi: Serif Gören, Yilmaz Güney, skådespelare: Tarık Akan, Serif Sezer, Halil Ergün,
Hikmet Celik, Necmettin Çobanoglu, 1982, Turkiet, Schweiz, Frankrike, DCP 2K (DFK),
1 tim 52 min, turkiska och kurdiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Opium Tis 28 aug 18.00 Bio Victor
En kinesisk opiumhandlare vill hämnas
på de västerlänningar som korrumperat
hans fru, i denna expressionistiska
20-tals-exploateringsfilm om farorna
med droger och sexuell tygellöshet,
filmad som en feberdröm och gjord
under den korta period då Tyskland
saknade censur. Opium har restaurerats
av Filmmuseum München, med en
kopia från Filminstitutets arkiv som
referens. Filmen ackompanjeras på
piano av Lotta Hasselquist Nilsson. DB
Regi: Robert Reinert, skådespelare: Werner
Krauss, Eduard von Winterstein, Conrad Veidt,
Sybill Morel, Hanna Ralph, 1919, Tyskland,
DCP 2K, 1 tim 31 min, tyska och engelska
mellantexter, tillåten från 15 år
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Prästänkan Tor 27 sep 18.00 Bio Victor
Den gamla prästen har dött och tre personer kandiderar till att bli hans efterträdare. Men villkoret för att bli präst
i församlingen är att gifta sig med den 80-åriga prästänkan. Prästänkan är en fars i 1600-talsmiljö regisserad av
en briljant Carl Th. Dreyer när han är som roligast. Regissörens motvilja mot att filma i ateljé och hans krav på
autentiska miljöer skapade svåra ljussättningsproblem – filmen spelades in på ett mörkt, Skansen-liknande
bygdemuseum i Lillehammer. Detta innebar också att skådespelarna var osminkade, något för tiden väldigt
sällsynt. 76-åriga Hildur Carlberg, magisk i huvudrollen, genomförde inspelningen svårt sjuk och gick bort innan
filmen haft premiär. Filmen är digitalt restaurerad av Filminstitutet, med textskyltar återskapade enligt ursprungligt
snitt. Visningen inleds av filmarkivarien Magnus Rosborn och ackompanjeras på piano av Iiris Viljanen. TB
Regi: Carl Th. Dreyer, skådespelare: Hildur Carlberg, Einar Rød, Greta Almroth, Olav Aukrust,
1920, Sverige, DCP 2K, 1 tim 33 min, svenska mellantexter, barntillåten

Om film:

I vår föreläsningsserie Om film: bjuder vi in gäster att föreläsa om film.

Magnolia + föreläsning Tis 25 sep 18.00 Bio Victor
Under ett dramatiskt dygn knyts en rad kaliforniska människoöden samman i Paul Thomas Andersons monumentala ensemblefilm. Manuset är
delvis inspirerat av singer/songwritern Aimee Manns musik, vilken
också är allestädes närvarande i filmen – bland annat i en berömd
scen där skådespelarna i tur och ordning sjunger med i låten
”Wise Up”. Före filmen föreläser Peter Bryngelsson, musiker
och kompositör, om filmmusik och musik i film.
Föreläsningen pågår i 45 minuter. AA
Regi: Paul Thomas Anderson, skådespelare: Philip Baker Hall,
Julianne Moore, Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman,
William H. Macy, John C. Reilly, Melora Walters, 1999, USA,
35 mm, 3 tim 8 min, engelska, svensk text, till. fr. 11 år
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Internationella filmarvsdagen:
Judaspengar + Vårt kronprinspar i Hollywood
Lör 27 okt 18.30 Bio Victor

I år firar vi den internationella filmarvsdagen med att visa Victor Sjöströms
Judaspengar från 1915, som i fjol återfanns i CNC:s (Centre national du
cinéma et de l’image animé) arkiv utanför Paris, efter att ha ansetts förlorad
i närmare ett sekel. Det gripande dramat om hur fattigdom och nöd får en
arbetslös man att ange sin felaktigt mordanklagade vän är fullt av visuellt
briljanta scenlösningar, kameraåkningar och djupkompositioner, och ger
ytterligare en viktig pusselbit i Sjöströms och den svenska filmens utveck
ling. Den återfunna distributionskopian med franska och tyska mellantexter
är digitalt restaurerad av CNC, och Filminstitutet har bidragit genom att
återskapa filmens svenska mellantexter.
Vi visar också kortfilmen Vårt kronprinspar i Hollywood från 1926, som
nyrestaurerats analogt av Filminstitutet, och som innehåller unika rörliga
bilder på Greta Garbo i samband med att kronprinsparet Gustaf Adolf och
Louise besökte MGM:s inspelningsateljéer i mitten av 20-talet.
Visningen inleds av Jon Wengström, chef för Filmarkivet, och ackomp
anjeras på piano av Edward von Past. JW
Judaspengar. Regi: Victor Sjöström, skådespelare: Egil Eide, John Ekman, 1915, Sverige,
DCP 2K, 38 min, svenska mellantexter, tillåten från 15 år
Vårt kronprinspar i Hollywood. Medverkande: Greta Garbo, Louis B. Mayer, John Gilbert,
kronprins Gustaf Adolf, 1926, Sverige, 35 mm, 12 min, svenska mellantexter, till. från 15 år
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Filmarkivet.se: En kväll om Chile Tis 11 sep 18.00 Bio Mauritz
Relationen mellan Sverige och Chile har länge varit stark, framför allt efter
Auguste Pinochets militärkupp 1973, då många chilenare emigrerade till
Sverige. En del intellektuella fortsatte sin politiska kamp inom kulturen,
inte minst genom filmen. På dagen 35 år efter kuppen visar vi tre filmer
gjorda av chilenska filmare verksamma i Sverige på 70- och 80-talet –
Pinochet: fascist, mördare, förrädare, imperialismens företrädare; Kvinna
i Chile och Väntan – samt den svenska dokumentären Chile från 1974.
Visningen sker i samarbete med Filmarkivet.se, en webbplats där kort-,
dokumentär-, journal- och reklamfilm ur arkiven tillgängliggörs på nytt. AK
Regi: Sergio Castilla, Patricio Castilla, Myriam Braniff, Peter Nestler, Karl-Erik Jagare,
Berndt Molin, 1970–1989, Sverige, Chile, 16 mm, 1 tim 14 min, spanska, svensk text,
tillåtna från 15 år

Chile.

Prag 1968:
Strahovské události + Oratorium för Prag
Strahovské události + Oratorium pro Prahu

Tis 21 aug 18.00 Bio Victor

Efter nya vågen-filmer som Ett party och dess gäster och Kärlekens martyrer återvände Jan Nemec till dokumentärfilmen för att skildra de politiska
händelserna i Tjeckoslovakien strax före och under 1968. Vi visar två
dokumentärer om protester, reformer och Sovjets brutala ockupation. Före
filmerna föreläser Hynek Pallas, doktor i filmvetenskap, om den tjeckiska
filmens utveckling efter invasionen. Föreläsningen pågår i 30 minuter. SR
Oratorium för Prag.

Regi: Jan Nemec, 1968, Tjeckoslovakien, Frankrike, DCP 2K (KFP) + 35 mm,
32 min + 30 min min, tjeckiska, engelsk text + engelska, svensk text, tillåtna från 15 år

Kulturrevolutionen:
Uppbrottet Jue lie Tis 2 okt 18.00 Bio Victor
Klasstrakasserad kvinnlig risodlingsexpert går i envig med jordbruks
professor vars specialitet är hästens svans, medan manlig mönsterarbetare
med hjälp av sina valkar klarar inträdesprovet till lantbrukshögskolan och
startar den nya tidens undervisning under korrekt ledning av den maoistiske
rektor Long. Uppbrottet kom till ett år innan Mao Zedongs död och kulturrevolutionens upphörande. Visningen av filmen sker i samarbete med tidskriften Ord&Bild, som i sitt senaste nummer undersöker hur det har berättats om kulturrevolutionen i den kinesiska litteraturen, samhällsdebatten
och filmen under de fem decennier som har passerat. Efter filmen samtalar
Marit Kapla, redaktör för Ord&Bild, med författaren och sinologen
Göran Sommardal och filmkritikern Jenny Teleman. GS/MK/AA
Regi: Li Wenhua, skådespelare: Guo Zhenqing, Wang Suya, Wen Xiying, Xu Zhan, 1976,
Kina, DCP 2K (CFA), 1 tim 50 min, mandarin, engelsk text, tillåten från 15 år
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Nordic Women in Film: Brusten himmel Tor 4 okt 18.00 Bio Victor
När Ingrid Thulin återvände till Sverige – desillusionerad efter ett antal Hollywoodfilmer – var det för att regissera sin
enda långfilm, den starkt självbiografiska Brusten himmel, en barndomsskildring från det älskade Ådalen. En stukad,
alkoholiserad far lever bohemliv på familjens bekostnad och 13-åriga Erika drömmer om att lämna det sargade hemmet
för Stockholm. Visningen inleds av Jannike Åhlund, projektledare för webbplatsen Nordic Women in Film. JÅ
Regi: Ingrid Thulin, skådespelare: Susanne Käll, Thommy Berggren, Agneta Eckemyr, 1982, Sverige, 35 mm, 1 tim 38 min, svenska, till. fr. 11 år

Samtal: Svensk 20-talsfilm – internationella utblickar
Tor 6 sep 17.00 Filminstitutets bibliotek

Joel Frykholm, forskare i filmvetenskap vid Stockholms universitet, forskar för
närvarande om svensk filmbransch och filmkultur under 20-talet. Tyngdpunkten
ligger på den amerikanska filmens centrala plats på den svenska marknaden under
denna period, men han riktar också blicken mot andra dimensioner av svensk
20-talsfilm som hamnat i den så kallade ”guldålderns” historiska skugga. Vi
bjuder in till ett samtal mellan Joel Frykholm och Filminstitutets Magnus
Rosborn. Samtalet pågår i 45 minuter, det är fri entré men antalet platser är
begränsat. Efter samtalet visar vi Bara en danserska från 1927. MR

Bara en danserska Tor 6 sep 18.00 Bio Victor
Medelklassfamilj får sin tillvaro krossad när en familjevän anger en av sönerna som sin arvinge och väcker misstankar om att han skulle vara den riktiga
fadern. En av sex svensk-tyska samproduktioner från 1926–1928, då Svensk
Filmindustri satsade på en internationell marknad, baserad på Guy de
Maupassants kortroman Pierre och Jean. Olof Molander regisserade
filmen under pseudonymen Olof Morel, för att slippa att förväxlas
med brodern Gustaf. Iiris Viljanen ackompanjerar på piano. DB
Regi: Olof Molander, skådespelare: Lil Dagover, Walter Janssen,
Harry Halm, Jakob Tiedtke, Karin Swanström, 1927, Sverige,
Tyskland, 35 mm, 1 tim 43 min, svenska mellantexter,
tillåten från 15 år
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Under denna rubrik visar vi filmer som har fått en oförtjänt undangömd plats i filmhistorien, nya filmer som inte har fått svensk
distribution och klassiker som vi vill lyfta fram lite extra.

Amadeus Tis 14 aug 18.00 Bio Victor
Åttafaldigt Oscarbelönad filmatisering av Peter Shaffers pjäs (i sin tur inspirerad av en pjäs av Aleksandr Pusjkin)
om det omogna geniet Wolfgang Amadeus Mozart och den avundsjuka medelmåttan Antonio Salieri. Fantastisk
musik, kostym, scenografi och inte minst skådespel av Tom Hulce och F. Murray Abraham. Båda Oscarnomine
rades för bästa manliga huvudroll, Abraham/Salieri vann. Vi visar originalversionen. AA
Regi: Milos Forman, skådespelare: F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge, Simon Callow, Jeffrey Jones,
1984, USA, 35 mm, 2 tim 40 min + 15 min paus, engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Elvira Madigan
Sön 19 aug 14.00 Bio Victor

Olycklig greve i konvenansäktenskap
blir förälskad i vacker lindansös och
rymmer med henne, men i takt med att
pengarna sinar rycker också slutet allt
närmare. En tidig filmatisering av den
tragiska kärlekshistorien, med vilken
Bo Widerberg 24 år senare gjorde
succé i Cannes. Regissören spelar själv
löjtnanten, vars riktiga namn, efter
påtryckningar från släkten Sparre, inte
förekommer i filmen. Lovordad av
kritikerna för trovärdig dialog och
1880-talsackuratess. TB
Regi: Åke Ohberg, skådespelare: Eva Henning,
Åke Ohberg, Irma Christenson, 1943, Sverige,
35 mm, 1 tim 47 min, svenska, tillåten från 15 år
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Det växte ett
träd i Brooklyn
A Tree Grows in Brooklyn
Sön 7 okt 16.00 Bio Victor

Elia Kazans regidebut, efter Betty
Smiths semisjälvbiografiska roman
om en irländsk-amerikansk familj i
Brooklyn i början av 1900-talet. James
Dunn – i verkligheten en alkoholiserad
föredetting – Oscarbelönades för rollen
som den alkoholiserade fadern, och den
14-åriga Peggy Ann Garner fick en
särskild ungdoms-Oscar. AA
Regi: Elia Kazan, skådespelare: Dorothy
McGuire, James Dunn, Peggy Ann Garner,
Joan Blondell, 1945, USA, 35 mm, 2 tim 8 min,
engelska, svensk text, barntillåten

RoboCop Sön 28 okt 18.15 Bio Victor
I en inte alltför avlägsen framtid där Detroit översköljts av brottslighet försöker
storföretaget OCP, som styr staden, lösa krisen med cyborger – robocops – som
kan hålla stadens brottslingar i schack. Prototypen, en dödligt skadad polis som
fått sina minnen raderade, gör succé, i alla fall tills han börjar minnas sitt tidigare
liv. Nederländske provokatören Paul Verhoevens våldsamma satir var hans
amerikanska debut och belönades med en special-Oscar för ljudredigeringen. DB
Regi: Paul Verhoeven, skådespelare: Peter Weller, Nancy Allen, Dan O’Herlihy, Ronny Cox,
1987, USA, 35 mm, 1 tim 42 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Lis Rhodes Lör 25 aug 18.30 Bio Mauritz
Sedan början av 70-talet och debuten med Dresden Dynamo har Lis Rhodes varit
ett av den brittiska experimentfilmens främsta namn. Från tidiga experiment med
optiskt ljud, dubbelprojektion och performance, till senare mer öppet politiska
verk, har Rhodes utforskat och/eller ifrågasatt filmens teknik och artikulation och
seendets konventioner och implikationer. Vi visar filmerna Dresden Dynamo,
Light Reading, A Cold Draft och Riff. SR
Regi: Lis Rhodes, 1971–2004, Storbritannien, 16 mm/digital fil (LUX), 1 tim 13 min,
utan dialog/engelska, utan text, tillåten från 15 år

Light Reading.

Sorglös vind Feng er ti ta cai
Lör 1 sep 14.00 Bio Victor

”Världen är så full av kärlek”, sjungs
det över förtexterna till denna romantiska komedi, där en stillbildsfotograf
träffar en blind läkare. Med lättsam
ton, starkt narrativt driv och en skådespelarensemble bestående av popstjärnor
är Sorglös vind en udda titel i Hou
Hsiao-hsiens filmografi, men vid sidan
av filmens oskuldsfulla charm återfinns
också flera estetiska element som
återkommer i en mer utpräglad form
i regissörens senare verk. SR
Regi: Hou Hsiao-hsien, skådespelare: Feng Fei
Fei, Kenny Bee, Anthony Chan, 1981, Taiwan,
DCP 2K (TFI), 1 tim 30 min, mandarin,
engelsk text, tillåten från 15 år
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Sjunger, sjunger ej
L’une chante, l’autre pas
Mån 27 aug 19.00 Zita

Sjunger, sjunger ej följer två väninnors
sporadiska möten under 15 års tid. Med
musikuppträdanden med underfundiga
texter (skrivna av regissören själv) och
den kvinnopolitiska verkligheten som
bakgrund berättar Agnès Varda inte
bara om kvinnlig vänskap, utan även
om den feministiska kampen i 60- och
70-talets Frankrike – eller, som det
heter i filmen, om ”kampen för lyckan
i att vara kvinna”. SR
Regi: Agnès Varda, skådespelare: Thérèse
Liotard, Valérie Mairesse, 1977, Frankrike,
Belgien, Venezuela, DCP 2K (CT), 2 tim,
franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Kapurush Sön 2 sep 18.30 Bio Victor
Manusförfattare åker till landsbygden för att finna stoff till en ny film. När hans
bil går sönder erbjuds han natthärbärge av en förbipasserande, som visar sig vara
gift med den kvinna han en gång älskat men övergivit. Den indiska mästaren
Satyajit Rays Kapurush (”Den fega”) är en film om förlorade möjligheter och
liv en kunde ha levt om en vågat. DB
Regi: Satyajit Ray, skådespelare: Soumitra Chatterjee, Madhabi Mukherjee, Haradhan Bannerjee,
1965, Indien, DCP 2K (RDB), 1 tim 14 min, bengali, engelsk text, tillåten från 15 år

Strax innan mörkret Juste avant la nuit Mån 10 sep 18.30 Zita
Reklamman stryper sin älskarinna – som råkar vara hans bästa väns fru – under
en sadomasochistisk sexakt, och beslutar sig efter våldsamma kval för att erkänna
dådet för sin hustru. Claude Chabrol utforskar med bravur ett av sina favoritteman –
respektabel borgerlighet som under ytan döljer dunkla begär. Efter en roman av
Edouard Atiyah, tidigare filmatiserad av Mikio Naruse. Kostym av Karl Lagerfeld. TB
Regi: Claude Chabrol, skådespelare: Michel Bouquet, Stéphane Audran, François Périer, Celia,
1971, Italien, Frankrike, 35 mm, 1 tim 46 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Apornas planet
Planet of the Apes
Sön 28 okt 16.00 Bio Victor

Tre astronauter landar på en planet där
apor styr och människor hålls som
slavar, i film efter Pierre Boules
dystopiska roman. Magnifikt foto i
Panavision, kuslig musik av Jerry
Goldsmith och berömda apmasker som
gav John Chambers en special-Oscar.
Gav upphov till fyra uppföljare och
flera remakes med ännu fler uppföljare,
men originalet är fortfarande bäst. AA
Regi: Franklin J. Schaffner, skådespelare:
Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter,
Maurice Evans, Linda Harrison, 1968, USA,
DCP 2K (PC), 1 tim 55 min, engelska, utan text,
tillåten från 15 år
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Ginger & Fred Ginger e Fred
Lör 18 aug 14.00 Bio Victor

Ett italienskt danspar som försörjt sig
på att uppträda som Fred Astaire och
Ginger Rogers återförenas på äldre
dar för ett tv-framträdande, i Federico
Fellinis osentimentala satir över televisionen och dess makt. Giulietta
Masina och Marcello Mastroianni är
makalösa i huvudrollerna och filmen
nominerades till en Golden Globe.
Ginger Rogers stämde produktionen
för att ha gett en felaktig bild av
henne, men förlorade. TB
Regi: Federico Fellini, skådespelare: Giulietta
Masina, Marcello Mastroianni, Franco Fabrizi,
1986, Italien, Frankrike, Västtyskland, 35 mm,
2 tim 7 min, italienska, svensk text, barntill.

Spinal Tap This Is Spinal Tap Lör 1 sep 18.00 Bio Victor
Ett dokumentärfilmteam följer ett brittiskt hårdrocksband på dekis under en USAturné där vältande Stonehenge-attrapper, förstärkare som går till 11, exploderande
trummisar och bandmedlemmarnas begränsade intelligens skapar stor dramatik
och komik. Spinal Tap är mockumentären som alla mockumentärer jämförs med,
men också en given referenspunkt för alla efterföljande rock-dokumentärer. AA
Regi: Rob Reiner, skådespelare: Christopher Guest, Michael McKean, Harry Shearer, Tony Hendra,
June Chadwick, 1984, USA, DCP 2K (TD), 1 tim 22 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Model Sön 26 aug 14.00 Bio Mauritz
I gryniga 16 mm-bilder skildras arbetet på modellagenturen Zoli Management
Inc., där modeller intervjuas, provfilmas, anställs och slutligen fotograferas tillsammans med objekt som ska saluföras. Liksom i Frederick Wisemans övriga
filmer återges det mesta som händer inom det valda motivets gränser, vilket
uppenbarar en värld full av oväntade gester, motsägelser och invecklade
processer. SR
Regi: Frederick Wiseman, 1981, USA, 16 mm, 2 tim 10 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Belle de jour – dagfjärilen Belle de jour Mån 24 sep 18.30 Zita
Yves Saint Laurent-klänningar, masochistiska fantasier och Catherine
Deneuve i sin kanske mest berömda roll: läkarhustrun Séverine som mellan
två och fem arbetar på madame Anaïs bordell, där hon faller för kunden med
ståltänderna. Luis Buñuels första färgfilm vann Guldlejonet i Venedig. NW
Regi: Luis Buñuel, skådespelare: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Pierre Clémenti, Geneviève
Page, 1967, Frankrike, Italien, DCP 2K (TD), 1 tim 40 min, franska, engelsk text, till. från 15 år

Häftigt drag i plugget Fast Times at Ridgemont High
Mån 15 okt 18.30 Zita

Klassisk high school-film baserad på Cameron Crowes reportagebok från ett år
som wallraffande elev. Amy Heckerlings ömsinta grupporträtt följer ungdomarna
lika mycket i skolan som utanför och var genombrottet för Sean Penn, Jennifer
Jason Leigh och Judge Reinhold. Nicolas Cage debuterar i en liten roll. DB
Regi: Amy Heckerling, skådespelare: Sean Penn, Jennifer Jason Leigh, Judge Reinhold, Phoebe
Cates, Forest Whitaker, 1982, USA, DCP 2K (PC), 1 tim 29 min, engelska, utan text, till. från 11 år
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Unga
Cinemateket

Under 15? Vi bjuder!

Unga Cinemateket är filmhistorien för unga. Vi visar välkända klassiker,
men också filmer som väcker nyfikenhet och öppnar dörrar till nya
världar. Ta med dina barn, barnbarn, bonusbarn och vänners barn och
introducera dem för filmens värld – eller om du är barn: ta med dina
vänner och föräldrar. Varje söndag klockan 14.00 i Filmhuset.
Söndag 14 oktober bjuder vi också in till Barnens filmdag med film
visningar, tipspromenad, experimentfilmsverkstad, rundvandringar och
mycket annat. Biljetter till Unga Cinemateket är gratis för alla under 15 år,
med undantag för några visningar under Barnens filmdag.
Filmer från 7 år är tillåtna för barn och filmer från 11 år är tillåtna för barn över 7 år, i vuxet sällskap.
Missa inte att alla under 15 år även går gratis på övriga filmer i programmet, när åldergränsen tillåter!

Moderna tider Modern Times Sön 2 sep 14.00 Bio Victor
I Charles Chaplins satir över maskinsamhället försöker hans lilla luffare klara
uppehället under depressionen. Han arbetar flitigt vid löpande bandet i en
fabrik, som välvillig nattvakt på ett varuhus och som skönsjungande kypare
på en restaurang – men vart han än vänder sig hamnar han i trubbel. Klassiska
scener, humor och värme i magisk film med en stor dos humanism. TB
Regi: Charles Chaplin, skådespelare: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Tiny Sandford,
1936, USA, 35 mm, 1 tim 27 min, engelska, svensk text, barntillåten

Percy, Buffalo Bill & jag Sön 9 sep 14.00 Bio Victor
Under sommarlovet kommer Ulfs bästa vän Percy på oväntat besök till farföräld
rarnas hus och förstör allt – i alla fall enligt Ulf, som vill ha sin sommaridyll för
sig själv. Ulf Stark skrev manuset efter sin egen självbiografiska bok och Börje
Ahlstedt Guldbaggenominerades för rollen som vresig farfar i denna film om
första kärleken, svartsjuka och drömmar som består. TB
Regi: Anders Gustafsson, skådespelare: Hampus Nyström, Daniel Bragderyd, Börje Ahlstedt,
Felice Jankell, 2005, Sverige, 35 mm, 1 tim 27 min, svenska, barntillåten

Victor och Josefine Ernest et Célestine Sön 16 sep 14.00 Bio Victor
På barnhemmet får den tandinsamlande musen Josefine höra hemska historier om
björnar. När hon plötsligt står öga mot öga med en riktig björn – Victor – försöker
den först äta upp henne, men snart växer en mycket oväntad vänskap fram. Fantastiska animationer i denna Oscarnominerade film baserad på Gabrielle Vincents
fina bilderböcker, nu även aktuell som tv-serie. TB
Regi: Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner, svenska röster: Lea Stojanov, Adam Fietz,
Charlotte Strandberg, Claes Ljungmark, 2012, Frankrike, Belgien, Luxemburg, DCP 2K (FB),
1 tim 20 min, svenska, barntillåten
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Lilla spöket Laban Sön 23 sep 14.00 Bio Victor
Sex episoder med det snälla och mycket mörkrädda spöket Laban, som bor på
slottet Gomorronsol tillsammans med sin ljudhärmande syster Labolina, sina
föräldrar och bästa kompisen Lillprins Bus. Rysligt, spännande och mycket
välgjort med animation av bland andra Per Åhlin. Maria Lundqvists berättarröst
passar perfekt för ändamålet. TB
Regi: Lasse Persson, Alicja Björk Jaworski, Per Åhlin, berättarröst: Maria Lundqvist,
2006, Sverige, 35 mm, 44 min, svenska, barntillåten
One Week.

Musikackompanjemang!

Buster! Sön 30 sep 14.00 Bio Victor
Vi visar stumfilmskomedistjärnan Buster Keatons kortfilmer Gatloppet, där
hjälten blir jagad av hundratals poliser, och One Week, där ett nygift par i bröllopspresent får en husbyggsats som ska kunna sättas ihop på blott en vecka. Filmerna
ackompanjeras på bland annat trombon och slagverk av Axelsson & Nilsson Duo,
som även läser upp filmernas mellantexter på svenska. Visningen inleds av Cinematekets programredaktör Tora Berg. TB
Regi: Edward F. Cline, Buster Keaton, skådespelare: Buster Keaton, Sybil Seely,
1920/1922, USA, DCP 2K (PC), 45 min, engelska mellantexter, barntillåtna

Anastasia Sön 7 okt 14.00 Bio Victor
När tsarfamiljen tillfångatas i Vinterpalatset 1916 lyckas prinsessan
Anastasia och hennes farmor smita,
men de kommer ifrån varandra och
Anastasia drabbas av minnesförlust.
Tio år senare uppdagas hennes identitet
av den onda trollkarlen Rasputin som
hotat att förgöra alla i släkten Romanov.
Vackra miljöer, romantik och spänning
i Landet för längesedan-regissören Don
Bluths animerade musikal, där Helene
Sjöholm gör en mästerlig insats som
Anastasia. TB
Regi: Don Bluth, Gary Goldman, svenska röster:
Helene Sjöholm, Philip Zandén, Peter Torgner,
Janne Carlsson, 1997, USA, 35 mm,
1 tim 34 min, svenska, tillåten från 7 år
Osten är slut.

Wallace & Gromit Sön 21 okt 14.00 Bio Victor
Tre kortfilmer med den ostälskande, snurriga uppfinnaren Wallace och hans trofasta, betydligt mer sansade hund Gromit. I Osten är slut bygger de en rymdraket
för att hämta ost på månen, i Fel byxor råkar de ut för en kriminell pingvin, och
i den Oscarbelönade Nära ögat hamnar de mitt i en mystisk fårstöldshärva. TB
Regi: Nick Park, röster: Peter Sallis, Peter Hawkins, Anne Reid, 1989/1993/1995,
Storbritannien, 35 mm, 1 tim 23 min, engelska, svensk text, barntillåtna

Lånaren Arrietty Kari-gurashi no Arietti Sön 28 okt 14.00 Bio Victor
När lånarflickan Arrietty, som är mindre än en vante, lär känna människobarnet
Sho blir hennes föräldrar mycket förskräckta. Deras erfarenheter av människor är
allt annat än angenäma. Dramatisk och detaljrik Studio Ghibli-produktion med
manus av Hayao Miyazaki, baserat på Mary Nortons populära barnböcker. Regi
av Hiromasa Yonebayashi, som också gjort När Marnie var där. TB
Regi: Hiromasa Yonebayashi, svenska röster: Ester Sjögren, Oliver Åberg, Cecilia Frode, Ewa
Fröling, Claes Ljungmark, 2010, Japan, DCP 2K (TAF), 1 tim 34 min, svenska, tillåten från 7 år
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Barnens filmdag

Upptäck, upplev och skapa filmhistoria!
Har du barn som är nyfikna på filmhistorien och vill testa att själva skapa film?
Söndag 14 oktober öppnar Filminstitutet dörrarna till Filmhuset, för alla barn!
Vi bjuder på filmvisningar och filmverkstäder
och guidar till arkiv och filmhistoriska
rum som annars inte är öppna
för allmänheten.

Söndag 14 oktober Filmhuset
20 kr per biljett för alla!
Texter: Lova Hagerfors

Titta på film
Bröderna Lejonhjärta får nypremiär i digitalt restaurerad version. Resan till Melonia visas med en tillhörande utställning om filmen. Och så blir det rafflande
äventyr med stumfilmen Mälarpirater ackompanjerad
på piano, då vi också lottar ut filmpriser!
Se den digitalt restaurerade Bröderna Lejonhjärta .

Skapa film
Barnen får själva göra animerad film med inspiration
från stumfilm och Ingmar Bergman, och skapa konstfilm genom att rita och skrapa direkt på filmremsor.
Filmerna får premiär i en av biograferna i slutet av
dagen, ackompanjerade av piano. Dessutom går det
att vara med och spela musik till stumfilm i en föreställning om filmhistoriens början.

Film bakom kulisserna

B akgrundsbild: Res an till Melonia .

Särskilt för denna dag öppnar vi våra arkiv och filmhistoriska rum. Besök filmarkiv där filmerna förvaras
i minusgrader, titta in i maskinrum, se hur gammal film
digitaliseras och blir som ny, kryp in i ett filmbås och
se kortfilm med din kompis, prova på filmhistoriska
uppfinningar och gå vår filmiska tipspromenad.

Mälarpirater visas med ackompanjemang på piano.

Arrangemanget pågår klockan 11–16.30 och det fullständiga programmet med hålltider finns att läsa på
cinemateket.se. Biljetter till filmvisningar och föreställningar kostar 20 kr för samtliga besökare. Guidade
turer och filmverkstäder är gratis, men biljett behövs.
Programmet passar särskilt bra för barn i åldern 5–12
år, men alla är välkomna!

”This was a music I’d never heard. Filled with such
longing, such unfulfillable longing, it had me trembling.
It seemed to me that I was hearing the voice of God.”
– Antonio Salieri i Amadeus (visas 14 augusti)

