
STOCKHOLM

PROGRAMTIDNING DECEMBER 2010 – JANUARI 2011

Fanny och 
  Alexander
och matinéer 
   hela julhelgen!

Elliott Gould till ”Actors studio” på cinemAteket 

– stjärnan från MASH, Vänner och OceAn'S eleVen gästar filmhuset!

I fokus: Ny och komplett Metropolis, Claude Chabrol, 
Jacques Tati, Filmcensurens död…

…och alla tiders bästa filmer på stor duk i filmhuset och på biografen Victoria



en film av Amir Chamdin

En man. En röst. En legend.

Hans-Erik Dyvik Husby
Malin Crépin  Helena af Sandeberg  David Dencik  Johan Glans

MANUS ANTONIA PYK  FOTOGRAF CRILLE FORSBERG, FSF  FILMMUSIK JACK VREESWIJK  ORIGINALMUSIK CORNELIS VREESWIJK  ROLLSÄTTARE ANNA ZACKRISSON  SCENOGRAF LINA NORDQVIST  KOSTYMÖR KERSTI VITALI  MASKÖR TUIJA VALÉN  KLIPPNING GREGERS DOHN / NOSTROMO
LJUDTEKNIKER ANDERS BILLING, FSS  LJUDDESIGN THOMAS HUHN  LJUDSTUDIO EGG & BACON / LJUDLIGAN  POSTPRODUKTION STORYLINE STUDIOS AS / THE CHIMNEY POT  LINJEPRODUCENT FRIDA JONASON  EXEKUTIV PRODUCENT DANIEL SACHS  PRODUCENT MARTINA STÖHR  REGI AMIR CHAMDIN

PRODUCERAD AV CHAMDIN & STÖHR FILM I SAMPRODUKTION MED SONET FILM AB, SVERIGES TELEVISION, FILM I VÄST, WARNER MUSIC GROUP, SF NORGE MED STÖD FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET, NORDISK FILM & TV FOND, NORSK FILMINSTITUTT  DISTRIBUERAD AV AB SVENSK FILMINDUSTRI

en Chamdin & Stöhr film

FILMMUSIKEN FINNS UTGIVEN AV WARNER MUSIC SWEDEN

BIOAKTUELL!
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4 inledning

6–7 det här är cinemateket! 
Om Cinematekets verksamhet, biografer och biljetter.

8–9 torsdagskvällar i Filmhuset
Vår stående kväll för samtal och evenemang. Här 
hittar du kvällar ägnade komikern Jacques Tati och 
historiens första kvinnliga regissör, Alice Guy Bla-
ché. Och du kan uppleva en oförutsägbar filmkväll 
med Plattform produktion. 

10–11 ”Actors studio” på cinemateket: 
elliott Gould!
Johanna Koljonen möter den legendariske ameri-
kanske skådespelaren Elliott Gould och vi visar ett 
urval av hans filmer.

12–13 den svenska censurens död
Emma Gray Munthe guidar dig genom filmer 
som genom åren har drabbats av den svenska 
censuren.  

14–15 Jul på cinemateket! 
säsongsavslutning i Filmhuset 
och matinéer på Victoria
Fem timmar Fanny Alexander med julfika och 
klassiska matinéer på biografen Victoria. 

16 Filmhögskolans och dramatiska 
institutets avgångsstudenter visar 
sina filmer!
Se de senaste examensfilmerna från Sveriges 
stora filmskolor och möt regissörerna som gjort 
dem. 

17 tony Gatlif
Vi visar tre filmer där regissören Tony Gatlif skild-
rar sin romska kultur. 

18–19 Jacques tati 
– och hans förvirrade ängel
Vi visar alla Tatis sex filmer och inleder serien med 
ett samtal och en ny dokumentär om den egensin-
nige regissören. 

Visningsschema december 2010 – januari 2011

21–23 claude chabrol – det är serverat!
Vi minns den franska nya vågen-mästaren som gick 
bort tidigare i höstas och visar åtta av hans filmer.

25 Xavier Beauvois
Vi inleder vår Beauvois-retrospektiv med en 
förhandsvisning av Cannes-vinnaren Människor 
och gudar. 

27 100 svenska filmer du måste se!
Vi har låtit filmtidskriften FLM välja fyra svenska 
filmer. De valde fyra titlar från 1970. 

28–29 specialevenemang
Den nya, kompletta versionen av Metropolis, nya 
guldbaggenominerade filmer, Filmhuset fyller 40 
år m.m.!

30 publikens val
Fem filmer som vår publik har önskat!

32–33 unga cinemateket
Nya och gamla klassiker varje söndag kl 14.00, för 
barn mellan 7 och 12 år.

34 om Filmhuset och 
svenska Filminstitutet
Välkommen till Filmhuset – mötesplatsen för 
filmälskare! Se film, häng i baren och utforska 
Sveriges största och bästa filmbibliotek!
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Missa inte 

vår helkväll 
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Jacques tati!  

läs Mer på

 sida 18–19
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I det här programmet är vi minst sagt stolta 
över att få besök av den legendariske ame-
rikanske skådespelaren elliott gould. Han 

samtalar den 9 december med johanna Koljonen 
i vår serie ”Actors Studio” på Cinemateket och in-
leder visningen av den nyrestaurerade versionen 
av Ingmar Bergmans Beröringen, där han har en 
av huvudrollerna.
     
Efter höstens Buster Keaton-serie fortsätter vi 
med mer lysande komik full av skicklig slapstick. 
Franske jacques tati gjorde inte många filmer 
men de han fick förverkliga blev oförglömliga 
mästerverk. Vi visar alla hans sex filmer och en 

ny dokumentär, och har ett samtal om den egensinnige regissören. Vi minns också den 
franska nya vågen-mästaren claude chabrol, som gick bort i september, och visar ett 
urval ur hans stora produktion.

Vid årsskiftet läggs Statens Biografbyrå, som har censurerat filmer för svenska biografer 
sedan 1911, ned. Vi låter filmjournalisten emma gray munthe guida dig genom några 
filmer som av olika skäl har drabbats av den svenska censuren. 

Det här programmet innehåller två totalt olika men omistliga torsdagskvällar. Den 2 de-
cember har filmarna ruben östlund, erik hemmendorff och Kalle boman fått fria händer 
att arrangera en filmkväll hos oss – resultatet kommer att bli oförglömligt. Och den 27 
januari har vi en kväll om alice guy blaché, historiens första kvinnliga regissör. Universi-
tetslektorn trond lundemo berättar om hennes verk och liv och vi visar några av hennes 
många filmer. 

Från den 20 december till den 10 januari har vi inga visningar i Filmhuset, men istället 
visar vi film varje dag kl 15.00 på biografen Victoria. Kom dit och njut av matinéer och 
underbara klassiker. På säsongsavslutningen i Filmhuset den 19 december bjuder vi på 
en visning av Ingmar Bergmans klassiker Fanny och Alexander. Vi visar den kompletta 
femtimmarsversionen och i pausen bjuder vi på julfika. En riktigt god jul och gott nytt år 
önskar vi på Cinemateket!

lova hagerfors
Cinematekets programchef

cinematekets redaktion
Lova Hagerfors, programchef
Danial Brännström, programredaktör
Nina Widerberg, programredaktör
Åsa Jacobsson, marknadsförare
Pia Strandberg, assistent
Kim Fahlstedt, praktikant

programråd
Stig Björkman
Göran Everdahl
Emma Gray Munthe
Jannike Åhlund

programtidningen
cinemateket

ANsvArig utgivAre

Lova Hagerfors 

r e d A k t ö r

Lova Hagerfors

s k r i b e N t e r
i  d e t t A  N u m m e r

Cinematekets redaktion
Stig Björkman
FLM
Emma Gray Munthe
Malena Janson

FormgivAre

Kicki Ajax, Fräulein Design

tryck

Norra Skåne Offset AB

ANNoNser

Jonna Fischer Matz
Fischer Matz Kommunikation
cinemateket@fmkommunikation.se
073-154 63 00

bilder

Svenska Filminstitutets
bildarkiv 

kontakt
cinemateket@sfi.se
08-665 12 56
www.cinemateket.se
Postadress:
Cinemateket
Svenska Filminstitutet
Box 27 126
102 52 Stockholm
Besöksadress:
Filmhuset, Borgvägen 1

tAck ti ll:  G U N N E L Ar r BäCK, ArTE DIS,  ATLANTIC,  N I LS B E rG, MÅrTE N B LOM KVIST,  B LU E DOLPH I N F I LMS,  MATTI  ByE,  FrANSKA I NSTITUTET, 
GAU MONT, HOLLyWOOD CLASSICS,  Kr ISTIAN HOLMG r E N, DrAMATISKA I NSTITUTET,  AB E L FE r rArA, F I LM HöGSKOLAN, FLM, GOETH E I NSTITUTET, 
JAN HOLM B E rG, MALE NA JANSON, KANSALLI N E N AU DIOVISUAALI N E N Ar KISTO,  JOHAN NA KOLJON E N, K SPECIAL/SVE r IG ES TE LEVIS ION,  JOH N 
MHIr IP Ir I ,  MPI MEDIA GrOUP, My N ILSSON, NOrSK F ILMKLUBBFOrBUND, NONSTOP ENTErTAINMENT, NOrSKA AMBASSADEN, MATTIAS OLSSON, 
M K2,  PAr K C I rCUS,  SAN Dr EWS,  SE N IOr U N IVE rS ITETET,  SONy P ICTU r ES,  SVE NSK F I LM I N DUSTr I ,  LEO SVE NSSON,  TAMASA,  TE LE P ICTU r E 
MAr KETI NG, TrANSIT F I LM,  JON WE NGSTröM, WHy NOT PrODUCTIONS,  E DWAr D VON PAST

GäsTer I DeCeMBer oCH JANuArI: Kalle boman, carl 
Johan de Geer, richard dyer, elliott Gould, erik Hemmendorff, 
Karl Haskel, Jette Kjaer Thorson, Trond Lundemo, Henning 
mankell, ruben Östlund.
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6 DET Här är CINEMATEKET! december 2010 – januari 2011

C inemateket är den självklara mötesplatsen för 
alla filmentusiaster – både cineaster och film-
skapare – som vill se de bästa och mest intres-

santa filmerna ur hela filmhistorien och från hela världen, 
på stor duk. 
 
Svenska Filminstitutet och Cinemateket har från regering-
en uppdraget att göra filmhistorien levande för allmänhe-
ten genom visningar på biograf, framför allt av filmer som 
inte är tillgängliga på den ordinarie repertoaren.

Programmet ska innehålla något för alla filmentusiaster, 
både de som har sett det mesta och vill fördjupa sig och de 
som just upptäckt den rika filmhistorien. 

Cinemateket visar inte bara film; hos oss ska även alla de 
viktiga samtalen om film äga rum – både om filmkonsten 
och filmpolitiken. Vi erbjuder våra besökare att umgås kring 
film, fördjupa sig i film och möta filmskapare, forskare och 
filmjournalister. De filmer vi visar sätter vi i ett aktuellt och 
angeläget sammanhang. 

Under 2009 genomgick Cinemateket ett stort förändrings-
arbete och en nystart skedde i det nyrenoverade Filmhuset 
i Stockholm den 1 mars 2010. Vi satsar nu bland annat på 
fler samtal, gäster och debatter i programmet. Successivt 
genomför vi förändringar även i Göteborg och Malmö. 

Det här är Cinemateket!

Korta fakta:
Cinemateket startade 

1964 i stoCkholm. Cinemateket finns i stoCkholm, GöteborG oCh malmö. i stoCkholm har vi upp till 18 visninGar per veCka.i GöteborG har vi fem visninGar 
per veCka.

i malmö har vi fyra 
visninGar per veCka. 

Cinematekets biografer
Bio Victor i Filmhuset
I Filmhuset visar Cinemateket film tisdag till söndag. Filmhuset ligger 
vid Gärdet i Stockholm, centralt och samtidigt naturskönt! Du tar dig 
hit på nolltid med buss 76, 72, 56, 42, 1 eller 4. Det är även smidigt 
att ta tunnelbanan till Karlaplan och promenera ca fem minuter till 
Filmhuset. Välkommen till Stockholms mötesplats för filmälskare!

adress: Borgvägen 1. 

kassan i Filmhuset, där du köper biljetter och medlemskort till 
visningarna i Filmhuset, är öppen: tis, ons, fre 15–20, tor 17–20, 
lör, sön 13–18. Telefon: 08-665 12 56. 

Biljetter till biografen Victoria säljs endast på Victoria.

Berwaldhallen

Radiohuset

SVT

Gärdet

BUSS 72, 76

72
56

BUSS 1, 4, 72

BUSS 56

SIDA

DI

Värtavägen
Karlaplan

Valhallavägen

KarlavägenN
arvavägen

Karlaplan

Filmhuset
Borgv. 1

P
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DET Här är CINEMATEKET!

På Cinemateket blir du medlem när du köper din 
första biljett. Det finns tre olika kort att välja på:

medlemskortet ingår i första biobiljetten! Kor-
tet ger dig tillgång till hela Cinematekets fantastiska 
utbud till ordinarie biljettpris, 65 kronor*. Drygt 800 
filmer per år att välja bland! Perfekt för dig som vill 
prova på eller ta med vänner som är nyfikna!

Årskortet kostar 180 kronor, och med det be-
talar du bara 45 kronor* för ett film- eller evene-
mangsbesök. Med Årskortet får du Cinematekets 
programtidning direkt i brevlådan utan kostnad, plus 
spännande erbjudanden och rabatter. Perfekt för dig 
som vill ha mer – mer film, fler upplevelser och mer 
inspiration!

viP-kortet är ett halvårskort som kostar 750 
kronor. VIP-kortet ger dig fri entré till hela Cinema-
tekets program!* Vårt sommaruppehåll räknas bort, 
så att du får sex månader fullmatade med filmupp-
levelser. Som VIP-medlem får du programtidningen 
hemskickad utan kostnad, och en mängd special-
erbjudanden. Perfekt för dig som ofta vill berikas av 
sköna filmupplevelser – och det finaste kort du kan 
ge bort i present!

unga cinemateket
På våra barnfilmsvisningar går barn upp till 15 år 
gratis. Se åldersgräns för respektive film i program-
met. (På våra ordinarie visningar gäller åldersgrän-
sen 15 år.)

biljetterna för december och januari släpps den 
23 november! Biljetter köps i kassan på den biograf 
där filmen visas.

Kom i god tid! Så slipper du köa. Och vi startar fil-
merna på utsatt tid.

* Vissa specialvisningar kan kosta mer. Se programmet för mer

  information.

S T O C K H O L M / G Ö T E B O R G / M A L M Ö

medlemskort

S T O C K H O L M / G Ö T E B O R G / M A L M Ö

årskort

S T O C K H O L M / G Ö T E B O R G / M A L M Ö

vip-kort

Biljetter och medlemskap

Biografen Victoria
Varje måndag kl 19.00 visar vi film på biografen Victoria på 
Södermalm, i salong 2. Under jul- och nyårshelgen visar vi 
dessutom film varje dag kl 15.00.

adress: Götgatan 67. 
Närmaste T-banestation är Medborgarplatsen.

kassan på Victoria öppnar mån–fre 14.30, lör–sön 12.30. 
Här kan du lösa medlemskap och köpa biljetter till måndags-
visningarna. Biljetter till Filmhuset säljs endast i Filmhuset.

varför medlem? många av de filmer cinemateket visar är ocensurerade! censurreglerna innebär 
att du som besökare måste vara medlem, precis som på de flesta filmfestivaler i sverige, och att åldersgränsen är 15 år. 
åldersgränsen gäller ej på unga cinematekets visningar, då gäller de enskilda filmernas åldersgräns.



 

torsdAGskVällAr i Filmhuset
Torsdagskvällarna viger vi åt evenemang, samtal och debatt om film, filmkonst och filmpolitik. 
Ibland utgår vi från en film, ibland står samtalet för sig självt, ibland blir det ren underhållning. Här 
möter du svenska och utländska gäster som arbetar med film och här kan du ta del av det sen-
aste som händer inom filmområdet. En programpunkt återkommer en gång i månaden, ”Actors 
Studio” på Cinemateket, läs mer om det på sida 10. Välkommen att ta del i samtalet!

plattform och kalle Boman bjuder in!
Förra året gav vi Cinematekets Guldkort till Plattform Produktion, 
bolaget bakom bland annat Gitarrmongot och De ofrivilliga. Platt-
form drivs av regissören ruben östlund och producenten erik hem-
mendorff, och deras mentor är producenten Kalle boman. I våras 
gav vi dem fria händer att arrangera en kväll på Cinemateket, och 
nu blir det av! östlund, Hemmendorff och Boman med flera hälsar 
varmt välkomna till ”ett gemensamt angrepp mot en gammal kulturs 
urvuxna kläder.” räkna med en spännande filmkväll!

tors 2 dec 18.00, bio mauritz

Den franska pionjären Alice Guy Blaché (1873–1968), som var samtida 
med Méliès och gjorde över 700 filmer, var länge ett bortglömt namn. 
När Parisbolaget Gaumont i slutet av artonhundratalet började göra film 
i stället för kameror avancerade hon snabbt från sekreterare till regissör 
och produktionschef och gjorde djärva experiment med ljudupptagningar, 
berättarteknik och specialeffekter. Hon gjorde snart två filmer i veckan 
och låg bakom många av bolagets påkostade prestigeproduktioner. 
1907 flyttade hon till USA, där hon med sin man startade det framgångs-

rika filmbolaget The Solax Company. Vi 
har bjudit in universitetslektorn 

trond lundemo från Filmve-
tenskapliga institutionen 

vid Stockholms universi-
tet för att berätta mer 
om Alice Guy Blaché 
och hennes betydel-
se i filmhistorien. Efter 
Lundemos presenta-
tion visar vi ett urval av 
hennes filmer. 

tors 27 JAn 18.00, 

bio Victor

en introduktion 
till Jacques tati
Vi inleder vår Jacques 

tati-serie den 16 december 
med ett samtal och en ny 

dokumentär om den unika 
filmkonstnären. 

i pausen bjuder vi på ett 
glas bubbel! 

läs mer på sida 18. 

Alice Guy Blaché – världens första kvinnliga regissör

8 TOrSDAGSKVäLLAr I  F ILMHUSET december 2010 – januari 2011



torsdAGskVällAr i Filmhuset

BESÖK ÄVEN VÅR BUTIK I STOCKHOLM: DAVID BAGARES GATA 24, TEL 08 440 04 60.

UNIK NÄTBUTIK! FÖR DIG SOM GILLAR FILM BORTOM MAINSTREAM!
ÖVER 18.000 TITLAR I LAGER FÖR LEVERANS SAMMA DAG! 

BIOPREMIÄR 12:E NOVEMBER

Nu är den gripande 
succéfilmen här!

1:A PÅ FRANSKA BOKTOPPEN I 30 VECKOR. 2:A I SVERIGE.
MILJONTALS BÖCKER SÅLDA JORDEN RUNT.
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 PÅ DVD – MÄSTERVERK I DRIVOR!

 PRESENTERAR HÖSTENS BIOHÄNDELSE 

AD CINEMATEKET 01 (170x242+3mm).indd   1 10-10-22   16.47.34
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10 "ACTOrS STUDIO" PÅ CINEMATEKET :  ELLIOTT GOULD december 2010 – januari 2011

en torsdag i månaden bjuder vi in en stor gäst till Bio Victor i Filmhuset. 
inspirerade av den legendariska amerikanska skådespelarskolan actors studios tv-succé 
”inside the actors studio” bjuder vi in regissörer, skådespelare och andra intressanta film-
arbetare från hela världen. samtalen, som är tänkta att inspirera morgondagens 
sVenska Filmskapare, ger alla filmintresserade en unik möjlighet till att ta del av våra 
gästers yrkeskunskap och erfarenheter. kom och hör dem Berätta om metoder, 
hantVerk och inspiration! frågor från publiken får stort utrymme under intervju-
erna, så passa på att delta i samtalet! nästa gäst besöker cinemateket i februari. Samtals-
ledare är kulturskribenten och filmkritikern Johanna koljonen.

Serien är ett samarbete med Dramatiska institutet, och en del av publiken utgörs 
alltid av DI:s filmstudenter. 

”Actors studio” på Cinemateket

Den amerikanske skådespelaren elliott Gould slog igenom stort 1970 med 
filmen MASH. Det var det första samarbetet med regissören robert Altman. 
Tillsammans gjorde de en rad filmer, bland annat långt farväl, och blev en 

omistlig del av den framgångsrika och innovativa amerikanska 70-talsfilmen. Samma 
år som Gould slog igenom i USA bjöd Ingmar Bergman över honom till Sverige för 
att medverka i Beröringen, som spelades in på Gotland och var avsedd att nå en 
internationell publik. På senare år har vi sett Gould i allt från American History X och 
storfilmen Ocean’s eleven till populära tv-serier som cityakuten och Vänner. Gould 
rör sig smidigt mellan allvar och komik och i meritlistan blandas tunga dramaroller 
med karaktärer som pappan till Monica och ross i Vänner och en rad framträdanden 
genom åren i Saturday night live. Nu besöker Elliott Gould Stockholm och Cinema-
teket! Ta chansen att möta honom i ett spännande samtal med Johanna koljonen.

tors 9 dec 18.00, bio Victor

Beröringen
Bergmans första 
film på engelska fick ett 
blandat mottagande och 
har förblivit en av hans 
mindre kända, men är 
omistlig för Bergmanen-
tusiaster. Ett känsloladdat 
triangeldrama i gotländsk 
sjuttiotalsmiljö, där äkten-
skapet mellan Bibi Anders-
son och Max von Sydow 
hotas av Ellliot Gould. Jon 
Wengström, arkivchef på 
Svenska Filminstitutet, och 
Elliott Gould inleder den 
första visningen av den 
nyrestaurerade filmen!

reGi: inGmAr BerGmAn , sKåde- 

spelare: elliott gould, b ib i 

andersson, max Von sydow, 

sheila re id, 1971, sVerige, 

usa, 35 mm, 1 tim 55 min, sVensk 

teXt, nyrestAurerAd kopiA

tors 9 dec 20.00, bio Victor

sÖn 12 dec 16.00, bio Victor

ELLIOTT
GOULD

INLEDER!

specialevenemang! 100 kr för dig med Vip-kort, 120 kr för dig med årskort och 150 kr för dig med 
medlemskort.

elliott Gould 
– möt honom i filmhuset den den 9 dec!
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ingmar Bergmans 
värld
En intervju med Bergman 
om regikonsten varvas med 
filmklipp och bilder från 
Beröringen-inspelningen på 
Gotland. En dokumentär som 
skickligt fångar komplexiteten i 
filmskapandet och ger inblick i 
Bergmans arbetsmetoder. Den 
nyrestaurerade filmen inleds 
av regissören Stig Björkman. 

r eG i:  stiG BJÖr kmAn ,  m e dVe r Kan de: 

i ng mar b e rg man, b i b i  an de r sson, 

max Von sydow, e lliott g ou ld, 

1972, sVe r ig e, 16 m m,  55 m i n

sÖn 12 dec 18.15, bio Victor

långt farväl 
/ /  th e  lo n g g o o d bye / /

Elliott Gould som solkig Philip 
Marlowe och Sterling Hayden som 
supande författare med skrivkramp 
i genial Chandler-filmatisering för-
lagd till 70-talets Los Angeles. Dröm-
likt foto av Vilmos Zsigmond, som 
experimenterade med omotiverade 
kamerarörelser och mjuka färger. 

r eG i:  roB e rt AltmAn ,  sKådespe lar e: 

e lliott g ou ld, n i na Van pallan dt, ste r-

li ng hayde n, mar K ryde ll,  1973, usa, 35 

m m,  1 ti m 55 m i n,  utAn teXt

ons 15 dec 18.00, bio Victor

mån 20 dec 15.00, biografen Victoria

Jackpot! 
/ /  cal i fo r n ia  s p l it  / /

Elliott Gould som tvångsmässig 
spelare med bristande impulskon-
troll och desperat idé om hur han 
och George Segal ska spränga ban-
ken i Reno och Las Vegas. ”Sold as 
a comedy, the film scans more like 
American-century Dostoyevsky.” 
– Michael Atkinson, Village Voice

r eG i:  roB e rt AltmAn ,  sKådespe lar e: 

e lliott g ou ld, g eorg e segal, an n 

pr e ntiss, 1974, usa, 35 m m,  1 ti m 48 m i n, 

sVe n s k teXt

sÖn 16 JAn 16.00, bio Victor

mån 24 JAn 19.00, biografen Victoria

Bob & carol & 
ted & Alice
”You mean you just want to take 
me, to satisfy yourself, even if I 
don't feel like it?” ”That's right.” 
Elliott Gould blev Oscarnominerad 
för rollen där han ska ha frigjort 
sex med sin bästa kompis fru, vars 
man efter en gruppterapihelg vill 
att de allihop ska känna i stället för 
att tänka.

r eG i:  pAu l mAz u rs ky ,  sKådespe lar e: 

e lliott g ou ld, natali e wood, rob e rt 

cu lp, dyan can non, 1969, usa, 35 m m, 

1 ti m 45 m i n,  sVe n s k teXt

tors 6 JAn 15.00, biografen Victoria

ons 12 JAn 16.00, bio Victor

ocean’s eleven
”Once you're out the front door, 
you're still in the middle of the 
fucking desert!” Elliott Gould 
försöker få Brad Pitt och George 
Clooney att ge upp idén om att 
råna fem kasinon på en gång i 
Steven Soderberghs framgångsrika 
remake av 60-talsversionen med 
the Rat Pack.

r eG i:  steVe n sode r B e rG h ,  sKådespe-

lar e: e lliott g ou ld, g eorg e cloon ey, 

matt damon, b rad p itt,  j u lia rob e rts, 

2001, usa, 35 m m, 1 ti m 56 m i n,  sVe n s k 

teXt

tis 11 JAn 20.00, bio Victor

lÖr 15 JAn 18.15, bio Victor

mAsh
Elliott Gould slår igenom som osannolikt oseriös kirurg i stilbildande 
succé om hedonistiska läkare på fältsjukhus i Korea. Altmans grupp-
porträtt, där alla pratar samtidigt och hela tiden, fick Guldpalmen i 
Cannes och gav upphov till den omåttligt populära tv-serien med samma 
namn.  ”MASH släpptes inte av filmbolaget – den rymde.” – Robert Altman 

reGi: roBert AltmAn, sKådespelare: elliott gould, donald sutherland, tom sKerritt, 

robert duVall, gary burghoff, 1970, usa, 35 mm, 1 tim 53 min, sVensk teXt

mån 13 dec 19.00, biografen Victoria  •  Fre 17 dec 20.00, bio Victor
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Gunnel Arrbäck – chefen 
som ville lägga ner sin 
egen verksamhet

G unnel Arrbäck, du satt som direktör för Bio-
grafbyrån i 26 år, fram till 2007, kämpade länge 
för censurens nedläggning och avgick delvis 

i protest när du inte lyckades. hur känns det nu, och 
varför tror du det tog så lång tid?

– Det känns väldigt bra att det äntligen kommer till skott! 
Medieutvecklingen har hela tiden reducerat filmcensu-
rens roll, och i praktiken har klipp och förbud för vuxna 
varit avskaffat sedan länge – så en anledning är kanske 
att man inte tyckt att det gjort så stor skada.

nu bildas istället statens medieråd som har till uppgift 
att “skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan 
genom utbildning och informationsinsatser”. hur ser du 
på det?

– Jag kan kosta på mig att vara lite oartig nu när jag är 
pensionerad: jag tycker att det fortfarande är för ängsligt. 
Det är lite i svensk tradition att myndigheter ska sköta om 
folks medievanor, och jag är inte särskilt förtjust i det. 

under din tid på byrån, såg du någon förändring i 
allmänhetens syn på censur?

– Under den tid vi förbjöd och klippte i filmer fick vi mycket 
reaktioner från unga biobesökare. Under 90-talet var det 
plötsligt mest vuxna som tyckte att vi hade för låga åldersgän-
ser på filmer som innehöll sex, prat om sex eller antytt sex. 

hur upplevde du 80-talets videovåldsdebatt?

– Det var spännade! Merparten av det utbud som fanns 
då på videomarknaden skulle ha blivit förbjudet enligt gäl-
lande regler, så det är klart att det blev hysteri. Så är det 
med alla tekniska landvinningar, många vuxna blir oroliga 
för att barnen ska gå under när det kommer nytt - men 
det gör de ju inte. 

Finns det något beslut du skulle vilja ändra på, så här i 
efterhand? 

– Det enda beslut som jag riktigt ångrar var att E.T. fick 
en åldersgräns på 11 år. Det var överkänsligt, och det fick 
vi utstå spott och spe för från hela världen. 

Den svenska 
censurens DÖD
nu vid årsskiftet läggs statens biografbyrå ned, myndigheten som har censurerat film för visningar på 
svenska biografer sedan 1911. Vi har bett emma gray munthe från vårt programråd att prata med gunnel 
arrbäck, som var chef för byrån under många år, och att guida oss genom några filmer som har drabbats 
av den svenska censuren. dessutom får vi besök av brittiske filmprofessorn richard dyer.  

te xte r:  e m ma g ray m u nth e

Vingarne    
Vi startar vår censurserie med Mauritz Stillers Vingarne från 1916, en 
av de tidigaste filmerna med homosexuell tematik. Visningen inleds 
av filmprofessorn Richard Dyer, som sätter Stillers film i en samtida 
gay-kontext och belyser de strategier homosexuella män uppfann för att 
kringgå censuren och uttrycka det som inte fick synas. Edward von Past 
ackompanjerar visningen på piano.

r eG i:  mAu r itz sti lle r ,  sKådespe lar e: eg i l e i de, lar s hanson, li l i  b ech, 1916, 

sVe r ig e, 35 m m, 50 m i n ute r, sVe n s kA m e llAnteXte r

tis 7 dec 18.15, bio Victor

specialevenemang! 0 kr för dig med Vip-kort, 45 kr för dig med årskort och 80 kr för 
dig med medlemskort.

edwArd 

Von pAst 

AckompAn-

JerAr!
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Freaks    
"We accept her! One of us! 
One of us! Gooble gobble, 
gooble gobble! One of us! 
One of us!" Ramones stal 
nonsensramsan från Tod 
Brownings ännu totalför-
bjudna mästerverk om 
“cirkusfreaks” och de 
“normala”. Filmen var 
långt före sin tid, chock-
erade publiken och anses 
än idag vara en av de mest 
udda produktionerna från 
ett av de stora filmbolagen.

r eG i:  tod B rown i nG ,  sKåde-

spe lar e: wallace for d, 

le ila hyams, usa, 1932, 35 mm,

1 ti m 3 m i n,  utAn teXt

lÖr 11 dec 18.00, bio Victor 

lÖr 18 dec 16.00, bio Victor

Hard-boiled
I en av John Woos många totalförbjudna filmer spelar Chow Yun-Fat en hårdkokt 
polis som i stiliserade, stilbildande och ultravåldsamma scener bland annat räddar 
bebisar i välkoreograferade sjukhus-shootouts. Woo inspirerades av Peckinpah och 
Melville, och inspirerade i sin tur regissörer som Tarantino, Besson och Rodriguez.

r eG i:  Joh n woo ,  sKådespe lar e: yu n-fat chow, tony le u ng, te r esa mo, 1992, hong Kong, 

35 m m, 2 ti m 8 m i n,  e nG e ls k teXt

lÖr 22 JAn 16.00, Bio Victor  •  tis 25 JAn 20.00, bio Victor

Ms. 45  
“Man kan enklast ut-
trycka saken så att skulle 
de sekvenser som vi be-
dömt som förråande klip-
pas bort så skulle slut-
produkten inte bli en film 
värd namnet.” Svenska 
censuren totalförbjöd 
den i vissa feministkret-
sar kultförklarade filmen 
om den stumma söm-
merskan Thana som efter 
två våldtäkter förvandlas 
från grå mus till mördar-
maskin.

r eG i:  AB e l Fe r rArA , 

sKådespe lar e: Zoë lu n d, 

alb e rt s i n Kys, dar le n e 

stuto, 1980, usa, 35 m m, 

1 ti m 20 m i n,  utAn teXt

ons 8 dec 20.00, bio Victor 

Fre 10 dec 18.00, bio Victor

Pimpernel Smith 
Att mitt under andra 
världskriget göra om 
Röda Nejlikan till en 
brännande aktuell an-
tinazifilm föll inte i god 
jord, varken i Tyskland 
eller hos den svenska 
censuren. Här förbjöds 
filmen om den männis-
kosmugglande arkeo-
logiprofessorn (Leslie Ho-
ward) av utrikespolitiska 
skäl fram till 1945.

r eG i:  le s li e howAr d , 

sKådespe lar e: lesli e 

howard, francis l. sulliVan, 

mary mor r is,  1941, stor b r i-

tan n i e n, 35 m m,  2 ti m 1 m i n, 

sVe n s k teXt

mån 10 JAn 19.00, 
biografen Victoria 

Fre 14 JAn 19.00, bio Victor

Motorsågs-
massakern
/ /  th e  te xas c hai n saw 

mas sac r e / /

“Filmen The Texas Chain-
saw Massacre har i sin 
helhet en förråande och av-
humaniserande karaktär.” 
Tobe Hopers legendariska 
skräckfilmsdebut om bi-
lande ungdom i trubbel to-
talförbjöds av den svenska 
censuren, och var en av de 
första att stå i skottgluggen 
när videovåldsdebatten 
blossade upp.

r eG i:  toB e hoope r,  sKåde-

spe lar e: mar i lyn b u r ns, 

alle n danZ ig e r, pau l a. 

partai n, 1974, usa, 35 m m, 

1 ti m 23 m i n,  sVe n s k teXt

tis 25 JAn 18.00, bio Victor 

Fre 28 JAn 18.15, bio Victor

dEN SVENSKA CENSuRENS dÖd 13  



King Kong
Jätteapa klänger uppför Empire State Building i en av många min-
nesvärda scener i Merian S. Coopers trettiotalssuccé om skönheten 
och odjuret. Banbrytande specialeffekter av Willis O'Brien och 
Hollywoods första scream queen Fay Wray som flickan i monstrets 
handflata.

r eG i:  m e r iAn c.  coope r, e r n e st B.  schoe dsAck ,  sKådespe lar e: fay 

wray, rob e rt ar mstrong, usa, 1933, 35 m m, 1 ti m 28 m i n,  sVe n s k teXt

ons 29 dec 15.00, biografen Victoria  •  Fre 7 JAn 15.00, biografen Victoria

JuL på cinemaTeKeT! 
Säsongsavslutning i Filmhuset och matinéer på Victoria

Fanny och alexander
Som säsongsavslutning i Filmhuset visar 
vi Ingmar Bergmans sista film, storverket 
om sekelskiftsfamiljen Ekdahl. ”Fanny 
och Alexander är som en summering 
av hela mitt liv som filmskapare” – så 
beskrev regissören den själv. Skådespe-
lare som Jarl Kulle, Börje Ahlstedt, Allan 
Edwall och Ewa Fröling briljerade i sina 
roller. Med sin jättelika budget blev filmen 
den dittills dyraste produktionen i Sverige 
och Filminstitutets vd Jörn Donner fick 
massiv kritik för att Bergman fick så stor 
del av det samlade produktionsstödet. 
Men Fanny och Alexander blev Bergmans 
största publikframgång och vann fyra Oscar. 
Vi visar den fullständiga fem timmar långa 
versionen! I pausen bjuder vi på julfika. 

r eG i:  i nG mAr B e rG mAn ,  sKådespe lar e: jar l 

Ku lle, g u n n wållg r e n, allan e dwall, ewa 

fröli ng, jan malmsjö, e r lan d jose phson, 

har r i et an de r sson, sVe r ig e, 1982, 35 m m, 

5 ti m 12 m i n,  eXkl 30 m i n pAus

sÖn 19 dec 16.00, bio Victor

specialevenemang! 0 kr för dig med Vip-kort, 
65 kr för dig med årskort och 100 kr för dig med 
medlemskort.

december 2010 – januari 201114 JUL PÅ CINEMATEKET!

UNDER jUL- OCh NyåRshELGEN vIsaR vI fILm vaRjE DaG kL 15.00 på 
BIOGRafEN vICTORIa. utöver filmer från våra andra serier kan du se några 
oförglömliga klassiker som passar perfekt som matiné en ledig vinterdag! 
För hela julprogrammet på Victoria, se kalendariet i mitten av tidningen.

jULavsLUT-NING DEN 19 DECEmBER kL 16.00 I fILmhUsET!



metropolitan
"The cha-cha is no more ridiculous than life itself." Odödlig dialog i Whit 
Stillmans klassiker om unga New York-aristokrater i kollektiv existentiell 
kris; om Nick, som lever i smoking och använder brandstegar när folk glömt 
att bjuda honom på sina fester, och hans fattiga protegé Tom, vars romans 
hotas av slampan Serena Slocum och förföraren Rick von Sloneker.

r eG i:  wh it sti llmAn ,  sKådespe lar e: carolyn far i na, e dwar d cle m e nts, ch r is 

e ig e man, taylor n ichols, usa, 1989, 35 m m,  1 ti m 28 m i n,  sVe n s k teXt

lÖr 1 JAn 15.00, biografen Victoria  •  mån 3 JAn 15.00, biografen Victoria

Singin' in the rain
Gene Kelly dansar med en lyktstolpe och stumfilms-
bimbon Jean Hagens röst skär genom märg och ben i 
omåttligt populär musikal om tjugotalets Hollywood, 
där ljudfilmen ställer allt på ända.

r eG i:  stAn ley don en, G e n e ke lly,  sKådespe lar e: g e n e Ke lly, 

de b b i e r eynolds, donald o’con nor, usa, 1952, 35 m m, 1 ti m 

30 m i n,  sVe n s k teXt

lÖr 25 dec 15.00, biografen Victoria 

ons 5 JAn 15.00, biografen Victoria

december 2010 – januari 2011 jul på cinemateKet! 15  

de magnifika ambersons
/ /  th e  mag n i f i c e nt  am b e r s o n s / /

Bilfabrikör uppvaktar överklassänka med svartsjuk sprätt till son i magnifikt 
porträtt av familj som vägrar erkänna att tiden gått ifrån dem. Welles tyckte 
filmen var mycket bättre än Citizen Kane, men bolaget ansåg att den var för 
mörk och klippte om den. ”A magnificent ruin… the sacred relic of Welles’s 
martyrdom” – J. Hoberman, Village Voice

r eG i:  orson we lle s ,  sKådespe lar e: ti m holt, jose ph cotte n, dolor es coste llo, 

an n e baxte r, 1942, usa, 35 m m,  1 ti m 28 m i n,  sVe n s k teXt

tis 21 dec 15.00, biografen Victoria  •  mån 27 dec 15.00, biografen Victoria

Lysande utsikter
/ /  g r eat  e x p e ctat i o n s / /

Ung pojke sneddar över stormpiskad kyrkogård i den berömda inledningen 
till David Leans oöverträffade Dickensfilmatisering, Oscarbelönad för sin 
sagolika spindelvävsscenografi och för Guy Greens fantastiska svartvita 
foto. En urbrittisk klassiker med oförglömliga skådespelarinsatser, och en 
av Leans bästa filmer.

r eG i:  dAVi d leAn ,  sKådespe lar e: joh n m i lls, Vale r i e hob son, alec g u i n n ess, 

stor b r itan n i e n, 1946, 35 m m, 1 ti m 58 m i n,  sVe n s k teXt

ons 22 dec 15.00, biografen Victoria  •  sÖn 9 JAn 15.00, biografen Victoria
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16 AVGÅNGSSTUDENTEr VISAr SINA FILMEr!

FilmhÖGskolAns 
och drAmAtiskA 
institutets 
avgångsstudenter 
visar sina filmer!

Under en hel helg visar vi nya examensfilmer från Filmhög-
skolan i Göteborg och Dramatiska institutet i Stockholm. 
regissörerna är på plats och berättar om sitt arbete! 

specialevenemang! heldagsbiljett lördag: 80 kr, heldagsbiljett söndag: 65 kr. 
0 kr för dig med Vip-kort.

lÖrdAG 4 dec
14.00–15.30

Varför lyser inga stjärnor?
Jockes och Jessies grälande föräldrar ska 
separera och tänker skilja barnen åt. En 
natt inser Jocke att hans lilla snöglob är 
en portal in till en magisk värld. Syskonen 
bestämmer sig för att fly. 

r eG i:  mArti n sJÖG r e n, 
F i lm hÖG s kolAn, 45 m i n

Bekas
Tidigt 90-tal, Saddam Husseins regim 
har satt stor press på den kurdiska delen 
av Irak. Två hemlösa kurdiska pojkar ser 
Superman på stadens första biograf och 
bestämmer sig för att ta sig till Amerika.

r eG i:  kArzAn kAde r, 
drAmAti s kA i n stitutet, 29 m i n

16.00–18.00

dark Side
På film förstår karaktärerna innebörden 
av en situation direkt. De gråter när det är 
sorgligt och vet på ett ögonblick om de är 
förälskade. För Emma B, som älskar sin 
pojkvän, ändrar sig livet hela tiden utan att 
hon förstår vad det är som händer.

r eG i:  e m e li e li n dB lom, 
F i lm hÖG s kolAn, 34 m i n

Förväntningar
Moa och Natta är gymnasiekompisarna 
som tillsammans ska göra den nästintill 
obligatoriska “hitta-dig-själv-resan”. Deras 
mål är att backpacka genom Indien under 
fyra månader men det blir inte riktigt 
som de har tänkt sig.

r eG i:  li n n eA roXe h e i m, 
drAmAti s kA i n stitutet, 30 m i n

top dog 
En film om leda när den är som manligast. 

r eG i:  Anton källrot, 
F i lm hÖG s kolAn, 38 m i n

18.30–20.00

Nina Argentina 
Svenska Nina reser till Argentina för att 
leta efter sin son. Hon hävdar att pappan 
har kidnappat honom. Men det visar sig att 
Ninas situation är mycket mer komplicerad 
än vid första anblicken. 

r eG i:  te r e s e An drén, 
drAmAti s kA i n stitutet, 28 m i n

A Safe Place for the Wild
Élisa och Klara, ett par i trettioårsåldern, 
och grannen Maryam och hennes sjuåriga 
dotter ska flytta ihop. De river väggen mel-
lan sig och inflyttningsfesten urartar i ett 
kaos av dans, begär och rockringar.

r eG i:  hAn nA hÖG ste dt, 
F i lm hÖG s kolAn, 45 m i n

sÖndAG 5 dec
16.00–18.00

Kanske imorgon 
Filmen undersöker tanken om att man kan 
göra en fantastisk film om vilken människa 
som helst.  

r eG i:  mAr i ke n hAlle, 
F i lm hÖG s kolAn, 100 m i n

18.30–20.00

Pura Vida 
Lucas och gifta Peter inleder en relation. 
De drömmer om att åka till Costa rica med 
varandra men brottas med sin egen rädsla 
för att våga förverkliga sina drömmar.  

r eG i:  An de rs hAz e li us, 
F i lm hÖG s kolAn, 23 m i n

Betongbarnet
Linus går på en date med en tjej som han 
träffat på nätet. Det är hans drömtjej, eller, 
det tror han i alla fall. Fällan är gillrad.

r eG i:  p iotr mArci n iAk, mAttiAs s i lVA, 
drAmAti s kA i n stitutet, 20 m i n

Återfödelsen 
30 år efter zombieutbrottet har människor 
börjat tämja zombies till billig arbetskraft. 
Katrine och Mark kämpar mot vardagstris-
tessen i arbetet med skitigt zombie-
infångande och blodig lobotomering.

r eG i:  h uGo li lJA, 
drAmAti s kA i n stitutet, 28 m i n

förVäntn i ngarb e Kas

Var för lyse r i nga stjär nor

n i na arg e nti na

DAr K S I DE

A SAFE PLACE FOr TH E WI LD KANSKE I MOrGON

B ETONG BAr N ET ÅTE r FöDE LSE N

PU rA VI DA
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ToNy GaTliF
– romska berättelser 
Vi visar tre filmer av tony gatlif, född i algeriet och uppvuxen och 
verksam i frankrike, som av sina uppmärksammade filmer skildrar 
sin romska kultur.

Vengo  
Permanent party i förklädd musi-
kal om blodsfejd mellan romska 
klaner i Sevilla, där sufiska sångare 
från Egypten möter musiker från 
Indien och rasande flamenco blir 
spontan magdans.

r eG i:  tony GAtli F ,  sKådespe lar e: 

anton io canales, or estes Vi llasan ro-

dr ig u e Z, anton io pe r e Z dech e nt, 2000, 

fran Kr i Ke, span i e n, tysKlan d, japan, 

35 m m, 1 ti m 35 m i n,  sVe n s k teXt

tis 14 dec 20.00, bio mauritz 

lÖr 18 dec 17.30, bio Victor

Gadjo dilo 
– främlingen  
/ /  gadj o d i lo / /

En främling från Paris (Romain 
Duris från Mitt hjärtas förlorade 
slag) letar efter en legendarisk 
sångerska han har på kassettband 
och får husrum hos gästfria romer 
i vintrigt Rumänien.

r eG i:  tony GAtli F ,  sKådespe lar e: 

romai n du r is,  rona hartn e r, iZ i dor 

se r ban, oVi d i u balan, 1997, fran Kr i Ke, 

35 m m,  1 ti m 41 m i n,  sVe n s k teXt

ons 8 dec 16.00, bio Victor 

Fre 10 dec 20.00, bio Victor

latcho drom
Hyllad dokumentär om romsk 
kultur, dans och musik på årslång 
resa västerut, genom Indien, Egyp-
ten, Turkiet, Rumänien, Ungern, 
Slovakien, Frankrike och Spanien. 
Tilldelades Un Certain Regard-
priset i Cannes.

r eG i:  tony GAtli F ,  1993,  fran Kr i Ke, 35 

m m, 1 ti m 44 m i n, sVe nsK text

tis 7 dec 20.00, bio Victor 

lÖr 11 dec 14.00, bio Victor
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– OCH HANS FörVIrrADE äNGEL
Jacques TaTi 

en introduktion till Jacques tati
filmkritikern mårten Blomkvist samtalar med bland andra regissören carl 
Johan de Geer och karl haskel, som producerade Parade, om jacques 
tati, komik och tragik. 

efter samtalet bjuder vi på ett glas bubbel i filmhusets foajé. Kvällen ar-
rangeras i samarbete med K special på sveriges television. 

en förvirrad ängel." så har den legendariske franske filmkritikern andré bazin beskrivit jacques tatis alter 
ego monsieur hulot, den kantige mannen i rock, hatt och paraply, besökaren som liksom tippar in i allt han 
stöter på och skapar kaos vart han kommer. tati gjorde inte många filmer, men nästan alla räknas till filmhis-

toriens roligaste. han började som mimare, och som slapstick-virtuos har han jämförts med buster Keaton. men 
med sina djärva experiment med ljud och rum är han också en av filmhistoriens viktigaste modernister. Kritikern 
dave Kehr har skrivit om tati att han är en av en handfull regissörer som har förändrat filmmediet på dess mest 
grundläggande nivå, som hittat ett nytt sätt att se. i vår tati-hyllning ingår en rad restaurerade verk. 

i mars har Illusionisten av sylvain chomet (Trion från Belleville) biopremiär, en animerad film baserad på ett tidi-
gare ofilmat manus av tati. Vi förhandsvisar filmen i nästa program, missa den inte!

”

The MagnificenT TaTi
Direkt efter samtalet visar vi en ny utforskande dokumentär om Tati, om 
hans framgångar och motgångar, från varieté och Oscars till konkurs. 
Arkivmaterial blandas med klipp ur filmer, tv-framträdanden och nyinspe-
lade intervjuer med kollegor och Tati-kännare.

reGi: michAel house, medVerKande: sylVain chomet, miKe, mills, franK blacK, daVid 

bellos, marie-france siegler, 2009, storbritannien, digibeta, 1 tim, sVensk teXt
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tors 16 dec 18.00, bio Victor 

specialevenemang! 0 kr för dig med Vip-kort, 45 kr för dig med årskort och 80 kr för dig 
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fesT i byn 
/ /  j o u r d e  fête  / /

Cyklande lantbrevbärare inspire-
ras av journalfilm om hur effektivt 
posten levereras i Amerika och 
skapar underbart kaos i national-
dagsfirande idyll. Tatis dotter har 
låtit bearbeta filmen ruta för ruta, 
och återskapat den ursprungliga 
färgversionen av sin fars första 
mästerverk.

reGi: JAcques tAti ,  sKådespe lar e: 

jacqu es tati ,  g uy decom b le, pau l 

fran Ke u r, santa r e lli ,  1949, fran Kr i Ke, 

35 m m,  1 tim 22 min, sVensk teXt

Fre 17 dec 16.00, bio Victor 

tors 23 dec 15.00, biografen Victoria

PLayTiMe
Monsieur Hulot undersöker hyper-
modern labyrint av glas och stål 
och river en nattklubb full av ame-
rikanska turister i en av Tatis mest 
hyllade filmer. ”Playtime is alone a 
lifetime's achievement - a film that 
liberates and revitalizes the act of 
looking at the world.” – Dave Kehr, 
New York Times

reGi: JAcques tAti ,  sKådespe lar e: 

jacqu es tati ,  bar bara de n n e K, jacqu e-

li n e lecomte, Valér i e cam i lle,  1967, 

fran Kr i Ke, 35 m m,  2 tim 32 min, sVensk 

teXt

Fre 14 JAn 16.00, bio Victor 

lÖr 29 JAn 14.00, bio Victor

Traffic / /  traf i c  / /

Monsieur Hulot försöker få split-
terny campingbil full av tek-
niska finesser till mässa i tid, med 
amerikansk pr-stjärna i hälarna. 
Tatis virtuosa trafikbalett, full av 
precist iakttagna bilförarbeteen-
den, drömlika motorvägar och 
blänkande krom, har jämfört med 
Godards Weekend.

reGi: JAcques tAti ,  sKådespe lar e: 

jacqu es tati ,  mar ia K i m b e r ly, marce l 

fraVal, honor e b oste l, 1971, fran K-

r i Ke,  itali e n, 35 m m,  1 tim 36 min, sVensk 

teXt

tis 11 JAn 18.00, bio Victor 

sÖn 16 JAn 18.15, bio Victor

Parade
Tati framför berömda solonummer 
som den uppjagade tennisspelaren 
och den fumlige flugfiskaren i nos-
talgisk produktion gjord för svensk 
tv och inspelad med publik på 
Cirkus i Stockholm. Tatis sista och 
sällan visade film, ”not so much 
a work of art as an experience of 
pleasure…” – London Film Festival

reGi: JAcques tAti ,  sKådespe lar e: 

jacqu es tati ,  tom my KlatZ Kow, alf 

hög b e rg, joh ny li n dén, 1974, fran K-

r i Ke,  sVe r ig e, 35 m m,  1 tim 28 min, 

enGelsk teXt

ons 26 JAn 16.00, bio Victor 

sÖn 30 JAn 16.00, bio Victor

seMesTer-
saboTören 
/ /  le s  Vacan c e s d e m .  h u lot / /

Tatis alter ego monsieur Hulot snur-
rar upp sömnigt badortspensionat 
i en av filmhistoriens mest älskade 
filmer, en klassiker André Bazin kal-
lade den viktigaste komedin sedan 
bröderna Marx och en milstolpe för 
ljudfilmen. ”Man vet inte om man 
ska kissa på sig av skratt eller anmäla 
sig till en kurs i semiotik.” – James 
Quandt, Cinematheque Ontario

reGi: JAcques tAti ,  sKådespe lar e: 

jacqu es tati ,  nathali e pascau d, lou is 

pe r rau lt, m ichèle rolla, 1953, fran K-

r i Ke,  35 m m, 1 tim 35 min, sVensk teXt

sÖn 19 dec 14.00, bio Victor 

sÖn 26 dec 15.00, biografen Victoria

Min onkeL
/ /  m o n o n c le / /

Fumlig morbror trycker på fel 
knappar i sin svågers ultramoderna 
skrytvilla, vänder ut och in på 
hans garden party och kortsluter 
hans plastfabrik. Tatis minutiöst 
konstruerade teknologisatir och 
odödliga slapstick-klassiker fick en 
Oscar och blev en stor internatio-
nell succé. 

reGi: JAcques tAti ,  sKådespe lar e: 

jacqu es tati ,  j ean-p i e r r e Zola, adr i-

e n n e se rVanti e,  luci e n frég is, 1958, 

fran Kr i Ke, 35 m m,  1 tim 54 min, sVensk 

teXt

tis 4 JAn 15.00, biografen Victoria 

lÖr 15 JAn 16.00, bio Victor
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É pater la bourgeoisie – att häckla borgerligheten 
var inte bara en samlingsformel för dekadenta 
poeter vid tiden för förra sekelskiftet. Det har 

varit en fransk specialitet ända sedan Molière. Och den 
som med största förtjusning iklätt sig denna skälm-
mantel inom den franska filmen var Claude Chabrol. 
Som det borgarbarn han själv var hade han nära till den 
inspirationskälla som han under ett långt liv öste ur.

Chabrol föddes i Paris 1930 men flyttade under andra 
världskriget med familjen till en liten landsortsstad, 
Sardent. När han 1958 gör sin första långfilm, vän-
nerna (Le beau Serge) låter han sin huvudperson göra 
en färd tillbaka till Sardent där denne konfronteras 
med en alkoholiserad barndomsvän. I nästa film, 
kusinerna (Les cousins) går 
resan tillbaka. Då är det den 
storögde lantisen som dras in 
i det dekadenta parislivet.

Chabrol var den förste av den 
franska nya vågens män som 
debuterade som filmregissör. 
Dessförinnan hade han likt 
François Truffaut och Jean-
Luc Godard gjort volontärtjänst på den gemensamma 
plantskolan, den franska filmtidskriften Cahiers du Ci-
néma och skrivit en bok om Hitchcock tillsammans med 
kritikerkollegan Eric Rohmer. Att Chabrol hade det litet 
lättare i portgången kan han tacka sin första hustru för. 
Hennes farsarv utgjorde grundplåten till filmkarriären.

I samband med den fjärde filmen, väninnorna (Les 
bonnes femmes), möter Chabrol den skådespelerska som 
kommer att dela hans liv och följa honom från film till 
film i ett tjugotal år, Stéphane Audran. Hon blir hans 
musa och inspiratris, och de bildar ett filmiskt radarpar 
av liknande karat och betydelse som Antonioni-Monica 
Vitti, Ingmar Bergman-Liv Ullmann, Cassavetes-Gena 
Rowlands eller Woody Allen-Mia Farrow. Det dussintal 
filmer de skapar ihop tillhör Chabrols mest sevärda och 
fullödiga.

Dessa filmer, från två kvinnor – en man (Les biches) 
till borgarklassens galenskaper (Folies bourge-

oises), är sedeskildringar som visar sammanbrott i den 
borgerliga skenidyllen. De följer ofta thrillerns mönster 
och inte sällan tas någon av huvudpersonerna av daga, 
men de är inga spänningsfilmer i konventionell mening. 
Spänningarna ligger under ytan. Demaskeringar sker, 
ofta av mer djupgående och tvingande art och vida mer 
genomskådande än avslöjandet av en brottsling.

 I Chabrols kanske vackraste och mest udda kärleksdra-
ma, slaktaren (Le boucher) från 1970 blir mordintrigen 
ett bitema. Vi är högst medvetna om gärningsmannens 
identitet. Outredda gåtor utforskas på ett annat plan, i re-
lationen mellan den blyge och emotionellt skadade slak-
taren och den på liknande sätt känslomässigt nedfrusna 
lärarinnan (Stéphane Audran, naturligtvis!) i den lilla 

landsortsstad som är spelplats 
för dramat. De frågor om ansvar 
och skuld som väcks i skildringen 
av deras tafatta romans är inte 
entydiga på något vis.

Chabrol var en beteendeforska-
re av det mer genomskådande 
slaget, ofta med en spefullhet 
som gränsar till cynism. Han 

var en iakttagare som med utsökt precision avtäckte de 
ritualer, de attityder och gester bakom vilka borgerska-
pet gömmer sina mer hemliga och förbjudna passioner.

Den rit som tycktes fascinera Chabrol mer än andra var 
måltiderna och deras stränga ceremoniel. Middagsbor-
den hos Chabrol var lika ofta arenor för belevade kon-
versationer som för förrådande klavertramp. Ofta fick 
huvudpersonerna sin karaktäristik bekräftad vid mat-
bordet. Se till exempel Jean-Paul Belmondos griserier 
vid frukosten i bakom dubbla lås (À double tour) el-
ler det kontaktlösa tigandet över pommes frites i man-
nen, hustrun, älskaren (La femme infidèle).

Det blir 16 festtillfällen under retrospektiven av Claude 
Chabrols filmer. Inget OSA krävs. Det är bara att kom-
ma och bänka sig i Bio Victor eller på biografen Victoria 
och njuta av anrättningarna. Man har aldrig tråkigt vid 
Maitre Chabrols taffel.

te xt :  st i g  bj ö r K man

CHABrOL VAr EN BETEENDE-

FOrSKArE AV DET MEr 

GENOMSKÅDANDE SLAGET, 

OFTA MED  EN SPELFULLHET 

SOM GräNSAr TILL CyNISM.

Claude 
  Chabrol 
        – DET är SErVErAT!
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kusinerna / /  le s  c o u s i n s / / 

Skådespelarna från Vännerna byter roller i nya vågen-klassiker där juri-
dikstuderande lantis flyttar till cynisk förförarkusin i Paris, en publiksuc-
cé som hade premiär en månad efter debuten. Chabrols första samarbete 
med manusförfattaren Paul Gégauff. Foto av Henri Decaë.

r eG i ssÖr: clAu de chAB rol ,  sKådespe lar e: gérar d b lai n,  j ean-clau de b r ialy, 

j u li ette mayn i e l,  1959, fran Kr i Ke, 35 m m,  1 ti m 49 m i n,  sVe n s k teXt

tis 7 dec 16.00, bio Victor  •  tors 30 dec 15.00, biografen Victoria

mannen, hustrun, älskaren / /  la  f e m m e i n f i dèle  / / 

Försäkringsmäklare med hårt kontrollerat familjeliv lejer privatdetektiv 
för att spionera på sin hustru. ”… so perfectly slick, that the film looks as if 
Chabrol polished it until he ran out of spit.” – Pauline Kael, New Yorker

r eG i ssÖr: clAu de chAB rol ,  sKådespe lar e: m ich e l b ouqu et, stéphan e b ouqu et, 

m ich e l duchaussoy, 1969, fran Kr i Ke / itali e n, 16 m m,  1 ti m 37 m i n,  e nG e ls k teXt

lÖr 11 dec 16.00, bio Victor  •  ons 15 dec 16.00, bio Victor

Väninnorna / /  le s  b o n n e s f e m m e s / / 

Fyra butiksbiträden i Paris säljer glödlampor på dagarna och jagar nöjen om 
nätterna. ”… varje humoristiskt ögonblick punkteras av något hemskt, och 
varje upphöjd känsla följs av något fruktansvärt. Man har aldrig sett en så 
udda blandning av realism och romantik.” – Andrew Sarris, Village Voice

reGissÖr: clAude chABrol, sKådespelare: bernadette lafont, stéphane audran, lucile 

saint-simon, clotilde joano, 1960, franKriKe/ italien, 35 mm, 1 tim 31 min, sVensk teXt

ons 8 dec 18.00, bio Victor  •  mån 17 JAn 19.00, biografen Victoria
 

Vännerna 
/ /  le  b eau s e r g e / / 

Tuberkulös student återvänder till 
håla där bäste barndomskamraten 
supit ner sig i Cahiers du cinéma-
kritikern Chabrols första film, en 
succé som blev startskottet för den 
franska nya vågen. Debuten finan-
sierades med hustruns arv, gjordes 
i byn där Chabrol bott under kriget, 
och har hans vänner i rollistan. 
Foto av Henri Decaë.

r eG i ssÖr: clAu de chAB rol ,  sKådespe-

lar e: j ean-clau de b r ialy, gérar d b lai n, 

b e r nadette lafont, 1958, fran Kr i Ke, 

35 m m, 1 ti m 35 m i n,  sVe n s k teXt

Fre 3 dec 16.00, bio Victor 

mån 6 dec 19.00, biografen Victoria
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Violette, giftmörderskan  / /  V i o lette  n o Z ièr e / / 

Chabrols comeback, ett obarmhärtigt familjeporträtt byggt på ett rättsfall 
i trettiotalets Paris, med Isabelle Huppert som prostituerad tonårsdotter 
fjättrad i föräldrarnas tvårummare, ”…en krypta för livslögner och själslig 
missväxt.” – Jan Aghed, Sydsvenska Dagbladet 

r eG i ssÖr: clAu de chAB rol ,  sKådespe lar e: isab e lle h u ppe rt, stéphan e au dran, 

j ean car m et, 1978, fran Kr i Ke / Kanada, 35 m m,  2 ti m 3 m i n,  sVe n s k teXt

Fre 21 JAn 20.15, bio Victor  •  Fre 28 JAn 20.00, bio Victor

madame Bovary 
Isabelle Huppert kör händerna i arsenikkruset i Chabrols filmatisering av 
Flauberts mästerverk om Emma, vars äktenskap inte blev vad hon tänkt sig. 
”Who else could do so little and yet project such a burning need – such a cry 
for deliverance from the bondage of self?” – Roger Ebert, Chicago Sun-Times

reGissÖr: clAude chABrol ,  sKådespelare: isabelle huppert, jean-françois balmer, 

christophe malaVoy, jean yanne, 1990, franKriKe, 35 mm, 2 tim 23 min, sVensk teXt

tors 13 JAn 18.00, bio Victor  •  sÖn 23 JAn 16.30, bio Victor

ceremonin / /  le  cérém o n i e  / / 

Familj anställer hemhjälp de inte vet någonting om i Chabrols filmatisering 
av Ruth Rendells thriller A Judgement in Stone (Stenarna skola ropa). ”I've 
seen 33 of his 46 features, but nothing in over a quarter of a century that's 
quite as good as La cérémonie.” – Jonathan Rosenbaum, Chicago Reader

r eG i ssÖr: clAu de chAB rol ,  sKådespe lar e: san dr i n e b on nai r e, jacqu e li n e b is-

set,  isab e lle h u ppe rt, 1995, fran Kr i Ke /tysKlan d, 35 m m, 1 ti m 52 m i n,  sVe n s k teXt

lÖr 8 JAn 15.00, biografen Victoria  •  Fre 21 JAn 16.00, bio Victor

slaktaren / /  le  b o u c h e r / / 

Algerietveteran som blivit slaktare 
uppvaktar lärarinna med biffar i 
by som skakas av en serie mord. 
”Slaktaren framstår, vid sidan av 
Hitchcocks Studie i brott (Vertigo) 
som en av filmhistoriens mest 
frustrerade kärlekshistorier.” 
– Stig Björkman, Chaplin

r eG i ssÖr: clAu de chAB rol ,  sKådespe-

lar e: j ean yan n e, stéphan e au dran, 

mar io b eccar ia,  1970, fran Kr i Ke / ital-

i e n, 35 m m,  1 ti m 34 m i n,  sVe n s k teXt

Fre 10 dec 16.00, bio Victor

tis 28 dec 15.00, biografen Victoria

Stéphane Audran, 
Chabrols livskamrat under många år.
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När xavier Beauvois var 17, föreläste nya vågen-
kritikern Jean Douchet om Fritz Lang i hans skola. 
Douchet hjälpte honom med nord och den 24-åri-

ga debutanten, som tyckte att hans generationskamrater ”inte 
skriver manus utan lappar ihop mänskliga karikatyrer med mu-
sik", jämfördes med Bresson. Glöm inte att du ska dö, 
där regissören liksom i Nord själv gör huvudrollen, fick kritiker 
att tänka på rimbaud. Beauvois senaste film handlar om 
dödsdömda munkar, och titeln människor oCh Gudar 
påminner om att vi är dödliga. När en kritiker föreslog att just 
det var vad alla Beauvois filmer handlade om, svarade han så 

här: "Vad titeln också säger är att det här kan hända var som 
helst, att man inte kan reducera det till just den här historien, 
där man bara har en enda gud. Katolikerna avskydde att jag 
hade gud i plural. När jag skulle göra unG snut såg jag en 
massa snutfilmer, och det jag tyckte om var just att de handla-
de om människor. Människor som var poliser. Film har alltid en 
tendens att glamorisera. Jag älskar Gudfadern. Men det är 
tur att Gomorra finns, som handlar om maffian i verklighe-
ten. Jag tycker om den här idén att även om man talar om en 
tragedi, så måste man ta hand om disken också."

Glöm inte att du ska dö
/ /  n 'o u b l i e  pas q u e tu  Vas m o u r i r  / / 

Filmens regissör skär handlederna av sig för att slippa lum-
pen, får veta att han ska dö i aids, delar cell med droghand-
lare och träffar Chiara Mastroianni i Umbrien. ”Beauvois 
pulls off something more difficult than an existential fable. 
He gives every frame of Don’t Forget You’re Going to Die the 

sensory immediacy and ambivalence of real life.” 
– Amy Taubin, Film Comment

r eG i:  XAVi e r B eAuVoi s ,  sKådespe lar e: xaVi e r b eauVois, 

ch iara mastroian n i,  rosch dy Z e m, b u lle og i e r, 1996, 

fran Kr i Ke, 35 m m, 1 ti m 58 m i n,  sVe n s k teXt

Fre 28 JAn 16.00, Bio Victor  •  sÖn 30 JAn 18.00, bio Victor

Xavier 
Beauvois

FÖrhAndsVisninG!
människor och gudar  
// des hommes et des dieux // 

Michael Lonsdale och hans bröder gisslan i kloster 
i Atlasbergen i Xavier Beauvois mästerverk om 
de franska munkarna som kidnappades i Algeriet 
1996. Majestätiskt foto av Caroline Champetier, som 
fotograferat nästan alla Beauvois filmer. Grand Prix 
i Cannes och Frankrikes Oscarbidrag. Visningen 
sker i samarbete med NonStop Entertainment. 

reGi: XAVier BeAuVois ,  sKådespe lar e: lam b e rt wi lson, 

m ichae l lonsdale, lam b e rt wi lson, 2010, fran Kr i Ke, 35 

m m,  2 tim, sVensk teXt

ons 12 JAn 18.15, bio Victor

ung snut / /  le  p et it  l i e ute nant / / 

Ivrig polisaspirant lämnar allt för mordroteln i Paris, där 
man har en Seven-affisch på väggen, förhör papperslösa 
druvplockare och utreder dödsmisshandel av uteliggare. 
Och där hans chef är en sorgsen kvinnlig kommissarie 
med alkoholproblem, ett porträtt som gav Nathalie Baye 
ett välförtjänt César-pris.

reGi: XAVier BeAuVois, sKådespelare: nathalie baye, jalil lespert, 

roschdy Zem, 2005, franKriKe, 35 mm, 1 tim 50 min, sVensk teXt

ons 26 JAn 20.30, Bio Victor  •  lÖr 29 JAn 17.00, bio Victor

nord
Kritikersuccé om plågad tonårsson i Calais-familj där 
mamman har fullt upp med att sköta sin utvecklings-
störda dotter och ducka för sin man, en alkoholiserad 
farmaceut som begår ett fatalt misstag med recepten. 
Xaviers Beauvois prisbelönta debutfilm.

reGi: XAVier BeAuVois ,  sKåde- spe lar e: xaVi e r b eauVois, 

b u lle og i e r, b e r nar d Ve r ley, j ean-r e né g ossart, 1991, 

fran Kr i Ke, 35 m m,  1 tim 39 min, sVensk teXt

Fre 21 JAn 18.15, Bio Victor  •  tis 25 JAn 16.00, bio Victor
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Grunden till en karriär inom filmproduktion!

FILMGYMNASIET GOTLAND



I vårt nya nummer av FLM gör vi en utgrävning av det svens-
ka filmåret 1970. Ganska snart upptäckte vi att många av 
det årets mest spännande filmer fallit i glömska. Det lysande 
undantaget är En kärlekshistoria som genom roy An-
derssons egen försorg givits ut på dvd. Men i övrigt är det 

mesta, förutom Pippi och porren, mer eller mindre omöjligt 
att få tag i. Därför har vi valt titlar som vi inte har haft chan-
sen att se tidigare. Här är fyra filmer vi måste se från det 
svenska filmåret 1970. /FLM:s redaktion 

                    te xte r: 

Den svenska filmhistorien innehåller mängder av viktiga verk som har påverkat såväl filmkonsten som 
sin samtid. I varje program lyfter vi fram några filmer som vi tycker att du ska se; för att de är nyda-
nande, blev hett debatterade, är bortglömda guldkorn – eller kort och gott mästerverk. Vi räknar ner 

från hundra, utan inbördes ordning. Många filmer kommer inte att få plats, men se dessa hundra och du får 
uppleva en stor och varierad del av vårt rika filmarv. I det här numret har vi låtit filmtidskriften FLM välja filmer. 

Vilka filmer tycker du borde ingå i ”100 svenska filmer du måste se!”?
Gå in på www.cinemateket.se och tipsa oss!

100 SVEnSkA FilMEr 
Du MåStE SE!

Baltutlämningen
År 1946 utlämnar Sverige 
167 baltiska flyktingar 
till Sovjet. Johan Ber-
genstråhles omdebatte-
rade film om händelserna 
varvar spelfilm och rekon-
struktioner med jour-
nalklipp och intervjuer. 
Bergenstråhle löstes från 
sitt kontrakt och SF-chefen 
Kenne Fant förklarade i 
Aftonbladet: "Vi har tagit 
vårt kulturpolitiska ansvar 
och gjort politisk film. Med 
synnerligen blandat ekono-
miskt resultat.” Nyrestau-
rerad kopia!

r eG i:  JohAn B e rG e n stråh le , 

sKådespelare: bo brundin, 

helge sKoog, maj wechsel-

mann, 1970, sVerige, 35 mm, 

1 tim 49 min, sVensk teXt

tis 14 dec 16.00, bio mauritz

ons 15 dec 20.15, bio VictorGrisjakten
Lennart Siljeberg 
gör sin plikt utan att 
ställa frågor. Han är byråkrat och ska utrota upp mot 
en halv miljon grisar på Gotland. Hans Alfredson – 
utan mustasch – firades för sin rolltolkning i filmati-
seringen av P.C. Jersilds allegoriska roman.

r eG i:  JonAs cor n e ll ,  sKådespe lar e: hans alfr e dson, 

an n-mar i e gylle nspetZ, KeVe hj e lm, i ngVar Kj e llson, 

tor d pete r son, 1970, sVe r ig e, 35 m m,  1 ti m 34 m i n

lÖr 15 JAn 14.00, bio Victor  •  mån 31 JAn 19.00, biografen Victoria

den magiska cirkeln
Salaligan utförde fem brutala mord i Västmanland på 
30-talet. Per Berglund debuterar, med manusassistans 
av Stefan Jarl och Jan Håfström, med en vidfilm om 
ligans härjningar. Hyllad för sin miljöskildring vid pre-
miären. Filmens titel syftar på ligaledarens klubb för 
teosofi, yoga och hypnos.

r eG i:  pe r B e rG lu n d ,  sKådespe lar e: olof wi llg r e n, s igg e 

fü r st, margar etha KrooK, g östa b r e de fe ldt, 1970, sVe r ig e, 

35 m m, 1 ti m 33 m i n

tis 11 JAn 16.00, bio Victor  •  lÖr 22 JAn 14.00, bio Victor

december 2010 – januari 2011 27  100 sVensKa filmer du måste se!

Jänken
Inger blir gravid med en amerikan men tvingas adoptera 
bort sitt barn. Enligt 1970 års guldbaggejury gestaltar 
Anita Ekström “en kvinna som lever i känslans och 
språkets socialt betingade isolering”. Kritikerdarling om 
människor och klassklyftor gjord med ett nyutexamine-
rat filmteam. Lars Forsbergs första och sista långfilm och 
Svenska Filminstitutets första egna långfilmsproduktion.

r eG i:  lArs Fors B e rG ,  sKådespe lar e: an ita e Kström, lar s 

g r e e n, 1970, sVe r ig e, 35 m m,  1 ti m 35 m i n

Fre 17 dec 18.00, bio Victor  •  lÖr 18 dec 14.00, bio Victor 
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specialevenemang!

I över åttio år har man drömt om att 
få ihop den kompletta versionen av 

klassikern Metropolis, filmhistori-
ens mest kända framtidsvision, med 

banbrytande specialeffekter. Nyligen 
återfanns tidigare förlorade scener i Buenos Aires, mate-
rial som nu har restaurerats och infogats i filmen. Musik 
framförs, och är komponerad av Matti Bye på piano, 
mellotron och optigan, Mattias Olsson på slagverk och 
live-elektronik och Kristian Holmgren på elbas. 

reGi: Fritz lAnG, skådespelAre: AlFred ABel,  GustAV 

FrÖhlich, BriGitte helm, rudolF klein- roGGe, tysklAnd, 

1927, 35 mm, 2 tim 25 min, enGelskA mellAnteXter

tors 20 JAn 18.00, bio Victor

specialevenemang! 0 kr för dig med Vip-kort, 65 kr för dig med 
årskort och 100 kr för dig med medlemskort.

metropolis 
– den nyA komplettA Versionen!

aCkOmpaN-

jERas av

maTTI  ByEs

ENsEmBLE!
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SPECIALEVENEMANG!

förhandsvisning!

nyrestaurerad synnöve solbakken
– med inledning av henning mankell!

Den mörka, lågintensiva thrillern Winter’s Bone vann dubbelt när den 
hade premiär på Sundance filmfestival, och visades i tävlan på Stock-
holms filmfestival i november. I en laglös, skitig vildmarksmiljö bortom 
det mesta lever 17-åriga Ree Dolly. Hon tar hand om sina yngre syskon 
samtidigt som hon letar efter sin försvunna pappa bland Missouris 
kriminella, skoningslösa klaner.
Visningen sker i samarbete med NonStop Entertainment.

reGi: deBrA GrAnik ,  sKådespe lar e: j e n n i fe r lawr e nce, joh n hawKes, KeVi n 

b r e Z nahan, dale d icKey, 2010, usa, 35 m m,  1 tim 40 min, sVenskA teXt

sÖn 2 JAn 15.00, biografen Victoria  

GuldBAGGe-
nominerAde 
Filmer!

Inför Guldbaggegalan visar 
vi de nominerade kort- och 
dokumentärfilmerna. Ta 
chansen att se dem på stor 
duk! När nomineringarna är 
klara presenterar vi ett detal-
jerat program på vår hemsida 
www.cinemateket.se.

ons 19 JAn 16.00, bio Victor

Med storslagen norsk natur som fond 
kämpar Synnöve och Thorbjörn mot för-
äldrar och rivaler för sin kärlek i filmen 
efter Bjørnstjerne Bjørnsons roman 
Synnøve Solbakken från 1857. Bjørnson
 fick Nobelpriset i litteratur 1903 och i 
år är det 100 år sedan han dog. Vi upp-
märksammar det med en premiärvis-
ning av den nyrestaurerade kopian av 
filmen, med nyskriven musik av Matti 
Bye, som framför den tillsammans med 
Kristian Holmgren på tramporgel och 
gitarr, Nils Berg på klari-nett och Leo 
Svensson på cello. Från 17.15 bjuder 
vi på ett glas bubbel i Filmhusets foajé. 
Författaren Henning Mankell inleder 
visningen! Kvällen arrangeras i samar-
bete med Norska ambassaden. 

reGissÖr: John w. Brunius, sKådespelare: 

Karin molander, lars hanson, egil eide, hjalmar 

peters, 1919, sVerige, 35 mm, 1 tim 35 min

tis 14 dec 18.00, bio Victor  

specialevenemang! 0 kr för dig med Vip-kort, 65 kr för 
dig med årskort och 80 kr för dig med medlemskort. 

winter’s 
Bone



av Barbro Lindgren
regi Ing-Mari Tirén

Syskonkärlek, spänning, leklusta

PreMIär 29 januarI 2011

Information & biljetter: www.dockteaterntittut.se  08-720 75 99
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publikens val
under rubriken ”publikens val” visar vi filmer önskade av er i publiken. Vilken film vill du se på 
cinemateket? önska på www.cinemateket.se.

        lågor i dunklet
En galen latinlärare blir rov för 
mörka drifter i Hasse Ekmans psy-
kologiska thriller, där Stig Järrel gör 
en kuslig förövning till Caligula i 
Hets. "En styv studie, där skådespe-
laren liksom koncentrerat spelet 
i den nervösa, osäkra, opålitliga 
blicken." – Oscar Rydqvist, Dagens 
Nyheter

r eG i:  hAss e e kmAn ,  sKådespe lar e: 

e dVi n adolphson, stig jär r e l, i nga 

ti db lad, h ug o björ n e, 1942, sVe r ig e, 

35 m m,1 ti m 34 m i n

ons 1 dec 20.00, bio Victor

Fram för lilla märta
Stig Järrel, som skulle fyllt hundra 
i år, går inte att stoppa i Hasse 
Ekmans fartfyllda fars om den 
"kvinnliga" cellisten Märta, som tar 
sig ända in i riksdagen. Stig Järrels 
dotter Jette Kjaer Thorson inleder 
visningen!

r eG i:  hAss e e kmAn ,  sKådespe lar e: 

stig jär r e l, hasse, e Kman, e lsi e alb i i n, 

ag n eta lag e r fe ldt, 1945, sVe r ig e, 

35 m m,  1 ti m 26 m i n

ons 1 dec 18.15, bio Victor

la strada
Den renhjärtade bondflickan Gelsomnia 
säljs till brutal atlet och får slava som 
clown i hans nummer. ”Som Gelsomina 
uppenbarade Giulietta Masina ett 
komiskt geni som i ett slag förvandlade 
henne till en levande myt.” – Jan Aghed, 
Sydsvenska Dagbladet

r eG i:  Fe de r ico Fe lli n i ,  sKådespe lar e: 

g i u li etta masi na, anthony qu i n n, r ichar d 

base hart, 1954, itali e n, 35 m m, 1 ti m 57 m i n, 

sVe n s k teXt

ons 26 JAn 18.00, bio Victor

sorgens stad 
/ /  b e i  q i n g c h e n g s h i  / /

I det mest mångskiktade av 
Hou Hsiao-hsiens försök att 
gestalta historien talas ja-
panska plus fyra kinesiska 
dialekter. Wenjing and 
Hinomi utgör tillsammans 
det narrativa navet för en 
berättelse om hur män-
niskor tvingas genomleva 
en annan historia som sin 
egen. Filmen vann Guld-
lejonet i Venedig. P.g.a. en 
inställd visning i oktober 
visar vi efter önskemål 
filmen gång till!

r eG i:  hou h s iAo -h s i e n , 

sKådespe lar e: su ng you ng 

ch e n, wou yi  fang, naKa-

m u ra i Kuyo, 1989, hong Kong, 

taiwan, 35 m m,  2 ti m 37 m i n, 

sVe n s k teXt

Fre 3 dec 18.00, bio Victor

Flickan ovanpå 
/ /  th e  s eVe n year itc h / /

Marilyn Monroe i sin mest 
berömda pose, i luftdraget 
från ett ventilationsgaller, 
i klassiker där en timid 
gräsänkling i ett sommar-
hett New York drabbas av 
drömflickan ovanpå, som 
har underkläderna 
i frysfacket.

r eG i:  B i lly wi lde r, sKådespe-

lar e: mar i lyn mon roe, tom 

ewe ll, eVe lyn Keyes, son ny 

tu fts, 1955, usa, 35m m, 1 ti m 

45 m i N, SVE N S K tExt

ons 1 dec 16.00, bio Victor

sTIG 

jäRREL 

100 åR!



Den långa flykten
/ /  wate r s h i p  d own / /

När människans vägbyggen hotar att för-
störa deras hålor ger sig en grupp kaniner 
av på flykt och det blir en spännande och 
händelserik resa mot ett nytt boställe. Fil-
men om Hassel, Femman och de andra är 
en såväl klassisk som modern saga om de 
svagas seger över de starka, och skildrar 
både naturens skoningslöshet och dess 
skönhet. Poetiskt och stundtals läskigt – 
helt olikt dagens datoranimerade filmer. 
Filmkritikern Malena Janson inleder.

r eG i:  mArti n ros e n ,  röste r: joh n h u rt, r ich-

ar d b r i e r s, m ichae l g raham-cox, joh n b e n-

n ett,  1978, stor b r itan n i e n, 35 m m, 1 ti m 32 m i n, 

sVe n s k teXt ,  t i llåte n från 7 år

sÖn 12 dec 14.00, bio Victor 

Tur & retur
Julia och Martin är båda 11 år och 
missnöjda över att tvingas fara över 
hela Sverige för att träffa sina frånskilda 
föräldrar. Dessutom är de slående lika 
varandra – men bara till utseendet. I 
protest mot vuxenvärlden gör de en 
kupp som kommer att förändra deras liv 
och deras relationer till sina mammor 
och pappor för alltid. En rolig, fin och 
smart film om barnpower, familjekon-
stellationer och könsroller! 

reGi: ellA lemGAGen ,  sKådespe lar e: aman da 

daVi n, jørg e n lang h e lle, h e le na af san d-

e b e rg, tor Ke l pete r sson, 2003, sVe r ig e, 

35 m m,  1 tim 29 min, bar nti llåte n

sÖn 5 dec 14.00, bio Victor 

på unga cinemateket visar vi film för åldersgruppen 7–12 år på söndagar kl 14.00. 
programmet består av svenska och utländska klassiker, såväl gamla som nya. filmer-
na är garanterat till nöje också för medföljande föräldrar och far- och morföräldrar. så 
ta med era barn och låt dem uppleva fantastisk film på stor duk!

besökare under 15 år går gratis på visningarna. på filmerna med 11-årsgräns räcker det om
barn är 7 år, om de ser filmen i sällskap med en vuxen. notera att det är olika åldersgränser 
på filmerna! Vuxna betalar ordinarie biljettpris, 65 kr, inkl medlemsskap.

vArje söNdAg kl 14.00 i Filmhuset!

f i lmte xte r:  male na jan s o n
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GRaTIs fÖRaLLa UNDER
15 åR!

maLENa
jaNsON

INLEDER!



Chaplins pojke
/ /  th e  K i d  / /

Denna klassiker från 1921 är än i dag en av de mest rörande skildringar 
av en föräldra-barn-relation som kan ses på film. Chaplin blir av en slump 
fosterfar åt en baby vars mor inte har råd att ta hand om honom och tillsam-
mans blir de ett fattigkvarterens radarpar som delar på allt – tills socialen 
upptäcker dem och särar på dem. Gulligt, roligt och väldigt romantiskt för 
en publik i alla åldrar. Ackompanjeras av Matti Bye på piano, Johan 
E Andersson på slagverk och My Nilsson på violin och viola!

r eG i:  chAr li e chApli n ,  sKådespe lar e: char li e chapli n,

 e dna pu rViance, jacK coogan, car l m i lle r, 

1921, usa, 35 m m, 1 ti m 19 m i n, 

sVe n s kA m e llAnteXte r

bar nti llåte n

sÖn 16 JAn 14.00, bio Victor 

Semestersabotören 
/ /  le s  Vacan c e s d e m .  h u lot / /

Den pittoreska kuststaden skulle 
vara just så fridfull och avkopp-
lande som en badort bör vara, om 
det inte var för herr Hulot som 
sprider kaos omkring sig vart han 
går. Med lågmäld men stor humor 
som får en att fnissa länge efter 
eftertexterna fångar Tati det löj-
liga i vardagliga situationer. Och 
herr Hulot själv, med sin studsiga, 
framåtlutande gång, sin stora pipa 
och fåniga solhatt, är oförglömlig.

r eG i:  JAcqu e s tAti ,  sKådespe lar e: 

jacqu es tati ,  nathali e pascau d, 

lou is pe r rau lt, m ichèle rolla, 1953, 

fran Kr i Ke, 35 m m, 1 ti m 35 m i n,  sVe n s k 

teXt ,  bar nti llåte n

sÖn 19 dec 14.00, bio Victor 

Svarta hingsten
/ /  th e  b lac K stall i o n / /

En magisk berättelse om pojken Alec och hans blixt-
snabba svarta häst med ett alldeles speciellt vänskaps-
band. Deras saga börjar när de som enda överlevande 
från ett sjunkande skepp hamnar på en öde ö och 
överlever tack vare varandra. Denna filmklassiker 
bjuder på såväl fantastiskt poetiska bilder som nagel-
bitarspänning vid kapplöpningsbanan och har därför 
någonting för alla.

r eG i:  cAr roll BAllAr d ,  sKådespe lar e: Ke lly r e no, m icKey 

roon ey, te r i gar r, clar e nce m use, hoyt axton, 1979, usa,

 35 m m, 1 ti m 58 m i n,  sVe n s k teXt, ti llåte n från 11 år

sÖn 23 JAn 14.00, bio Victor 

Elvis! Elvis!
Kay Pollaks debutfilm bygger på de första delarna i Maria 
Gripes boksvit om Elvis Karlsson, pojken som är döpt 
efter mammas idol och inte förstår sig på vuxenvärlden. 
Temat, barnets kamp för att få vara sig själv, låg onekli-
gen i tiden när den hade premiär 1977 – men är precis 
lika aktuellt i dag. Skådespelarinsatserna, däribland den 
unge Lele Dorazios och Allan Edwalls, är oförglömliga.

r eG i:  kAy pollAk ,  sKådespe lar e: le le doraZ io, le na-p ia 

b e r n har dsson, fr e d g u n nar sson, e lisaVeta, allan e dwall, 

1977, sVe r ig e, 35 m m, 1 ti m 40 m i n ,  bar n-ti llåte n

sÖn 30 JAn 14.00, bio Victor 

december 2010 – januari 2011 33  UNGA CINEMATEKET

Chaplin med levande musik!
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Filmhusets Bar & Bistro
Restaurangen i Filmhuset serverar 
lunch alla vardagar, och middagar 
vid speciella tillfällen. Foajébaren har 
öppet alla dagar och serverar frukost, 
lättare mat, hemlagade bak- verk, 
godis, kaffe, öl och vin – det perfekta 
hänget för Filmhusets besökare.

Öppettider

Baren och kaféet: 
för aktuella tider se restaurangens 
hemsida. 

restaurangen: 
Vardagar: 11.00–14.00
Kontakt: 08-666 36 66 
info@filmbarbistro.se
www.filmbarbistro.se

Filmhusets biografer
Filmhuset har två fantastiska salonger: Bio Victor och Bio mauritz. 
De används för Cinematekets och Filminstitutets visningar samt för 
externa arrangemang.

Filminstitutets uppdrag är att stärka 
den svenska filmen i alla led – att 
stödja produktion av ny film samt 
distribution och visning av värdefull 
film, att bevara och tillgängliggöra 
det svenska filmarvet och att repre-
sentera svensk film internationellt. I 
ett litet land som Sverige är de flesta 
filmer som går upp på bio beroende 
av offentligt stöd för att kunna bli 
verklighet.

Under 2010 gör Filminstitutet en stor 
satsning på filmarvet, dels genom 
vårens nystart för Cinemateket och 
dels med filmarkivet.se, som lanseras 
2011.

läs mer om svenska filminstitutet 
på www.sfi.se.

I Filmhusets bibliotek finns tre vå-
ningsplan fulla av böcker, manu-
skript, tidskrifter och dvd-film – 
här finns allt som finns att läsa om 
film! Slå dig ned i Celsingsoffan en 
stund och läs en färsk filmtidskrift, 
eller botanisera i dvd-samlingen 
och låna hem film i två veckor. Allt 
är gratis och alla får låna! 

Öppetider: 
Måndag–onsdag: 
11.00–17.00 
Torsdag: 11.00–19:30 
Fredag: 11.00–16.00 

Kontakta biblioteket: 
08-665 11 03 
biblioteksexpeditionen@sfi.se

Välkommen till Sveriges 
största filmbibliotek! 

Svenska Filminstitutet

filmhuset är en naturlig mötesplats för alla som ar-
betar med film, från regissörer och skådespelare till 
forskare och journalister. i och med renoveringen av 
den anrika filmmiljön och satsningen på publika eve-
nemang blir filmhuset mer än någonsin platsen för 
alla filmälskare!

filmhuset har öppet från 08.00 alla dagar. här kan 
du passa på att besöka restaurangen och den nya 
baren i foajén, umgås före och efter filmvisningar, 
och läsa filmböcker i sveriges största filmbibliotek!
cinemateket anordnar debatter och filmsamtal, och 
visar världens och historiens bästa filmer i filmhu-
sets biografer. Välkommen till Filmhuset!

Alla
får låna!

Filmhuset 
– mötesplatsen för filmälskare
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Hur långt 
når Alfons?

Premiär 4 dec!

Regi Ika Nord  
Med Roger Westberg & David Tallroth

efter Gunilla Bergströms bok

Spelas 4-5, 26-31 dec, 2-9, 15-23 jan kl 13 & 15

fr 4 år

Spelas 13, 20 nov kl 13 & 15
14, 21 nov kl 13

26 dec-31 dec kl 11

4-8 år

Prinsessor
Så gör

”KuNglIgT RolIg” 
Dagens Nyheter

Sundsvalls Tidning

”MeDRycKaNDe, RolIg  
och FaRTFyllD baRNpjäS”

Spännande och rolig mini-
musikal om en hungrig varg 
och ett fruset lamm…

för 3-7 år
Spelas 2-9 jan kl 11

Ett LAMM 
till MIDDAG

GÖTG 73 • BILJ 08 642 98 00 eller  TIcNeT.Se 077-170 70 70
• BouLevardTeaTern.se

4 44
4

4
4



I februarI och mars kan du se fram emot LuchIno 
VIscontI (bILden), nIchoLas ray, sergej eIsensteIn, 
fILmquIz, nya gäster I ”actors studIo” på cInemateket 
och fLer kLassIker för barn, bLand mycket annat!


