
STOCKHOLM

PROGRAMTIDNING Februari–mars 2011

Alla tiders bästa fi lmer på stor duk i filmhuset och på biografen Victoria.

Danska skådespelerskan ghita nØrBy och producenten 

lars jönsson till ”Actors Studio” på cinemateket!

I FOKUS:  JOAN CRAWFORD, SERGEJ EISENSTEIN, 

 NICHOLAS RAY 100 ÅR, QUEERFILMER, JAFAR PANAHI.

    Claudia 
Cardinale 
 – geR sTjÄRnglans i sToR 
 VisConTi-seRie



Buy Dead Space 2 Limited Edition on PS3 and get 
Dead Space Extraction for the PlayStation MOVE for free,

whilst stocks last.
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The nightmare has returned. But this time, Isaac is the one in charge. With new weapons and zero-G ability, now it’s time for his enemies to feel the fear.

www.electronicarts.se

Download the Demo 21.12.10

In Stores
27.01.11

EA-SVE_DeadSpace2_Cinema_340x242  13-12-10  12:09  Page 1

Annons
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Dead Space Extraction for the PlayStation MOVE for free,
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O
M

S
L

A
G

S
B

IL
D

: 
L

E
O

P
A

R
D

E
N

, 
M

IA
 c

A
r

L
S

S
O

n
: 

L
O

v
A

 h
A

G
E

R
f

O
R

s

R egissören Jafar Panahi sitter fängslad i 
Iran på grund av sitt filmskapande. Många 
röster har höjts världen över i protest mot 

detta. Cinemateket instämmer i protesterna, och 
visar några av Panahis fantastiska filmer. 

Nu börjar vår samtalsserie ”Actors studio” på 
Cinemateket igen. som vårens samtalsledare 
hälsar vi roger Wilson varmt välkommen! Och vi 
är glada över att säsongens två första gäster är 
den danska filmens och teaterns first lady, Ghita 
nørby, och den svenske unike och framgångs-
rike producenten Lars Jönsson!

Det blir två spännande temahelger under februari och mars. Den 25–27 februari visar 
filmarkivet vid svenska filminstitutet en rad nyrestaurerade svenska filmer, under rubri-
ken ”Länge leve filmen!”. Ett unikt tillfälle att ta del av den svenska filmhistorien! Och den 
24–27 mars blir det ”Queer på cinemateket”. vi har bjudit in Tiina rosenberg, roger 
Wilson, Ingrid ryberg och Jan Göransson till att göra en långhelg med queer-tema till-
sammans med oss, och vi är stolta över att presentera ett rikt program under fyra hela 
dagar, med nya och gamla filmer, gäster, samtal och mingel!

vi presenterar i detta program sinsemellan tre mycket olika auteurer, den sovjetiske Ser-
gej Eisenstein, den amerikanske nicholas ray och den italienske Luchino Visconti. vis-
ningen av viscontis nyrestaurerade praktverk Leoparden är ett måste! 

Detta och, som vanligt, mycket mer finner du i programmet för februari och mars. varmt 
välkommen!

Lova Hagerfors
Cinematekets programchef

Cinematekets redaktion
Lova hagerfors, programchef
Danial Brännström, programredaktör
Nina Widerberg, programredaktör
Åsa Jacobsson, marknadsförare
Pia strandberg, assistent
Kim fahlstedt, praktikant

Programtidningen
Cinemateket

redaktör och 
ansvarig utgivare

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
Jan holmberg
Malena Janson
Ingrid Ryberg
Mikael Timm
Jon Wengström
Roger Wilson

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
08-665 12 56
cinemateket@sfi.se
www.cinemateket.se
Postadress:
Cinemateket
svenska filminstitutet
Box 27 126
102 52 stockholm
Besöksadress:
filmhuset, Borgvägen 1

TaCK Ti ll:  ATLANTIC f I LM, B R ITIsh f I LM I NsTITuTE,  B u LGARsKA NACIONALNA f I LMOTE KA, MATTI  ByE,  LAu RA ChADWICK-BOy, ChARON f I LM, 
COACh 14,  DET DANsKE f I LM I NsTITuT,  f I LM fOu N DATION, f I LMs BOuTIqu E,  f I LMs TRANsIT I NTE R NATIONAL I NC. ,  fOLKu N IvE RsITETET,  G uCCI , 
GöTE BORG I NTE R NATIONAL f I LM fEsTIvAL,  hOLLyWOOD CLAssICs,  I NTE R NATIONAL f I LM fEsTIvAL ROTTE R DAM, I NTE R NATIONAL M E DIA f I LMs, 
ITALI E NsKA Ku LTu R I NsTITuTET,  LITh uAN IAN f I LM sTu DIO,  MOsfI LM, MOvI E TI M E,  NAsJONALB I B LIOTE KET,  NOB LE E NTE RTAI N M E NT,  NOR DIsK 
f I LM, PAR K C I RCus,  E DWAR D vON PAsT,  PECCADI LLO P ICTu R Es LTD,  PyRAM I DE I NTE R NATIONAL,  RAI C I N E MA, R u MäNsKA Ku LTu R I NsTITuTET, 
sAN D R EW M ETR O N O M E,  sTO C K h O LM s f I LM q u I z ,  svE N s K f I LM I N D usTR I ,  svE N s KA B I O ,  TJ EC K I s KA C E NTR ET,  TR I  ART f I LM ,  u I P,  R O G E R 
WI LsON, ALExAN DE R z EThsON

Gäster i FeBrUAri OCH MArs: Lena Adelsohn Liljeroth,  
Ester Martin Bergsmark, Jan Holmberg, Olle Häger, Stefan Jarl, 
Lars Jönsson, Alexandra Keining, Carl-Johan Malmberg, Jenifer 
Malmqvist, Ghita Nørby, Jan Olsson, Tiina Rosenberg, Ingrid 
Ryberg, Pelle Snickars, Anu Koivunen, Roger Wilson.
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4 inledning

6–7 Det här är Cinemateket! 
Om vårt uppdrag, biljetter och biografer, och om 
svenska filminstitutet.

8 Torsdagskvällar i filmhuset
vår stående kväll för samtal och evenemang! 
vi uppmärksammar den fängslade regissören 
Jafar Panahi, inviger fi lmarkivet.se och bjuder på 
filmquiz!

10 ”actors studio” på Cinemateket: 
ghita nørby
vi välkomnar Danmarks främsta aktris, Ghita Nørby, 
till Cinemateket. Möt henne den 17 februari! 
Roger Wilson är vårens samtalsledare.

11 ”actors studio” på Cinemateket: 
lars jönsson
vi välkomnar en av sveriges mest spännande 
producenter, Lars Jönsson, till Cinemateket. Möt 
honom den 17 mars!

12–13 Queer på Cinemateket
Den 24–27 mars har vi en spännande långhelg i 
filmhuset med queer-tema. Det blir nya och gamla 
fi lmer, gäster, samtal och mingel!

15 joan Crawford
I samband med vår Nicholas Ray-serie visar vi 
fem fi lmer med en av hollywoods största stjärnor: 
Joan Crawford.

17–19 luchino Visconti
Då de fantastiska Leoparden och sinnenas rus 
nu äntligen fi nns i praktfulla restaurerade kopior, 
passar vi på att visa en hel serie fi lmer av den 
italienske mästaren. 

Visningsschema februari – mars

20 göteborg international film festival 
– i stockholm
vi visar fyra omistliga fi lmer från fi lmfestivalen, för 
er som inte har möjlighet att resa till Göteborg i 
månadsskiftet januari/februari. 

21 Red Westerns
Den för många okända genren Red Westerns, 
östblockets svar på den amerikanska västern-
fi lmen, är ett spännande fenomen som vi tittar 
närmare på. 

22–23 länge leve fi lmen! 
under en hel helg, den 25–27 februari, visar vi 
tillsammans med arkivet vid svenska filminstitutet 
en rad nyrestaurerade svenska fi lmer. Passa på att 
ta del av unik svensk fi lmhistoria!

24–25 nicolas Ray: 
i’m a stranger here myself
En av de mest subversiva regissörerna i femtiota-
lets hollywood skulle ha fyllt 100 i år! vi uppmärk-
sammar det med ett urval av hans många klassiker. 

26–27 sergej eisenstein 
– montagets mästare
Ingen regissör förknippas så starkt med det fi l-
miska montaget som Eisenstein. vi visar sju fi lmer 
av den sovjetiske giganten. 

29 100 svenska fi lmer du måste se!
I detta program tipsar vår programredaktör Danial 
Brännström om fyra svenska fi lmer du måste se.

30–31 specialevenemang!
vi visar en rad fi lmer som ni, vår publik, har önskat 
och vi förhandsvisar Illusionisten!

32–33 Unga Cinemateket
Nya och gamla klassiker varje söndag kl 14.00, för 
barn mellan 7 och 12 år. Gratis för alla unga!

INNEHÅLL

10 15

29

MISSA INTE VÅR 

QUEER-HELG DEN

24–27 MARS!

LÄS MER PÅ

SIDORNA  12–13.
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6 DET häR äR CINEMATEKET! FEBRUARI – MARS

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

medlemskortet ingår i första biobiljetten! Kortet ger 
dig tillgång till hela Cinematekets fantastiska utbud till or-
dinarie 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 betalar du 
bara 45 kronor* för ett film- eller evenemangsbesök. 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 Cinematekets program!* 
vårt sommaruppehåll räknas bort, så att du får sex månader 
fullmatade med filmupplevelser. som vIP-medlem får du pro-
gramtidningen hemskickad utan kostnad, och en mängd spe-
cialerbjudanden. 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 programmet. (På våra 
ordinarie visningar gäller åldersgränsen 15 år.)

Biljetterna för februari och mars släpps den 26 januari. 
Biljetter köps i kassan på den biograf där filmen visas. Inget 
återköp av biljetter eller medlemskort.

Kom i god tid! så slipper du köa. Och vi startar filmerna 
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

Det här är Cinemateket!

Cinematekets 
biografer
Biografen Victoria
varje måndag kl 19.00 visar vi film på 
biografen victoria på södermalm, i 
salong 2. 

Adress: Götgatan 67. 
Närmaste T-banestation är Medborgar-
platsen.

Kassan på Victoria öppnar mån–fre 
14.30, lör–sön 12.30. här kan du lösa 
medlemskap och köpa biljetter till mån-
dagsvisningarna. Biljetter till filmhuset 
säljs endast i filmhuset.

cinemateket är den självklara mötesplatsen för alla filmentusiaster - både cineaster och filmskapare – 
som vill se de bästa och mest intressanta filmerna ur hela filmhistorien och från hela världen, på stor duk.
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DET häR äR CINEMATEKET!

Bio Victor i filmhuset
I filmhuset visar Cinemateket fi lm tisdag till söndag. 
filmhuset ligger vid Gärdet, centralt och samtidigt na-
turskönt! 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 fi lmälskare!

Adress: Borgvägen 1. 

Kassan i filmhuset, där du köper medlemskort och 
biljetter 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

filmhuset är en naturlig mötesplats för alla som ar-
betar med fi lm, från regissörer och skådespelare till 
forskare och journalister. I och med renoveringen av 
den anrika fi lmmiljön och satsningen på publika eve-
nemang är filmhuset mer än någonsin platsen för 
ALLA fi lmälskare!

filmhuset har öppet från 08.00 alla dagar. Här kan 
du passa på att besöka restaurangen och baren i 

foajén, umgås före och efter fi lmvisningar, och läsa 
fi lmböcker i Sveriges största fi lmbibliotek!

cinemateket anordnar debatter och fi lmsamtal, och 
visar världens och historiens bästa fi lmer i filmhu-
sets biografer. Välkommen till Filmhuset!

www.fi lmhuset.se

filmhuset 
– mötesplatsen för fi lmälskare

filminstitutets uppdrag är att stärka den svenska fi lmen i alla led – att stödja produktion av ny 
fi lm samt distribution och visning av värdefull fi lm, att bevara och tillgängliggöra det svenska 
fi lmarvet och att representera svensk fi lm internationellt. I ett litet land som sverige är de 
fl esta fi lmer som går upp på bio beroende av offentligt stöd för att kunna bli verklighet.

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

svenska filminstitutet



av  regissören till  The  Wrestler OCH Requiem for a  Drea m

OSCAR® NOMINERADE

“ett
ENastående,
fängslande

”mästerverk
E M P I R E

BIOPREMIÄR 4 MARS



ToRsDagsKVÄllaR i filmhuset
Torsdagskvällarna viger vi åt evenemang, samtal och debatt om fi lm, fi lmkonst och fi lmpolitik. Ibland utgår vi 
från en fi lm, ibland står ett samtal för sig själv, ibland blir det ren underhållning. här möter du svenska och 
utländska gäster som arbetar med fi lm och här kan du ta del av det senaste som händer inom fi lmområdet. 
En programpunkt återkommer en gång i månaden, ”Actors studio” på Cinemateket, läs mer om det på 
sida 10–11. välkommen att ta del i samtalet!

  Stockholms 
  filmQUiZ
 stockholms filmquiz (kända 
från Pet sounds Bar) gäst-

spelar i filmhusets Bar och bjuder på 
högt och lågt ur fi lmens underbara värld. 
fina priser och framförallt stor ära utlo-
vas. frI EnTrÉ och alla är välkomna!

ToRs 3 feB 20.00, filmhusets Bar

svenska filminstitutet och Kung-
liga biblioteket inviger den nya webb- 
platsen www.fi lmarkivet.se med 
fi lmvisning och tal av kulturminister 
lena aDelsohn liljeroth. 
Möt Roberto Rossellini och Ingrid 
Bergman på Berns, se Greta Garbo fälla en tår när hon efter en kort visit i sve-
rige återvänder till hollywood, följ med Martin Ljung under stockholms broar 
och stadshusets takläggare i hu! – en fi lm om riskfyllda yrken, se prins Eugen 
vid staffl iet på Waldemarsudde och följ med Lennart Bernadotte på Weekend 
i Nizza. Efter fi lmerna samtalar Pelle sniCkars med olle häger, anu 
koivunen och Bengt toll.

ToRs 10 feB 18.00, Bio Victor

QUeeR 
på cinemateket
Missa inte vår långhelg med queer-
tema, den 24–27 mars. Gäster, samtal 
och fi lm! Läs mer på sida 12–13.

inVigning 

Rött guld 
/ /  TALAyE S O r G H / / 

Pizzabud skjuter sig i 
juvelerarbutik. Manus 
av Kiarostami, efter 
en verklig händelse. 
“Panahi has gone from 
strength to strength. 
Hussein may be Iran's 
forgotten man, but the 
performance he gives is 
indelible.” – J. Hoberman, 
Village Voice

R eg i:  jafaR Panah i ,  2003, 

I rAn, 35 M M, 1 Ti m 35 m i n, 

sVe n s K TexT

ons 9 maRs 16.00, 
Bio Victor

ToRs 10 maRs 20.00,
Bio Victor

Cirkeln 
/ /  DAyE r E H / / 

Formfulländad 
Venedig-vinnare där 
kvinnor utan män 
jagas som djur genom 
Teheran. ”Festivalens 
modigaste fi lm, ett 
mästerligt porträtt av 
en brutal polisstat, fylld 
av angivare…” – Jan 
Aghed. Stefan Jarl in-
leder första visningen!

Regi: jafaR Panahi ,  2000, 

IrAn, ITALIEn, ScHWEIz, 35 MM, 

1 Tim 30 min, sVensK TexT

ToRs 3 maRs 18.00,
Bio Victor

Tis 8 maRs 16.00,
Bio Victor

Den vita ballongen / /  BAD kO nAk E S E f I D  / / 

Målmedveten lillasyster spelad av oförglömlig sexåring försöker 
klara sig till guldfi skaffären med pengarna i behåll. Panahis första 
fi lm, med manus av Kiarostami, fi ck pris i Cannes och blev ännu en 
triumf för den iranska fi lmen. ”Det du säger och hur du säger det 
blir ett: formen och innehållet blir en cirkel.”–  Jafar Panahi

R eg i:  jafaR Panah i ,  1995,  I rAn, 35 M M,  1 Ti m 25 m i n,  sVe n s K TexT

fRe 4 maRs 16.00, Bio Victor  •  ons 16 maRs 16.00, Bio Victor

I Iran har Jafar panahi dömts till sex års fängelse och 20 års yrkesförbud, och får inte 
ge intervjuer eller lämna landet efter avtjänat straff. Hans jurystol stod tom i cannes. 
Läs ett av många upprop: www.fi lmmakermagazine.com, skriv på namninsamlingen: 
http://www.ipetitions.com/ 
petition/solidarite-jafar-panahi 
och lyssna på stefan jarl den 
3 mars i filmhuset.

jafaR Panahi 

  Stockholms 
  filmQUiZ
 stockholms filmquiz (kända 
från Pet sounds Bar) gäst-
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10 "ACTORs sTuDIO" PÅ CINEMATEKET :  GhITA NØRBy FEBRUARI – MARS

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 fi lm-
arbetare från hela världen. Samtalen, som är tänkta att INSPIRERA MORGONDAGENS 
SVENSKA FILMSKAPARE, ger alla fi lmintresserade en unik möjlighet 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! Vårens samtalsledare är Roger Wilson, journalist och 
programledare för kInO i Sveriges radio p1.

”actors studio” på Cinemateket

Dansen med Regitze 
Äkta paret Karl Åge och Regitze står värdar 
för en fest och han ser tillbaka på deras 
långa, gemensamma liv. Glädje och sorg 
i osentimental kärlekshistoria. Nørby vann
både en Bodil och en Robert (dansk mot- 
svarighet till Guldbaggen) för bästa kvinn-
liga huvudroll.

Regi: KasPaR RosTRUP ,  SkåDESpELArE: GHITA 

nØr By, fr ITS H E LM uTH, M I kAE L H E LM uTH, r I kkE 

B E n DSE n, 1989, DAn MAr k, 35 M M, 

1 Ti m 28 m i n,  sVe n s K TexT

ToRs 17 feB 20.00, Bio Victor

fRe 25 feB 16.00, Bio Victor

Kompisarna // M IG OG cHArLy // 

Rosad ungdomsfi lm om Charly som 
sitter på ungdomsvårdsanstalt och 
rymmer därifrån. Filmen belönades 
med pris för Bästa fi lm i Danmark 
och blev en vändpunkt för Nørby 
mot tyngre skådespeleri.

R eg i:  moRTe n aR n fR e D, h e n n i ng KR i s-

Tian s e n ,  SkåDESpE LAr E: k I M E DuAr D 

J E nSE n, H E LLE n I E LSE n, ALLAn OLSE n, 

G H ITA nØr By, 1978, DAn MAr k, 35 M M,  1 

Ti m 42 m i n,  sVe n s K TexT

fRe 18 feB 16.00, Bio Victor

Tis 22 feB 16.00, Bio Victor

hamsun 
Magnifi kt spel i gripande och ly-
hört porträtt av den åldrade norska 
nobelpristagaren, som efter andra 
världskriget dömdes för landsför-
räderi. Ghita Nørby tilldelades 
en Guldbagge för Bästa kvinnliga 
huvudroll.

R eg i:  jan TRoe ll ,  SkåDESpE LAr E: 

MAx VOn SyDOW, G H ITA nØr By, 1996, 

SVE r IG E, DAn MAr k, nOrG E, 35 M M, 

2 Ti m 39 m i n

ToRs 24 feB 18.00, Bio Victor

mÅn 28 feB 19.00, Biografen Victoria
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 – möt henne i filmhuset den 17 februari!– – ghiTa nØRBY

Som en av skandinaviens mest nogräknade skådespeler-
skor har fl erfaldigt prisbelönta Ghita Nørby jobbat med 
Ingmar Bergman, Lars von Trier, Liv ullmann, Jan Troell 

och susanne Bier. Nørby fostrades vid Det Køngelige Teaters 
elevskola och har under sin halvsekelslånga karriär skiftat mel-
lan teaterscenen, fi lmen och tv-rutan. under 1950- och 60-ta-
let gjorde hon sig ett namn som ung, energisk komedienn. 
under 70-talet spelade hon teater med Bergman och med-
verkade i den hyllade tv-serien Matador. Dansen med Regitze 
(1989) blev startskottet på ett framgångsrikt 90-tal med tunga 
roller i fi lmer som freud fl yttar hemifrån (1991), Den Goda 
viljan (1992), hamsun (1996) och Riket-serien (1994–97). 
Nørbys 2000-tal kröntes med insatser i prisbelönta fi lmer som 
Arvet (2003) och Maria Larssons eviga ögonblick (2008). vi 
är mycket stolta över att kunna presentera den danska fi lmens 
och teaterns fi rst lady Ghita Nørby som årets första gäst!

ToRs 17 feB 18.00, Bio Victor

Specialevenemang! 65 kr för dig med VIp-kort, 80 kr för dig med 
årskort och 120 kr för dig med Medlemskort.



FEBRUARI – MARS 11  "ACTORs sTuDIO" PÅ CINEMATEKET :  LARs JöNssON

lucky People 
Center inter-
national 
I högt tempo förfl yttar vi 
oss mellan fem världsde-
lar och vi möter folk och 
deras olika sorters tro och 
livsstilar. Dokumentär med 
fantastiskt foto, och med 
musiken och rytmen som 
en av huvudrollerna.

Regi: johan sÖDeRBeRg, eRiK 

PaUseR ,  1998,  SVE r IG E, 35 M M, 

1 Tim 21 min

Tis 22 maRs 16.00, Bio Victor

lilja 4-ever
Moodyssons hyllade svarta 
drama om 16-åriga ryskan 
Lilja, som överges av sin 
mor, fl yttar till Sverige och 
tvingas till prostitution. 

Regi: lUKas mooDYsson, 

SkåDESpE LAr E: OkSAnA AkI n-

SJ I nA, ArTIOM B OG uTJAr SkIJ , 

L J u B OV AGApOVA, 2002, SVE r-

IG E, 35 M M,  1 Tim 49 min

ToRs 31 maRs 18.00, 
Bio Victor

masjävlar
Maria Bloms framgångsrika 
tragikomiska debut om Mia 
som återvänder från Stock-
holm till Dalarna, och möter 
fördomar och trassliga 
familjerelationer.

Regi: maRia Blom ,  SkåDESpE-

LAr E: SOfIA H E LI n,  kAJSA 

E r nST, An n pETrÉn, 2004, 

SVE r IG E, 35 M M,  1 Tim 38 min

ons 23 maRs 16.00, 
Bio Victor

Änglagård 
Colin Nutleys publiksuccé om den svenska landsortsidyl-
len som rubbas av Helena Bergströms och Rikard Wolffs 
bohemer.

Regi: Colin nUTleY, SkåDESpELArE: HELEnA BErGSTröM, rIkArD 

WOLff, SVE n WOLLTE r, 1992, SVE r IG E, 35 M M,  2 Tim 2 min

ons 30 maRs 20.30, Bio Victor

fishy 
Innan Maria Blom slog 
igenom med Masjävlar 
(2004), fi ck hon möjligheten 
att göra en övningsfi lm för 
Memfi s Film. Den låg på 
hyllan i några år men fi ck till 
slut premiär som en riktig 
fi lm 2008. En varm och 
anspråkslös förortsskildring 
från Fisksätra. 

Regi: maRia Blom, SkåDESpE-

LArE: My BODELL, DAn GuSTAfS-

SOn, pAuLA McMAnuS, 2008, 

SVErIGE, 35 MM, 1 Tim 15 min

lÖR 19 maRs 16.00, Bio Victor

L ars Jönsson är en sveriges mest tongivande 
och framgångsrika fi lmproducenter och hans 
bolag Memfi s film har en unik arbetsmodell. 

Jönsson och hans kollega Anna Anthony letar upp nya 
talanger, ger dem tid och övning och arbetar tätt ihop 
med sina regissörer. De brukar också vara skickliga på 
att hålla projekt hemliga in i det sista och ser noga till 
att utomstående fi nansiärer inte får för mycket att säga 
till om. Den första fi lmen Jönsson var producent till var 
änglagård (1992). Några år senare slog Lukas Moodys-
son igenom med fucking Åmål (1998). förutom Moodys-
son har Memfi s film bland andra fått fram regissörerna 
Josef fares och Maria Blom, och Jönsson är samprodu-
cent till fl era av Lars von Triers fi lmer. för änglagÅrD, 
FuCking ÅMÅl, lilja 4-ever och Masjävlar 
belönades Jönsson med Guldbaggar för Bästa fi lm. vi 
välkomnar Lars Jönsson till Cinemateket och väntar 
spänt på att få höra honom berätta om sitt arbete och 
passionerade fi lmintresse!

ToRs 17 maRs 18.00, Bio Victor

Specialevenemang! 65 kr för dig med VIp-kort, 80 kr för dig med 
årskort och 120 kr för dig med Medlemskort.

laRs jÖnsson – möt honom i filmhuset den 17 mars!

fucking Åmål 
Lukas Moodyssons debut överröstes med beröm och 
priser, och publiken strömmade till biograferna. Idag 
är det ömma och insiktsfulla kärleksdramat om de två 
tonårstjejerna i den svenska småstaden en svensk klas-
siker med kultstatus. 

Regi: lUKas mooDYsson, SkåDESpELArE: ALExAnDrA DAHLSTröM, 

rEBEccA LILJEBErG, 1998, SVErIGE, 35 MM, 1 Tim 29 min

förfILM: Bara prata lite
Regi: Lukas Moodysson, 1997, 15 min, en övningsfi lm 
producerad av Memfi s Film.

ToRs 17 maRs 20.00, Bio Victor
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Queer på Cinemateket
Vi tyckte att det var dags för ett queer-tema på cinemateket och bjöd in Tiina Rosenberg, teater- och genusveta-
re och professor, Roger Wilson, programledare för kino i p1, ingrid Ryberg, fi lmdoktorand och jan göransson, 
presschef på filminstitutet, för att göra ett program tillsammans med oss. resultatet blev en spännande långhelg 
med samtal och fi lmer. Välkomna önskar cinemateket och arbetsgruppen bakom den här helgen!

TExT: c I n E MATE kETS r E DAkTIOn, JAn G örAnSSOn, MALE nA JAnSOn, I nG r I D ryB E rG, rOG E r WI LSOn

the Celluloid Closet
Ambitiöst summerar fi lmen bilden av homosexu-
ella på fi lm – från tidiga fi lmexperiment i slutet av 
1800-talet fram till New Queer Cinemas genombrott 
på 90-talet. Om fjollor och självmordsbenägna lesbi-
aner, subversiva budskap och förtryckande stereo-
typer. Tony Curtis, Shirley MacLaine och Whoopi 
Goldberg är bara några av de medverkande i en 
dokumentär sprängfylld med klipp och intervjuer. 

Regi: RoB ePsTein, jeffReY fRieDman, MEDVErkAnDE: LILy TOM-

LIn, TOny curTIS, WHOOpI GOLDBErG, 1995, frAnkrIkE, STOrBrI-

TAnnIEn, TySkLAnD, uSA, DIGIBETA, 1 Tim 42 min, UTan TexT

ToRs 24 maRs 18.00, Bio Victor

the watermelon woman 
Cheryl jobbar i videobutik i Philadelphia och gör doku-
mentärfi lm om Fae Richards, en svart 30-talsaktris som 
ofta spelade namnlös ”mammy”. Samtidigt som Cheryl 
söker sanningen om den bortglömda ”Watermelon 
Woman” inleder hon en kärleksaffär med en vit kvinna. 
Ras och sexualitet tematiseras på ett unikt sätt i smart och 
charmig metafi lm av den första svarta lesbiska regissören. 

Regi: CheRYl DUnYe, SkåDESpELArE: cHEryL DunyE, GuInEVErE 

TurnEr, VALArIE WALkEr, 1996, uSA, BETA Sp, 35 MM, 1 Tim 30 min, 

UTan TexT

fRe 25 maRs 16.00, Bio Victor

the owls
Fyra lesbiska medelålders kvinnor hemlighåller ett 
mord på en ung kvinna. När en annan ung främmande 
kvinna dyker upp, sökandes efter sin partner, rivs de 
fyra kvinnornas mörka historia upp. Raffl ande thriller 
som också visas på Göteborg International Film Festi-
val. Owl står för Older Wiser Lesbian.

Regi: CheRYl DUnYe,  SkåDESpE LAr E: V.S.  B rODI E,  SkyLE r 

cOOpE r, cH E ryL Du nyE, p.  DAVI D E B E r SOLE, DEAk 

EVG E n I kOS, 2010, uSA, D IG I B ETA,  1 Tim 6 min, UTan TexT

fRe 25 maRs 18.00, Bio Victor  

REfLEKTION: 

när Homofilmen Blev folkkär – 
frÅn QUeervÅg till oscarsmaterial
Boys don’t cry, Milk, L-word och Brokeback Mountain. 
Om Hollywoods förhållande till hbt-personer tidigare 
varit ansträngt, så verkar det idag som en nödvändig 
ingrediens för en Oscarstatyett. Men vem är det som 
får synas, och på vilka villkor? Roger Wilson tar vid 
där Celluloid Closet tar slut, och ger en personlig guid-
ning genom dagens hbt-porträtt på fi lm.

ToRs 24 maRs 20.00, Bio Victor

XXy
15-åriga Alex är intersexuell, och äter motvilligt tabletter 
för att kroppen inte ska förändras och bli mer maskulin. Men 
hormonbehandlingen kan inte stoppa tonåringen i Alex och 
sökandet efter en identitet. Argentinska regissören Lucia 
Puenzo gör ett nyanserat och starkt porträtt av en helt vanlig 
tonåring i en ovanlig situation. En fi lmfestivalfavorit som 
bland annat belönades med kritikerveckans pris i Cannes. 

R eg i:  lUCÍa PU e nZo ,  SkåDESpE LAr E: r IcAr DO DArÍn, VALE r IA B E rTuc-

cE LLI ,  G E r MÁn pALAcIOS, 2007, ArG E nTI nA, frAn kr I kE, SpAn I E n, 35 

M M,  1 Ti m 26 m i n,  e ng e ls K TexT

fRe 25 maRs 20.00, Bio Victor
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Brotherhood  / /  B r O D E r S kAB / /

Den danska fi lmen Broderskab handlar om förbjuden 
homosexuell kärlek bland nynazister. David Dencik 
spelar en skinnskalle som slår ner bögar på stan. 
Motvilligt dras han till en före detta soldat, som blir 
medlem i samma nynazistiska organisation. Debut 
av Nicolo Donato som vann priset för bästa fi lm på 
fi lmfestivalen i Rom och Dencik är nominerad till en 
Bodil (danska Guldbaggen) för sin roll.

Regi: niColo DonaTo, SkåDESpELArE: DAVID DEncIk, THurE LInDHArT, 

nIcOLAS BrO, 2010, DAnMArk, 35 MM, 1 Tim 30 min, engelsK TexT

förfILM:  love, 

DAVI D fär DMAr, 2008, 20 M I n

lÖR 26 maRs 18.00, Bio Victor

Mitt liv i rosa   
/ /  MA V I E  E n r O S E / /

Ludovic är en sjuårig pojke som ser 
fram emot att bli en vuxen kvinna. 
Hans svaghet för smink och klän-
ningar upprör hela grannskapet 
och när hans föräldrar tar med 
honom till en psykolog för ”hans 
eget bästa” hävdar han att de inte 
vet hans bästa. En ömsint och 
inkännande, rolig och sorglig, 
allvarlig och hoppfull historia om 
att bli accepterad som man är.

Regi: alain BeRlineR, SkåDESpELArE: 

MIcHÈLE LArOQuE, JEAn-pHILIppE 

ÉcOffEy, HÉLÈnE VIncEnT, GEOrGES 

Du frESnE, 1997, frAnkrIkE, BELGIEn, 

STOrBrITAnnIEn, ScHWEIz, 35 MM, 1 Tim 

29 min, sVensK TexT, TILLåTEn från 7 år

sÖn 27 maRs 14.00, Bio Victor

ludwig  
Drömmande regent 
som bygger sagoslott och 
försörjer Wagner blir hos 
Visconti en symbol för hur 
den frambrytande industrialis-
men förstör skönheten. Fursten 
far förbi i släde, folket tittar 
drömmande, borgarna bidar 
sin tid i väntan på Stortyskland.  
Filmen ingår i vår Visconti-serie. 
Första visningen inleds av Tiina 
Rosenberg!

R eg i:  lUCh i no Vi sConTi ,  SkåDESpE-

LAr E: H E LM uT B E rG E r, rOMy ScH-

n E I DE r, Tr EVOr HOWAr D, S I LVAnA 

MAnGAnO, 1972, ITALI E n, frAn kr I kE, 

VäSTTySkLAn D, 35 M M,  3 Ti m 40 m i n, 

e ng e ls K TexT

sÖn 20 maRs 16.15, Bio Victor

sÖn 27 maRs 16.00, Bio Victor

sAMTAL: 
svensk Homofilm iDag   
Patrik 1,5 och Fyra år till. Är fi lmsverige slutligen moget 
för skildringar av homosexualitet eller är det bara asex-
uella snällbögar som är välkomna på vita duken? Kan 
och måste homotemat alltid göras ”allmängiltigt”? Vilka 
föreställningar om lesbiska respektive bögar och transper-
soner styr fi nansiärerna? Ingrid Ryberg leder ett sam-
tal med regissörerna Jenifer Malmqvist (se kortfi lmerna 
här intill), Alexandra Keining (Hot Dog) och Ester Martin 
Bergsmark (Maggie vaknar på balkongen). Keinig och 
Bergsmark visar också klipp ur sina kommande fi lmer. 

lÖR 26 maRs 16.00, Bio Victor

svenska QUeera kortfilmer! 
Vi visar en samling kortfi lmer med queertema; 
en klassiker, fl era prisbelönta och alla angelägna!

Bögjävlar,  B L A G u n nAr ALMÉr, n I LS G r E DE By, 

LAr S G uSTAfSSOn, 1977, 21 M I n 

lucky Blue ,  HåkOn LI u,  2007, 28 M I n

i fred ,  J E n I fE r MALMQVIST,  2004, 13 M I n 

kompisar,  MAG n uS MOr k, 2007, 21 M I n

Födelsedag,  J E n I fE r MALMQVIST,  2010, 18 M I n

lÖR 26 maRs 14.00, Bio Victor

Visconti en symbol för hur 

läs Mer

oM luChino

visConti

PÅ siDa 17–19.

Mitt liv i rosa 
/ /  MA V I E  E n r O S E / /

Ludovic är en sjuårig pojke som ser 
fram emot att bli en vuxen kvinna. 
Hans svaghet för smink och klän-
ningar upprör hela grannskapet 
och när hans föräldrar tar med 

Filmen visas i 

Unga Cinema-

teket. Läs mer 

på sida 32-33.

Gratis för barn!
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FEBRUARI – MARS 15  JOAN CRAWfORD

Joan Crawford 
– “Hollywood is like life, you face 
it with the sum total of your 
equipment.”

J oan crawford är en Hollywoods allra största stjärnor, 
och en av de mest hårdföra affärskvinnorna i fi lmhisto-
rien. Hon förkroppsligade det glamorösa idealet i studio- 

systemets Hollywood, och var lika känd för sitt privatliv som för 
sina fi lmer. Den målmedvetna aktrisen blev en del av Holly-
woods innersta krets när hon gifte sig med Douglas fairbanks 
Jr., och skapade skandal när hon övergav honom. Hennes riva-
litet med Bette Davis visste inga gränser och hennes gränslösa 
egocentrism har skildrats i både ord och bild.
     under slutet av 20-talet var crawford tillsammans med clara 
Bow och Louise Brooks sinnebilden för det unga Amerika, och 
när f. Scott fitzgerald såg henne dansa charleston på ett bord 
i Our Dancing Daughters skrev han: ”Joan crawford is doubt-

lessly the best example of the fl apper, the girl you see in smart 
night clubs, gowned to the apex of sophistication, toying iced 
glasses with a remote, faintly bitter expression, dancing delici-
ously, laughing a great deal, with wide, hurt eyes. young things 
with a talent for living.”
     crawfords stjärna dalade under de år då hon var för gammal 
för att spela unga karaktärer och för ung för att spela deras mor. 
George cukors succé The Women från 1939 blev en trium-
ferande comeback och följdes av en rad succéer där Michael 
curtiz Mildred Pierce är den absoluta höjdpunkten. rollen som 
självuppoffrande mor till en iskall ung dotter gav henne en mer 
än välförtjänt Oscar, ett pris hon tog emot i sitt sovrum. 

grand hotell 
/ /  G rAn D H OTE L  / /

Stjärnspäckat prestigepro-
jekt där säregna individers 
vägar korsas på lyxhotell i 
Berlin. Garbo fäller repliken 
”I want to be alone…” och 
Crawford spelar stenograf 
som förälskar sig i tjuvaktig 
baron. Filmen blev en succé 
och tog hem en Oscar för 
bästa fi lm.

R eg i:  e Dm U n D goU lDi ng , 

SkåDESpELArE: JOAn crAWfOrD, 

GrETA BArBO, JOHn BArryMOrE, 

1932, uSA, 35 M M, 1 Ti m 42 m i n, 

UTan TexT

ons 2 feB 16.00, Bio Victor

mÅn 14 feB 19.00, 
Biografen Victoria

mommie Dearest 
Faye Dunaway adoptiv-
mamman från helvetet i 
fi lmatiseringen av Chris-
tina Crawfords bästsäljare 
om hur det var att växa 
upp med Joan. ”No wire 
hangers.”

R eg i:  fRan K Pe R RY ,  SkåDE-

SpE LAr E: fAyE Du nAWAy, 

STEVE fOrrEST, DIAnA ScArWID, 

1981, uSA, 35 M M, 2 Ti m 9 m i n , 

sVe n s K TexT

fRe 11 feB 18.30, Bio Mauritz

mildred Pierce – en 
amerikansk kvinna
/ /  M I LD r E D p I E r c E / /

Noir-melodram som gav Joan 
Crawford en Oscar för sitt 
porträtt av hemmafrun som 
sliter som servitris för sina barns 
skull och får sin otacksamma 
dotter som rival. Baserad på 
en roman av James M. Cain. 

Regi: miChael CURTiZ , SkåDESpE-

LArE: JOAn crAWfOrD, JAck cArSOn, 

zAcHAry ScOTT, 1945, uSA, 35 MM, 

1 Tim 51 min, UTan TexT

mÅn 28 maRs 19.00, 
Biografen Victoria

ToRs 31 maRs 18.00, Bio Victor

Vad hände med 
Baby jane?
/ /  WHATEVE r HAp p E n E D TO BABy 

JAn E?  / /

Skräckfi lmsklassiker där 
åldrad barnstjärna torterar 
sin rullstolsbundna syster. 
Första och enda fi lmen riva-
lerna Bette Davis och Joan 
Crawford gjorde tillsammans 
och Crawford sägs ha jublat 
när Davis inte fi ck en Oscar för 
rollen som Baby Jane.

Regi: RoBeRT alDRiCh, SkåDESpELArE: 

JOAn crAWfOrD, BETTE DAVIS, 1962, 

uSA, 35 MM, 2 Tim 14 min, UTan TexT

mÅn 7 maRs 19.00, 
Biografen Victoria

fRe 11 maRs 18.00, Bio Victor

johnny guitar

Läs mer om den här 

fi lmen på sida 24–25, 

den ingår i vår 

Nicholas Ray-serie. 

”G A S T K R A M A N D E
N A G E L B I T A R E”

M O V I E Z I N E

”E N  A D R E N A L I N K I C K”
N Y  O B S E R V E R

”D E N  N A G L A R  F A S T  
D I G ,  S K A K A R  O M  D I G
 O C H  G Ö R  D I G  G L A D  

A T T  D U  L E V E R”
N E W  Y O R K  T I M E S

BIOPREMIÄR 11 FEBRUARI



12 feb–21 aug 2011

VODOU

Hollywoods nålpunkterade dockor 
och zombies? Vi gläntar på dörren 
till verklighetens vodou – en källa 
till kraft i kamp mot förtryck och 
fattigdom. Världens största samling 
vodou-föremål är på internationell 
turné, och har nu kommit till Gärdet. 
Entré 80 kr.

Massor med spännande program  
i samband med utställningen!  
Missa inte Filmstudio med vodou-
tema med f ilmvetare Ylva Habel  
den 26 mars. För mer info se  
www.etnograf iskamuseet.se www.etnograf iskamuseet.se  

Djurgårdsbrunnsv 34, Stockholm
Buss 69 till Museiparken

VOODOO PÅ RIKTIGT

Arkitekturmuseet LIVE
25 jan – 13 mars  
Sju veckor med samtal, film,  
workshops och fördjupning  
i ämnen som rör oss alla. 
Fri entré!
 
Framtidens städer
15-20 februari  
Vi visar den danska dokumentär-
serien Cities on speed som följs  
av diskussion med inbjudna gäster.

Lör 15 feb kl. 18
Mumbai disconnected  
Sön 20 feb kl. 13  
Bogotà – Change
  
Se hela programmet på 
www.arkitekturmuseet.se



FEBRUARI – MARS 17  LuChINO vIsCONTI

f ilmhistorien rymmer många motsägelsefulla per-
sonligheter, men frågan är om inte greve Luchino 
visconti di Modrone (1906–1976) toppar listan. 

hans stil sträcker sig från kärv realism till operaestetik, 
och hans teman från samhällskildring till incest. Och allt 
genomfört med absolut kontroll över uttrycksmedlen.
 Den komplexa, för att inte säga splittrade, synen 
på verkligheten var förmodligen naturlig från viscon-
tis utgångspunkt. släkten som en gång härskade över 
Milano tillhör Europas verkliga 
högaristokrati. Luchinos far 
skrev pjäser och var industria-
list. fadern var antifascist, mo-
dern hyllade Mussolini.
 som ung var Luchino inte 
så intresserad av fi lm, hans 
passion var musik. familjen 
hade en loge på La scala och 
den unge Luchino spelade cello så bra att han gav kon-
serter. flera av hans fi lmer utgår från hans djupa inlevelse 
i musiken, som De fördömda och Döden i venedig.
 som en sann renässansmänniska hämtade han nä-
ring från alla håll. Kommunismen var lika viktig som ope-
ran, hästaveln var under ett par år lika uppslukande 
som teatern. viscontis dörröppnare till fi lmen var Jean 
Renoir. han fi ck en introduktion via Coco Chanel och 
blev assistent på Renoirs Partie de campagne (där 
han också ritade en del av kläderna) och Gorkij-fi lmati-
seringen Natthärbärget. 
 Köttets lust (Ossesione) brukar betecknas som den 
första neorealistiska fi lmen. Den och Jorden skälver 
träffade publiken som knytnävsslag. Det här var det 
verkliga Italien, ett närmast medeltida samhälle som 
ingen skildrat på bio. filmerna – den ena spelfi lm, den 

andra dokumentär – är både brutala och stiliserade, 
liksom Rocco och hans bröder, där en familj från syd-
italien försöker överleva i Milano.
 Medan fl era av neorealisterna hade svårt att utveck-
las gick visconti vidare med samma självklara auktori-
tet som i de första fi lmerna. Ett huvudtema i hans verk 
är kärlek och makt. för en feodalfurste, vilket visconti 
blev i konstens värld, är det ju ingen större skillnad på 
familj och samhälle. Redan i Köttets lust märks hans 

lust att stilisera och att smälta 
samman politik och sexualitet, 
och det dubbelseendet tilläm-
par han livet ut. han blandar 
kärvhet med melodram, rea-
lism med opera. 
   På många sätt var visconti 
den siste renässansfursten, 
bildad, ekonomiskt oberoende 

och medveten om att den tid han levde i egentligen 
inte hade plats för honom. En av hans vackraste fi lmer 
är di Lampedusa-fi lmatiseringen Leoparden, där en 
sicilizansk adelssläkt sakta går under. viscontis fi lm är 
ett underverk av melankolisk skönhet och den åldrande 
fursten rymmer mycket av regissören själv. 
 Men visconti var en passionerad iakttagare av sin 
samtid, med ena foten i nuet och den andra i historien. 
hans styrka var att han kunde inta helt olika stånd-
punkter i samma fi lm. framför allt var han klarsynt, cynisk 
– om man inte ser det sorgsna leendet hos många av 
hans huvudpersoner. 
 Några decennier efter hans död framstår hans fi lmer 
som både kroppsliga och mytiska – just det som präg-

lar den bästa renässanskonsten. 

TE xT :  M I kAE L  T I M M,  fö r fATTAr E

På många sätt var Visconti den 
siste renässansfursten, bildad, eko-
nomiskt oberoende och medveten 
om att den tid han levde i egent-
ligen inte hade plats för honom. 

luChino 
visConti
Högadlig kommunist, hyperestet, neorealist, 
operaregissör, traditionalist, förnyare...

12 feb–21 aug 2011

VODOU

Hollywoods nålpunkterade dockor 
och zombies? Vi gläntar på dörren 
till verklighetens vodou – en källa 
till kraft i kamp mot förtryck och 
fattigdom. Världens största samling 
vodou-föremål är på internationell 
turné, och har nu kommit till Gärdet. 
Entré 80 kr.

Massor med spännande program  
i samband med utställningen!  
Missa inte Filmstudio med vodou-
tema med f ilmvetare Ylva Habel  
den 26 mars. För mer info se  
www.etnograf iskamuseet.se www.etnograf iskamuseet.se  

Djurgårdsbrunnsv 34, Stockholm
Buss 69 till Museiparken

VOODOO PÅ RIKTIGT

serien arrangeras i samarbete med Italienska kulturinstitutet, 
som i samband med Italiens 150-årsjubileum under våren 2011 
visar en serie fi lmer som har med enhetsrörelsen att göra. för 
program se www.iicstoccolma.esteri.it/IIC_stoccolma.

Arkitekturmuseet LIVE
25 jan – 13 mars  
Sju veckor med samtal, film,  
workshops och fördjupning  
i ämnen som rör oss alla. 
Fri entré!
 
Framtidens städer
15-20 februari  
Vi visar den danska dokumentär-
serien Cities on speed som följs  
av diskussion med inbjudna gäster.

Lör 15 feb kl. 18
Mumbai disconnected  
Sön 20 feb kl. 13  
Bogotà – Change
  
Se hela programmet på 
www.arkitekturmuseet.se
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jorDen skälver  

/ /  LA  TE r rA Tr E MA / /

Den italienska originalaffi schen 
visar en liten båt i storm. Som alltid 
hos Visconti står en familj, inte en 
individ, i centrum. En siciliansk 
fi skarfamilj är på väg att krossas
mellan utdöende feodalism och 
nyväckt fascism. Kongenial använd-
ning av folkmusik i denna doku-
mentär med grepp från spelfi lmen 
– eller är det tvärtom?

R eg i:  lUCh i no Vi sConTi,  SkåDESpE LAr E: 

AnTOn IO ArcI DIAcOnO, G u ISE ppE Ar-

cI D IAcOnO, VE n E rA B OnAccOr SO, 1948, 

ITALIEn, 35 MM, 2 Tim 43 min, engelsK TexT

ons 16 feB 18.15, Bio Victor 

lÖR 19 feB 16.15, Bio Victor

köttets lust  

/ /  O S S E S S I O n E / /

Titeln betyder besatthet och fi lmen 
är en fri omdiktning av James M. 
Cains Postmannen ringer alltid två 
gånger. Fast mer italienskt än så 
här kan det knappast bli. Sex och 
politik smälter samman i en frän 
skildring av ett Italien som inte 
liknar turistbroschyrernas. 

R eg i:  lUCh i no Vi sConTi,  SkåDESpE LAr E: 

MASSI MO G I rOTTI ,  cLArA cALAMAI,  DH IA 

cr ISTIAn I ,  1943, ITALI E n, 35 M M, 

2 Ti m 25 m i n,  e ng e ls K TexT

lÖR 5 feB 16.30, Bio Victor 

lÖR 12 feB 16.00, Bio Victor

sinnenas rus
/ /  S E n S O / /

Berömd öppningsscen från operahuset 
La Fenice i Venedig, där Trubaduren 
ges. Det är 1866 och österrikarna ocku-
perar staden belevat men bestämt. Till 
musik av Bruckner och med ett manus 
som Tennesse Williams var inblandad 
i berättar Visconti om en viktig del av 
Italiens historia: kriget mellan Italien 
och Österrike. En italiensk adelsdam 
försmår sin make och inleder en ro-
mans med en österrikisk offi cer. 

R eg i:  lUCh i no Vi sConTi,  SkåDESpE LAr E: 

ALI DA VALLI ,  fAr LEy G rAnG E r, 1954, ITALI E n, 

35 M M, 2 Ti m, e ng e ls K TexT

fRe 18 maRs 18.15, Bio Victor 

mÅn 21 maRs 19.00, Biografen Victoria

NyREsTAuRERAD!

leoParDen // I L GATTOpArDO //  
Guiseppe Tomasi di Lampedusas roman om en utdöen-
de adelssläkt på 1860-talets Sicilien hade inte kunnat få 
en bättre uttolkare. Visconti briljerar i kameraåkningar, 
dialog och rytmiskt spel, och Alan Delon och Claudia 
Cardinale (bilden) överträffar sig själva. Den timslånga 
balen är en av fi lmhistoriens mest berömda sekvenser. 
 Martin Scorsese, som har räddat många fi lmer från 
förgängelse, höll i Berlin 1982 ett brinnande tal om det 
bortvittrande världsfi lmarvet. På presskonferensen för 
sin nygrundade Film Foundation berättade han hur ett 
av skälen till att han grundat sin räddningsfond för akut 
restaurering, var att de berömda färgerna i en av de fi l-
mer han älskade mest nu var nästan helt bortblekta: ”I’m 
sick and tired of watching The Leopard in pink!!”. 
 Scorsese nästan grät när han tillsammans med 
Claudia Cardinale och Alain Delon presenterade Vis-
contis mästerverk vid den senaste festivalen i Can-
nes, där fi lmen vann Guldpalmen för nära ett halvt 
sekel sedan. Och sedan dess har världens cinematek 
slagits om att få visa Leoparden. Nu är det vår tur, 
och er chans att äntligen få se den, lika praktfull som 
vid världspremiären 1963. Författaren och kritikern 
Carl-Johan Malmberg inleder första visningen.

Regi: lUChino VisConTi ,  SkåDESpELArE: BurT LAncASTEr, 

ALAIn DELOn, cLAuDIA cArDInALE, pAOLO STOppA, 1963, 

ITALIEn, frAnkrIkE, 35 M M,  3 Tim 7 min, engelsK TexT

ons 2 feB 18.15, Bio Victor  •  sÖn 6 feB 17.00, Bio Victor

nyrestau-

reraD!

Specialevenemang! 80 kr för dig med Medlemskort, 
65 kr för dig med årskort, 0 kr för dig med VIp-kort.
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Den oskylDige
//  l’ i n no Ce nTe //

Otrohet och svek i italiensk sekelskiftes- 
aristokrati i Viscontis sista film ”regis-
serad med ena foten i graven”. Efter 
en roman av Gabriele D’Annunzio, det 
tidiga 1900-talets stora stjärna och 
Viscontis ungdomsidol. 

R eg i:  lUCh i no Vi sConTi ,  SkåDESpE LAr E: 

G IAncAr LO G IAn n I n I ,  LAu rA AnTOn E LLI , 

J E n n I fE r O’n E I LL,  1976,  ITALI E n, frAn kr I kE, 

2 Ti m 8 m i n,  sVe n s K oCh fi n s K TexT

ons 2 maRs 18.15, Bio Victor 

lÖR 12 maRs 16.00, Bio Victor

luDwig
Drömmande regent som bygger 
sagoslott och försörjer Wagner 
blir hos Visconti en symbol för hur 
den frambrytande industrialismen 
förstör skönheten. Fursten far förbi 
i släde, folket tittar drömmande, 
borgarna bidar sin tid i väntan på 
Stortyskland. Tiina Rosenberg 
inleder andra visningen.

R eg i :  lUCh i no V i sC onTi ,  S kåD E S p E-

LAr E:  H E LM uT B E r G E r,  r O My S c H-

n E I D E r ,  Tr EVO r H OWAr D,  S I LVAnA 

MAn GAn O,  1972 ,  I TAL I E n ,  f rAn k r I k E , 

VäSTTySkLAn D, 35 M M,  3  T i m  4 0  m i n , 

e ng e ls K Te xT

sÖn 20 maRs 16.15, Bio Victor 

sÖn 27 maRs 16.00, Bio Victor

Den vaCkraste
/ /  B E LL I S S I MA / /

En fattig kvinna anmäler sin dotter 
till provspelningen för en film där ”det 
vackraste barnet i Rom” skall vara 
med. Filmen har inte blivit speciellt 
uppskattad utanför Italien just därför 
att den är superitaliensk. Visconti 
fångar efterkrigstidens vardag och 
längtan bort. Men när barnet får chan-
sen finns inga drömmar kvar hos den 
uppoffrande modern. Anna Magnani 
skimrar och glöder i huvudrollen.

R eg i:  lUCh i no Vi sConTi ,  SkåDESpE LAr E: 

An nA MAG nAn I,  WALTE r cH IAr I ,  T I nA ApI-

cE LLA, 1951, ITALI E n, 35 M M, 1 Ti m 51 m i n

e ng e ls K TexT

fRe 4 feB 18.00, Bio Victor

Tis 8 feB 20.00, Bio Victor

roCCo oCh hans 
BröDer
/ /  r O c c O E  I  S u O I  f rATE LL I  / /

Fortfarande en av de bästa filmerna 
om Italien efter andra världskriget. En 
fattig familj från Syditalien flyttar till 
Milano där deras sammanhållning inte 
längre fungerar. Familjemedlemmarna 
försvinner åt olika håll – och när indivi-
den står ensam faller allt ihop. 

R eg i:  lUCh i no Vi sConTi,  SkåDESpE LAr E: 

ALAI n DE LOn, r E nATO SALVATOr I,  An n I E 

G I rAr DOT, cLAu DIA cAr DI nALE, 1960, ITALI E n, 

frAn kr I kE, 35 M M ,  2 Ti m 57 m i n,  e ng e ls K 

TexT

Tis 1 maRs 18.15, Bio Victor 

fRe 4 maRs 18.00, Bio Victor

DöDen i veneDig
/ /  M O rTE A  VE n E z IA  / /

Thomas Mann inspirerades av 
Mahler och Visconti inspirerades 
av dem båda två när han gjorde sin 
film om den åldrande tonsättaren 
som fastnar i Venedig, där han går 
under av erotisk längtan medan 
pesten erövrar staden. Visconti som 
älskade scenografi målar upp Venedig 
i dödsmärkt skönhet medan musiken 
brusar.

R eg i:  lUCh i no Vi sConTi,  SkåDESpE LAr E: 

DIrk BOGArDE, BJörn AnDrESEn, SILVAnA 

MAnGAnO, 1971, ITALI E n, frAn kr I kE, 

35 M M, 2 Ti m 10 m i n,  e ng e ls K TexT

mÅn 14 maRs 19.00, Biografen Victoria 

ons 16 maRs 18.00, Bio Victor

karlavagnens Bleka 
stjärnor
/ /  VAG H E STE LLE D E LL’O r SA / /

En av Viscontis många uppgörelser 
med det förflutna. Två syskon åter-
vänder till det förfallna palatset i 
marmorstaden Volterra och smakar 
på förbjuden kärlek fångna i famil-
jens och palatsets förgångna. 

R eg i:  lUCh i no Vi sConTi,  SkåDESpE LAr E: 

cLAu DIA cAr DI nALE, M IcHAE L crAIG, 

J EAn SOr E L, 1965, ITALI E n, 35 M M , 

1 Ti m 45 m i n,  sVe n s K TexT

Tis 22 maRs 20.00, Bio Victor 

Tis 29 maRs 16.00, Bio Victor
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Principles of life / /  p r I n c I p I I  D E  V IATA  / / 

Pressad företagare med begynnande fl int, ny fru, sur tonårs-
son, febrig baby och biljetter till en bulgarisk sandstrand för-
söker behålla fattningen. Manus av Razvan Radulescu (Herr 
Lazarescus död) och Alex Baciu (Tuesday, after Christmas) 
och med stjärnan Vlad Ivanov (4 månader, tre veckor och 
två dagar och Polis, adjektiv) i huvudrollen. 

R eg i:  Con sTanTi n PoPe sCU ,  SkåDESpE LAr E: VLAD IVAnOV, 

GAB r I E L H u IAn, rODIcA LAzAr, 2010, r u Män I E n, 35 M M, 

1 Ti m 37 m i n,  e ng e ls K TexT

Tis 15 feB 20.00, Bio Victor

förHAnDSVISnInG! Rabbit hole
Nicole Kidman (som har producerat fi lmen) och Aaron 
Eckhart spelar ett par vars fyråriga son omkommer. De 
har svårt att tillsammans hantera sorgen och söker sig åt 
olika, oväntade och ibland farliga håll.  Av regissören till 
Shortbus (2006) och  Hedwig and the Angry Inch (2001). 
Visningen sker i samarbete med Noble Entertainment.

r eg i: joH n cam e ron m itcH e ll ,  s KÅDe s Pe laR e: n iCole Ki Dman, 

aaRon eCKhaRT, Dian n e Wi e sT, 2010,  Usa, 35 m m,  1 ti m 31 m i n, 

sve n s k teXt

fRe 18 feB 18.00, Bio Victor

förHAnDSVISnInG! norwegian Wood
// noR UW e i  no moR i  // 

Två barndomsvänner återförenas på en högskola i Tokyo. 
Gemensamt har de ett tragiskt minne, som blir starkare 
allteftersom kärleken och erotiken växer fram emellan 
dem. Cyclo-regissören är tillbaka med en ny melankolisk, 
smärtsam och vacker fi lm, baserad på Haruki Murakamis 
bok. Visningen sker i samarbete med Tri Art Film. 

r eg i: tran an H H U ng ,  s KÅDe s Pe laR e: R i n Ko Ki KUCh i,  Ke n'iCh i 

maTs UYama, 2010,  jaPan, 35 m m, 2 ti m 13 m i n, sve n s k teXt

sÖn 13 feB 18.00, Bio Victor

för er som inte har möjligheten att resa till Göteborg i månadsskiftet januari/februari visar vi fyra fi lmer från Göteborg 
International film festival vi vill lyfta fram ur det rika festivalprogrammet. visningarna sker i samarbete med festivalen.

göteBorg international 
film festival i Stockholm

Tuesday, after Christmas / /  MArT I ,  D u pA c rAc I u n / / 

Medelålders man med en fru som är trött på honom och en 
dotter som behöver tandställning måste bestämma om han ska 
lämna dem för sin älskarinna. "A further example of Romanian 
virtuosity — impossibly long takes, remarkably disciplined 
acting — Radu Muntean’s domestic melodrama has the tension 
of a thriller. You won’t see better performances in any fi lm this 
festival." – Kritikern J. Hoberman om New York Film Festival. 

Regi: RaDU monTean, SkåDESpELArE: DrAGOS Bucur, MArIA pOpISTASu, 

VIcTOr rEBEnGIuc, 2010, ruMänIEn, 35 MM, 1 Tim 39 min, engelsK TexT

sÖn 13 feB 16.00, Bio Victor

FörhanDs-

visning!
FörhanDs-

visning!

visningarna av Principles of Life och Tuesday, After Christmas sker i samarbete med Rumänska kulturinistitutet och Rumänska fi lmdagar 5 
– Kärleken, döden & Tiden, på biografen zita. för program se www.rkis.se. fri entré för alla med Cinemateket-kort!
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En för många okänd fi lmgenre är ”red Westerns”, Sovjetunio-
nens och det kommuniststyrda östeuropas svar på den ame-
rikanska västernfi lmen. De första fi lmerna spelades in så tidigt 
som på 1920-talet men genren kulminerade på 1960-talet 
och överlevde ända in på 1980-talet. Långt ifrån alla nådde 
någon högre konstnärlig nivå men det fi nns en rad spännande 
verk. Många av fi lmerna har aldrig tidigare visats i väst, i syn-
nerhet inte före det kalla krigets slut. Men nu har den ryske fi lm-
kritikern Sergej Lavrentiev, som skrivit en bok om fenomenet, 
tillsammans med Ludmila cvikova från rotterdams fi lmfestival 

satt ihop en stor serie på temat. flera nya kopior har tagits 
fram och engelsktextats, så att en publik världen över kan få en 
inblick i denna fascinerande del av fi lmhistorien. Göteborg In-
ternational film festival visade fem västern-hits från öst under 
festivaldagarna och vi på cinemateket visar fem.
 
Visningarna sker i samarbete med Göteborg International 
film festival och folkuniversitetet. Boken om red Westerns 
går att köpa på festivalens hemsida, www.giff.se. 

Red WesternS

The extraordinary 
adventures of mr. 
West in the land 
of the Bolsheviks
/ /  n E O Byc HAI nyE p r I k Ly-

u c H E n IyA  M I STE rA VE STA 

V  STrAn E B O LS H EV I kOV / / 

Filmen utgjorde start-
skottet för Red Westerns-
genren och är en satirisk 
propagandahistoria om 
amerikanen Mr. West, 
som besöker de onda 
bolshevikerna. Skåde-
spelarna i fi lmen är alla 
regissören Lev Kulesjovs 
fi lmelever. Visningen ack-
ompanjeras av Edward 
von Past.

R eg i:  leV KU le sjoV, SkåDE-

SpE LAr E: pOr fI r IJ  pODOB E D, 

B Or IS BAr n ET, ALE kSAn DrA 

kHOkH LOVA, 1924, 35 M M, 

1 Ti m 17 m i n,  sVe n s Ka oCh 

e ng e ls Ka m e llanTexTe R

Tis 8 feB 18.00, Bio Victor

lemonade joe
/ /  L I M O nAD OVy J O E An E B kO n S kA O p E rA / / 

På 1960-talet blev John Sturges’  7 vågade livet 
en jättesuccé i Sovjetunionen och den ryska led- 
ningen bestämde sig, liksom under 20-talet, för 
att skapa en kommunistisk motsvarighet till de 
populära utländska fi lmerna. Den tjeckiska  
Lemonade Joe var en av fl era fi lmer som drev 
rejält med de amerikanska idealen och genrens 
konventioner. Satirisk slapstick och musikal i ett! 

R eg i:  olDR i h li Ps KY ,  SkåDESpE LAr E: kAr E L f IALA, 

r u DOLf DEyL, M I LOS kOpEcky, 1964, TJ EckOSLO-

VAkI E n, 35 M M, 1 Ti m 38 m i n,  sVe n s K TexT

Tis 15 feB 18.00, Bio Victor

no one Wanted 
to Die
/ /  n I E kAS n E n O r EJ O M I rT I  / / 

Litauiska Zalakiavichus 
lade en baltisk dimension 
till genren. Ett litet 
samhälle slits mellan det 
ryska väldet och självstän-
dighetsrörelsen, och fyra 
bröder hämnas sin fars 
död. De manliga huvud-
rollsinnehavarna gjorde 
succé och skapade en ny 
trend i öst med manliga 
stjärnor. 

Regi: ViTaUTas ZalaKiaViChUs , 

SkåDESpELArE: kAzIMIr VITkuS, 

rEGIMAnTAS ADOMAITIS, 

BrunO OJA, JuOzAS BuDrAITIS, 

ALG I MAnTAS MASI u LIS,  1966, 

SOVJ ETu n IOn E n, LITAu E n, 

35 M M, 1 Ti m 40 m i n,  e ng e ls K 

TexT

Tis 22 feB 18.00 Bio Victor

The eighth
/ /  O S M IyAT  / / 

Bulgariska The Eighth 
utspelar sig under andra 
världskriget, och anti-
fascister återvänder via 
fallskärm till sitt land. Vi 
får följa med den åttonde 
återvändaren på hans 
äventyr. En av Bulgariens 
mest framgångsrika fi lmer 
i genren och ett exempel 
på hur den spred sig från 
Sovjetunionen över hela 
Östeuropa.

R eg i:  ZaKo h e s Kia, 

SkåDESpE LAr E: G EOrG I 

G EOrG I EV-G ETz, n I kOLA AnAS-

TASOV, M EG LE nA kArALAM B O-

VA, 1969, B u LGAr I E n, 35 M M, 

1 Ti m 53 m i n,  e ng e ls K TexT

Tis 15 maRs 18.00, Bio Victor

Öknens vita sol
/ /  B E LO E S O LnTS E p u ST I J n I  / / 

Inbördeskriget är över 
och Röda armén-soldaten 
Sukhov ser fram emot att 
få återse sin fru. Men han 
får ett sista uppdrag: han 
ska vakta nio kvinnor, som 
motståndsmannen Abdulla 
har lämnat efter sig i fl yk-
ten. En klassisk västernhis-
toria, med sovjetisk twist.

Regi: VlaDimiR moTYl, 

SkåDESpE LAr E: AnATOLIJ 

kuz n ETSOV, SpArTAk M ISJ u-

LI n,  kAkH I kAVSADz E, 1970, 

SOVJ ETu n IOn E n, 35 M M, 1 Tim 

25 min, engelsK TexT

Tis 8 maRs 18.00, Bio Victor
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vissa av de tusentals fi lmerna i vårt fi lmarkivs samlingar 
behöver restaureras och omkopieras för att de ska kunna 
bevaras för framtiden i så bra skick som möjligt. I sam-

band med detta tar arkivet fortlöpande fram nya visningskopior 
i fi lmernas originalformat. Nu har vi nöjet att presentera ett urval 
av dem. Några av höjdpunkterna är svensk filmindustris interna-
tionella storsatsning KARUSELLEN, som länge ansågs förlorad, 
victor sjöströms 1600-talsdrama KLOSTRET I SENDOMIR, nu 
åter i färg och rätt format, pilsnerfi lmsklassikern PENSIONAT PA-
RADISET och familjefi lmerna MÄLARPIRATER och NILS HOLG-

ERSSONS UNDERBARA RESA. Missa inte heller de korta reklam- 
och beställningsfi lmerna, bevarade tidsdokument som ger en unik 
inblick i gångna tiders näringar, föreställningar, seder och bruk. I 
programmet ingår också en rad utländska kortfi lmer och oskattbara 
fragment av förlorade långfi lmer. Detta är fi lmer som bara fi nns i 
vårt arkiv. flera av de nya kopior som visas under helgen har under 
det senaste året presenterats på utländska cinematek och festiva-
ler. visningarna inleds av fi lmarkivarier från filminstitutets fi lmarkiv.

TE xT :  J O n W E n G STr ö M,  c H E f  fö r f I LM I n ST ITuTETS f I LMAr k IV

välkomna till en helg med restaurerade fi lmer ur svenska filminstitutets arkiv, nya kopior som aldrig 
tidigare visats på Cinemateket i stockholm!

Länge leve fi lmen!

Pensionat Paradiset 
Sveriges mest utskällda fi lm gav upphov till vild 
debatt där bland andra Vilhelm Moberg gick till 
rasande attack mot svensk fi lms undermåliga smak 
och stil. Filmen kortades och hade nypremiär året 
därpå med titeln Skärgårdskavaljerer. Den nyres-
taurerade versionen är i det närmaste komplett, 
med det så kallade ”nazistskämtet” tillbaka. 

Regi: WeYleR hilDeBRanD ,  SkåDESpELArE: THOr 

MODÉEn, JuLIA cÆSAr, MArITTA MArkE, 1937, SVErIGE, 

35 MM, 1 Tim 17 min

fRe 25 feB 18.00, Bio Victor

förfILMEr: 

Reklamfi lm Viskafors Hus-
hållsartiklar, 1 min, 1939, 
och Reklamfi lm Viskafors 
Regnkappor, 1939, 1 min. 

förfILM: 

En bildserie ur Konung 
Oscar II:s lif, 1908, 3 min. 

förfILM: 

Världens första automobil-
släde, 1924, 6 min. 

mälarpirater 
Den första av tre fi lmatiseringar av Sigfrid Siwertz ro-
manklassiker om ett föräldralöst syskonpar som ”lånar” 
en skärgårdsbåt och rymmer från sin fosterfamilj. Den 
första svenska barn- och ungdomsfi lmen någonsin – nu 
åter i färg och med sina ursprungliga textskyltar! 

R eg i:  g UsTaf molan De R ,  SkåDESpE LAr E: E I nAr HAnSSOn, n I LS 

Ar E H n, I nGA TI DB LAD, 1923, SVE r IG E, 35 M M,  1 Ti m 38 m i n

lÖR 26 feB 14.00, Bio Victor  

Klostret i sendomir 
Intrikata bildkompositioner i Victor Sjöströms största export-
succé, med ett gripande kvinnoporträtt där den fi lmdebute-
rande Tora Teje slits mellan make och älskare i 1600-talets 
Polen. Med hjälp av bitar från utländska nitratkopior har 
scener förlängts, färger återskapats och texter och format fått 
tillbaka sitt ursprungliga utseende. 

R eg i:  ViCToR sjÖsTRÖm ,  SkåDESpE LAr E: TOr E SVE n n B E rG, TOrA 

TEJ E,  r IcHAr D Lu n D, 1920, SVE r IG E, 35 M M, 1 Ti m 20 m i n

fRe 25 feB 20.00, Bio Victor

RegnkapporRegnkapporRegnkapporRegnkapporRegnkappor

Visningen inleder helgen och från kl 17.30 bjuder vi på ett glas vin i Filmhusets foajé!

Oscar II:s lifOscar II:s lifOscar II:s lifOscar II:s lifOscar II:s lifOscar II:s lifOscar II:s lifOscar II:s lif, 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. , 1908, 3 min. Oscar II:s lif, 1908, 3 min. Oscar II:s lifOscar II:s lif, 1908, 3 min. Oscar II:s lifOscar II:s lif, 1908, 3 min. Oscar II:s lif

aCkoM-

Panjeras av

Matti Bye

, 1924, 6 min. , 1924, 6 min. , 1924, 6 min. , 1924, 6 min. , 1924, 6 min. , 1924, 6 min. , 1924, 6 min. , 1924, 6 min. 

aCkoM-Panjeras aveDwarD von Past

mälarpiratermälarpiratermälarpiratermälarpiratermälarpiratermälarpirater
Den första av tre fi lmatiseringar av Sigfrid Siwertz ro-Den första av tre fi lmatiseringar av Sigfrid Siwertz ro-Den första av tre fi lmatiseringar av Sigfrid Siwertz ro-Den första av tre fi lmatiseringar av Sigfrid Siwertz ro-Den första av tre fi lmatiseringar av Sigfrid Siwertz ro-Den första av tre fi lmatiseringar av Sigfrid Siwertz ro-
manklassiker om ett föräldralöst syskonpar som ”lånar” manklassiker om ett föräldralöst syskonpar som ”lånar” manklassiker om ett föräldralöst syskonpar som ”lånar” manklassiker om ett föräldralöst syskonpar som ”lånar” manklassiker om ett föräldralöst syskonpar som ”lånar” manklassiker om ett föräldralöst syskonpar som ”lånar” 
en skärgårdsbåt och rymmer från sin fosterfamilj. Den en skärgårdsbåt och rymmer från sin fosterfamilj. Den en skärgårdsbåt och rymmer från sin fosterfamilj. Den en skärgårdsbåt och rymmer från sin fosterfamilj. Den en skärgårdsbåt och rymmer från sin fosterfamilj. Den 
första svenska barn- och ungdomsfi lmen någonsin – nu första svenska barn- och ungdomsfi lmen någonsin – nu första svenska barn- och ungdomsfi lmen någonsin – nu första svenska barn- och ungdomsfi lmen någonsin – nu första svenska barn- och ungdomsfi lmen någonsin – nu 
åter i färg och med sina ursprungliga textskyltar! åter i färg och med sina ursprungliga textskyltar! åter i färg och med sina ursprungliga textskyltar! åter i färg och med sina ursprungliga textskyltar! 

fRe 25 feB 20.00fRe 25 feB 20.00fRe 25 feB 20.00fRe 25 feB 20.00, Bio Victor, Bio Victor, Bio Victor, Bio Victor, Bio Victor, Bio Victor, Bio Victor, Bio Victor, Bio Victor, Bio Victor

Filmen visas i 

Unga Cinema-

teket. Läs mer 

på sida 32–33.
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fästmö uthyres 
Fyndig Molander-komedi där arbetslös Eva Dahlbeck 
motvilligt hyrs ut som fästmö åt Karl-Arne Holmsten. 
I fi lmen, som under decennier inte varit tillgänglig för 
visning, medverkar stora delar av den svenska skådespe-
lareliten, ända ned i birollerna. Thor Modéen syns för 
sista gången framför kameran.

Regi: gUsTaf molanDeR, SkåDESpELArE: EVA DAHLBEck, kArL-ArnE 

HOLMSTEn, DAGMAr EBBESEn, 1951, SVErIGE, 35 MM, 1 Tim 32 min

sÖn 27 feB 18.00, Bio Victor

nils holgerssons underbara resa  
Elak skånepåg förvandlas till pyssling och får följa med vildgäs-
sen på en spännande och farofylld färd genom Sverige i klassisk 
Lagerlöf-fi lmatisering där bland andra Jarl Kulle, Naima Wif-
strand och Yvonne Lombard givit röst åt djuren. Den nyfram-
tagna kopian ger full rättvisa åt det vackra färgfotot i AgaScope. 

Regi: Kenne fanT ,  SkåDESpELArE: SVEn LunDBErG, MAx VOn SyDOW, 

JArL kuLLE, AnnIkA TrETOW, 1962, SVEr IGE, 35 MM, 1 Tim 36 min

sÖn 27 feB 14.00, Bio Victor

Utländska kortfi lmer – exklusiv visning!  
unika utländska kortfi lmer och fragment av förlorade långfi lmer från stumfi lmstiden; bland annat censurklipp ur frank 
Borzages The River och inspelningsbilder från Ernst Lubitschs storfi lm Anna Boleyn, två olika fragment av En gudomlig 
kvinna – victor sjöströms enda fi lm med Greta Garbo – och en reseskildring uppför Mekongfl oden och vid Angkor Wat. 
filmerna är gjorda på 1910- och 1920-talen. visningen är cirka 1 tim och 30 min lång. Jon Wengström är ciceron under visningen.

sÖn 27 feB 16.00, Bio Victor

hälsingar
Inga Tidblad spelar säterjäntan som överges och döms till 
straffarbete i fi lmatiseringen av detta bygdespel, som delvis 
spelades in på plats vid regissörens färdernehem i södra Häl-
singland. De 19 minuter som tidigare fattats är nu restaurerade 
och återinsatta i fi lmen. 

R eg i:  iVaR johan sson ,  SkåDESpE LAr E: I nGA TI DB LAD, STE n LI n DG r E n, 

SVE n B E rGVALL,  1933, SVE r IG E, 35 M M,  1 Ti m 24 m i n

lÖR 26 feB 16.00, Bio Victor

Karusellen
Karusellen spelades i huvudsak in i Berlin med utländ-
ska skådespelare och var ett led i SF:s internationella 
ambitioner i mitten av tjugotalet. Filmen ansågs förlorad, 
men 2009 bekräftades det att den fanns bevarad vid 
fi lmarkivet i Moskva. Scenografi  av Josef von Sternberg-
medarbetaren Hans Dreier och foto av Julius Jaenzon. Jan 
Olsson, professor vid Filmvetenskapliga institutionen vid 
Stockholms Universitet, inleder visningen.

Regi: DimiTRi BUChoWeTZKi, SkåDESpELArE: WALTEr JAnSSEn, AuD 

EGEDE-nISSEn, ALfOnS fryLAnD, 1923, SVErIGE, 35 MM, 1 Tim 24 min

lÖR 26 feB 18.00, Bio Victor

förfILM: 

Klart. Tåg ut!
Av Lennart Bernadotte, 
1941, 12 min.

förfILM: 

En modern tryckerioffi cin. 
Hur Östgöta Correspondenten 
kommer till, 
1931, 31 min. 

förfILMEr: 

Reklamfi lm Mölnlycke 
Rayatråd, 1945, 2 min och 
Reklamfi lm Dalmålningar 
på fi lm Sju magra och sju 
feta kor, 1951, 1 min.
Technicoloranimationer!

förfILM: 

Skarpsill går till!, 
1948, 10 min. 
Foto av Rune Ericson!

Filmen visas i Unga Cinema-teket. Läs mer på sida 32–33.

1931, 31 min. 1931, 31 min. 1931, 31 min. 1931, 31 min. 
aCkoM-

Panjeras av

aleXanDer 

Zethson

En gudomlig 
 – victor sjöströms enda fi lm med Greta Garbo – och en reseskildring uppför Mekongfl oden och vid Angkor Wat. 

Jon Wengström är ciceron under visningen.

aCkoM-

Panjeras av

Matti Bye
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kärlek till döds  
/ /  TH Ey L IVE  By  n I G HT / /

Ungt par jagas genom depres-
sionens USA i osentimental debut 
som inspirerat Godards Tokstollen 
och Arthur Penns Bonnie och Clyde. 
”Kathy O’Donnell fi ck jobba på 
en bensinstation i två veckor, och 
sedan repeterade vi i fem dagar.” – 
Nicholas Ray

R eg i:  n iCholas RaY,  SkåDESpE LAr E: 

cATHy O’DOn n E LL,  fAr LEy G rAnG E r, 

HOWAr D DA S I LVA, 1949, uSA, 16 M M, 

1 Ti m 35 m i n,  UTan TexT

sÖn 20 feB 16.00, Bio Victor

ons 23 feB 16.00, Bio Victor

nakna nerver  
/ /  I n  A  LO n E Ly p LAc E / /

Nattsvart Hollywood-porträtt där 
aktris som gett mordmisstänkt ma-
nusförfattare alibi börjar tvivla på 
hans oskuld. ”Never were despair 
and solitude so romantically al-
luring.” 
– Time Out. 

R eg i:  n iCholas RaY, SkåDESpE LAr E: 

H u M pH r Ey B OGArT, G LOr IA G rAHAM E, 

frAn k LOVEJOy, uSA, 1950,  1 Ti m 45 m i n, 

UTan TexT

lÖR 12 feB 14.00, Bio Victor

ons 16 feB 16.00, Bio Victor

lev farligt 
och dö ung
/ /  k n O c k O n Any D O O r / /

Slumadvokaten Humphrey Bogart 
försvarar mordåtalade italienaren 
Nick ”Pretty Boy” Romero, som 
har fi lmtiteln som motto. ” Bogarts 
utan jämförelse bästa prestation 
hittills.” – Harry Schein, BLM. 

R eg i:  n iCholas RaY,  SkåDESpE LAr E: 

H u M pH r Ey B OGArT, JOH n DE r E k, 

G EOrG E MAcr EADy, uSA, 1949, 35 M M, 

1 Ti m 40 m i n,  UTan TexT

Tis 15 maRs 16.00, Bio Victor

lÖR 19 maRs 14.00, Bio Victor

NY
KOPIA!

/ /  k n O c k O n Any D O O r / /

NY
KOPIA!

I  Nicholas Rays mörka porträtt av Amerika våndas 
alienerade antihjältar i mästerliga CinemaScope-
kompositioner. Nicholas Ray, (som spelar konstnären 

som förfalskar tavlor åt Dennis Hopper i Wim Wenders 
Den amerikanske vännen, 1977), var en av de franska 
nya vågen-rebellernas stora auteur-hjältar och av de 
mest subversiva regissörerna i femtiotalets Hollywood.

Jean-Luc Godard, som levde på det franska cinemate-
ket, höjde Rays noirfi lmer They Live by Night (Kärlek till 
döds, 1948) och In a Lonely Place (Nakna nerver, 1950), 
till skyarna. Den amerikanske kritikern Andrew Sar-
ris, som var på samma kurs som fransmännen, skrev 
om den ”freudianska feminismen” i Johnny Guitar, där 
Joan Crawford är den som håller i pistolerna. Och Ray 
gjorde James Dean odödlig med Rebel Without a Cause 
(Ung rebell, 1955), där han lät den plågade tonårsidolen 
från Elia Kazans Öster om Eden ligga framstupa på as-
falten och prata med en leksaksapa.

När Ray i mitten av sjuttiotalet intervjuades av studen-
terna på en fi lmskola i San Fransisco, blev han irriterad 
över att frågorna var så pretentiösa: 

”Ni cineaster retar livet ur mig ibland. Jag önskar att 
jag kunde behandla er med mer respekt. Har en skåde-
spelare ingen publik så existerar han inte, och ni är ju 
åtminstone en publik.
 Någon gång dyker det upp någon som Henri Lang-
lois. Han kan ha varit århundradets största cineast, och 
han var en konstnär. Han måste ha varit en konstnär, 
för han dog utan ett öre. Han bodde i en lägenhet utan 
varmvatten, och han skapade det franska cinemateket.
Det fi nns cinematek och fi lmarkiv över hela världen. 
Det är där ni som är cineaster, ni som studerar fi lm på 
allvar och ni som själva gör fi lm kan fästa er vid vissa 
fi lmer och strunta i andra. Eller göra uppror mot dem. 
Cinemateken och arkiven ser till att de fi lmer ni fäst er 
vid fi nns kvar, så att ni kan använda dem. Och själva 
utvecklas konstnärligt.”

1958 skrev Godard i Cahiers du cinéma att om Griffi th 
var teater, Murnau poesi, Rossellini måleri, Eisenstein 
dans och Renoir musik, så var Nicholas Ray fi lm. På 
Cinemateket kan ni se vad han grundade det på. 

nicholas ray: 
                          I’m a stranger here Myself
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farlig mark  
/ /  O n DAn G E r O u S G r O u n D / /

Plågad polis som förlorat besin-
ningen under ett förhör brot-
tas med inre konfl ikter i Twin 
Peaks-håla där fl ickmördare jagas 
av lynchmobb. Musik av Bernard 
Herrmann. 

R eg i:  n iCholas RaY,  SkåDESpE LAr E: I DA 

Lu pI nO, rOB E rT ryAn, WAr D B On D, uSA, 

1952, 35 M M, 1 Ti m 22 m i n,  UTan TexT

ons 9 maRs 20.30, Bio Victor

fRe 11 maRs 16.00, Bio Victor

johnny gitarr  
/ /  J O H n ny G u ITAr / /

Kvinnorna har pistolerna i McCarthy-
västern där Joan Crawfords saloon-
drottning utmanar sin svartsjuka rival 
Mercedes McCambridge, som vill se 
henne lynchad. ”Barock – mycket ba-
rock”, tyckte Ray. ”Freudianskt feminis-
tisk”, tyckte kritikern Andrew Sarris.

R eg i:  n iCholas RaY, SkåDESpE LAr E: JOAn 

crAWfOr D, STE r LI nG HAyDE n, M E rcE DES 

MccAMBrIDGE, 1954, uSA, 35 MM,  1 Tim 48 min, 

PoRTUg i s i s K TexT

fRe 18 feB 20.00, Bio Victor

lÖR 19 feB 14.00, Bio Victor

bakom spegeln  
/ /  B I G G E r THAn L I f E  / /

James Mason vrålar ”God was 
wrong!” i scopepraktverk där 
lärare blir megaloman maniker av 
för mycket kortison. Clifford Odets 
skrev slutet sida för sida i baksätet 
på rekvisitabilen. ”Titlar... jag vet 
inte. Jag hade ett arbetsnamn på 
den: I’m a Stranger Here Myself.”

R eg i:  n iCholas RaY, SkåDESpE LAr E: 

JAM ES MASOn, BAr BArA r uSH, WALTH E r 

MATTHAu, 1956, uSA, 35 M M,  1 Ti m 35 m i n, 

UTan TexT

lÖR 5 maRs 14.00, Bio Victor

sÖn 6 maRs 16.30, Bio Victor

natt i chicago 
/ /  pArTy G I r L  / /

Köpt advokat trotsar maffi an och Lee J. 
Cobb skjuter sönder Jean Harlows porträtt 
i stiliserad gangsterfi lm i CinemaScope. 
”Varför jag använt så vackra bilder? Jag 
vet inte, det får teoretikerna svara på. 
Jag var säkert ute efter att göra det så 
makabert som möjligt.” – Ray intervjuad i 
Movie, 1963

R eg i:  n iCholas RaY,  SkåDESpE LAr E: rOB E rT 

TAyLOr, cyD cHAr ISSE, LE E J .  cOB B, uSA, 

1958, 35 M M,  1 Ti m 39 m i n,  sVe n s K TexT

lÖR 19 maRs 18.00, Bio Victor

ons 30 maRs 16.00, Bio Victor

ung rebell  
/ /  r E B E L  W ITH O uT A  cAu S E / /

Olycklig kärlek och idiotföräldrar 
i Rays största hollywoodsuccé, där 
Brando-beundraren James Dean för-
gås av tonårsångest. ”Mycket trodde 
jag att jag hade kommit på själv. Men 
allt var redan uppfunnet, och Stani-
slavskij skrev ner det för mer än fem 
decennier sen.” – Nicholas Ray

R eg i:  n iCholas RaY ,  SkåDESpE LAr E: 

JAM ES DEAn, nATALI E WOOD, SAL M I n EO, 

DE n n IS HOppE r, 1955, uSA, 35 M M, 

1 Ti m 51 m i n,  UTan TexT

mÅn 7 feB 19.00, Biografen Victoria

ons 9 feB 20.15, Bio Victor

NYRESTAU-

RERAD!

NICHOLAS 

RAY sKULLe 

HA FYLLt 

100 I ÅR!
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Det måste vara ett eget slags öde att som filmska-
pare så förknippas med ett enskilt stilgrepp. som 
Ingmar Bergman med sina närbilder, Kenji Mizo-

guchi med sina helbilder, Max Ophüls med sina kamera-
åkningar, Nicholas Ray med sin Cinemascope, och så vidare. 
Ingen av dessa regissörer, eller någon annan för den delen, 
är emellertid lika berömd för sitt bruk av ett enda filmiskt 
element som sergej Eisenstein, för Eisenstein är montaget. 

Men trots detta vill jag ge ett förslag till övning för den de-
dikerade cinemateksbesökaren: se Eisensteins filmer och 
tänk på allt utom klippningen! Du kommer att lägga märke 
till halsbrytande kameravinklar som avslöjar aspekter av 
verkligheten vi knappt kände till, formerade i otroliga kom-
positioner. Du lär inte undgå hur scenografin skänker ett på-
fallande grafiskt, liksom tecknat utseende till bilderna (som 
hos hitchcock; det var inte bara för en viss duschscen som 
han lät sig inspireras av Eisenstein). Och lyssna på de sena 
ljudfilmerna! samarbetet mellan Eisenstein och komposi-
tören sergej Prokofjev är filmhistoriens mest enastående 
(hitchcock/hermann får ursäkta). Och så vidare.

Att vi ändå ständigt förknippar Eisenstein med montaget 
kan väl i och för sig ha att göra med att han själv aldrig för-

summade ett tillfälle att framhålla det som filmens viktigaste 
princip. hans mest berömda tillämpning är det han kallar för 
”intellektuellt montage”, vilket innebär att till synes orelate-
rade händelser visas parallellt och att åskådaren i tanken 
bygger en bro mellan dem. I sina texter beskriver han det 
ofta i form av hieroglyfer, såsom ”öga + vatten = att gråta”. 
Den mest berömda scenen i strejken, där en massaker på 
strejkande arbetare fogas samman med händelser i ett 
slakthus, eller den så kallade ”gudarnas parad” i Dagar som 
skakat världen, är tydliga exempel. Men var noga med att 
inte reducera Eisensteins filmer till rebusar! De är alldeles 
för sammansatta, omskakande och helt enkelt makalösa.

TE xT :  JAn H O LM B E r G,  VD ,  ST I fTE LS E n I n G MAr B E r G MAn

Pansarkryssaren Potemkin  / /  B r O n E n O S ETS p OT I O M k I n  / / 

”Filmhistoriens mest berömda …” Nej. ”En av de viktigaste …” Puh. ”Ska 
du bara se en film …” Kom igen! Det finns ett fåtal konstverk där alla 
sådana klyschor vi har hört skulle kunna tillämpas, men riskerar att stå 
i vägen för mästerverket självt. Pansarkryssaren Potemkin är ett sådant. 
Ackompanjeras av Matti Bye.

R eg i:  s e Rg ej e i s e n sTe i n,  SkåDESpE LAr E: A.  AnTOnOV, VLADI M I r BAr SkIJ ,  G r IG Or IJ 

ALE kSAn DrOV, 1925, SOVJ ETu n IOn E n, 35 M M,  1 Ti m 15 m i n,  sVe n s K TexT

ToRs 3 feB 18.00, Bio Victor 

strejken  / /  STATJ kA / / 

Filmen är mest berömd för att den erbjuder en enkel illustration av Eisen-
steins egentligen komplexa teori om det intellektuella montaget. Men se 
den inte bara för den scenen: den är över huvud taget en av alla tiders 
mest imponerande debutfilmer. Ackompanjeras av Matti Bye.

R eg i:  s e Rg ej e i s e n sTe i n,  SkåDESpE LAr E: A.  AnTOnOV, G r IG Or IJ ALE kSAn DrOV, 1925, 

SOVJ ETu n IOn E n, 35 M M, 1 Ti m 38 m i n,  sVe n s K TexT

ToRs 10 maRs 18.00, Bio Victor

sergej 
eisenstein
– montagets mästare
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Dagar som skakat värlDen  / /  O kTJAB r / / 

Eisensteins näst mest berömda film, och referensfilmen för allt som har med 
montage att göra. Baserad på så kallade ”verkliga händelser”, men tro inte 
att dessa får stå i vägen för Eisensteins teoretiska principer. Och tur är det. 
Ackompanjeras av Matti Bye.

R eg i:  s e Rg ej e i s e n sTe i n,  SkåDESpE LAr E: VLADI M I r pOpOV, VASI LIJ  n I kAn DrOV, 

1926/28,  SOVJ ETu n IOn E n, 35 M M,  1 Ti m 43 m i n,  e ng e ls K TexT

sÖn 6 maRs 18.30, Bio Victor

storm över 
rysslanD 
/ /  ALE kSAn D r n EVS k I J  / / 

Bara ett decennium efter ljud-
filmens genombrott, och ändå 
filmhistoriens kanske mest sofis-
tikerade samspel mellan bild och 
ljud. Scenen som skildrar en av 
den ryska historiens mest berömda 
bataljer den 5 april 1242, och som 
fått namnet ”Slaget på isen”, är 
audiovisuell fulländning.

Regi: seRgej eisensTein, SkåDESpELArE: 

nIkOLAIJ TJErkASOV, nIkOLAJ OJkHLOpkOV, 

AnDrEJ ABrIkOSOV, 1938, SOVJETunIOnEn, 

35 M M, 1 Ti m 51 m i n,  sVe n s K TexT

ons 23 feB 20.00, Bio Victor

Tis 1 maRs 16.00, Bio Victor

ivan Den 
förskräcklige Del 1 
/ /  IVAn G r O z nyJ  / / 

För Eisenstein var filmmediet en 
syntes av alla tidigare konstformer. 
Men aldrig lyckades han uppföra ett 
allkonstverk i Wagners mening lika 
väl som i den tvådelade Ivan den för-
skräcklige (som hör ihop – man måste 
se bägge). Men medan del 1 vann Sta-
linpriset så blev del 2 totalförbjuden.

R eg i:  s e Rg ej e i s e n sTe i n,  SkåDESpE-

LAr E: n I kOLAI TJ E r kASOV, An Dr EJ 

AB r I kOSOV, Lu DM I LA TSE LI kOVSkAJA, 

1945, SOVJ ETu n IOn E n, 35 M M, 

1 Ti m 40 m i n,  sVe n s K TexT

Tis 8 maRs 20.00, Bio Victor

lÖR 12 maRs 14.00, Bio Victor

ivan Den 
förskräcklige Del 2 
 / /  I VAn G r O z nyJ  / / 

Bakom förbudet stod Centralkom-
mitténs ökände sekreterare Andrej 
Zjdanov (vars konstsmak liknade den 
som ibland tillskrivs ”verklighetens 
folk”). Zjdanovs främsta argument: 
att Eistensteins fascination för skug-
gor – och för Ivans skägg – distrahe-
rade åskådaren från handlingen.

Regi: seRgej e isensTein,  SkåDESpELArE: 

n IkOLAJ TJErkASOV, SErAfIMA B IrMAn, 

1946/58, SOVJETunIOnEn, 35 MM, 

1 Tim 23 min, sVensK TexT

ons 23 maRs 20.00, Bio Victor

Tis 29 maRs 20.00, Bio Victor

förfILM: Besjins äng  / /  B E zJ I n  Lu G / / 

Eisensteins ökända planer på att filmatisera Karl Marx med hjälp av James 
Joyce gick om intet, men bara idén är mer suggestiv än de flesta färdig-
ställda filmer. Av Bezjin lug blev det lite mer, men ändå inte mer än ett 
fragment. Tänk om…! 

R eg i:  s e Rg ej e i s e n sTe i n ,  SkåDESpE LAr E: VI kTOr kArTASJOV, n I kOLAJ cH E M E LyJOV, 

p IOTr Ar zJAnOV, 1937/1967, SOVJ ETu n IOn E n, 35 M M, 31 m i n,  UTan TexT

sÖn 20 feB 18.00, Bio Victor

generallinjen  / /  STAr OJ E  I  n OVOJ E  / / 

Vid sidan av Eisensteins dramatiska historier om revolutioner och krig är denna 
hyllning till jordbrukets mekanisering ganska stillsam (och bortser för övrigt 
från det våld med vilket kollektiviseringen genomfördes). Men rent filmiskt 
är det ohyggligt spännande; hans kanske snyggaste film. Ackompanjeras av 
Alexander Zethson och Johan Jutterström..

R eg i:  s e Rg ej e i s e n sTe i n,  SkåDESpE LAr E: MAr fA LApkI nA, M. IVAn I n, kOnSTAnTI n 

VASI LuJ EV, 1929, SOVJ ETu n IOn E n, 35 M M,  1 Ti m 32 m i n,  sVe n s K TexT
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Den svenska fi lmhistorien innehåller mängder av viktiga verk som har påverkat såväl 
fi lmkonsten som sin samtid. I varje program lyfter vi fram några fi lmer som vi tycker att 
du ska se; för att de är nydanande, blev hett debatterade, är bortglömda guldkorn – eller 

kort och gott mästerverk. vi räknar ner från hundra, utan inbördes ordning. Många fi lmer kommer 
inte att få plats, men se dessa hundra och du får uppleva en stor och varierad del av vårt rika fi lmarv. I 
detta nummer tipsar vår programredaktör Danial Brännström om fyra fi lmer som han tycker att du måste se!

vilka fi lmer tycker du borde ingå i ”100 svenska fi lmer du måste se!”?
Gå in på www.cinemateket.se och tipsa oss!
           TE xT :  DAN IAL  B R äN N sTR ö M

100 SVENSKA FILMER 
DU MÅSTE SE!

längtan till havet
Bitterljuvt om krögarsonen Marius som vill segla på 
de sju haven, men hålls kvar i Marseille av sin kärlek 
till grannfl ickan Fanny. Paramount storsatsade och 
spelade in tre språkversioner av Marcel Pagnols pjäs 
Marius. Den franska, regisserad av Alexander Korda 
och Pagnol själv, är en av 30-talets bästa fi lmer, och 
John W. Brunius svenska version är nästan lika bra.

R eg i:  joh n W. B R U n i Us ,  SkåDESpE LAr E: E DVI n ADOLpHSOn, 

I nGA TI DB LAD, cAr L BArckLI n D, kAr I n SWAnSTröM, 1931, 

SVE r IG E, 35 M M, 1 Ti m 11 m i n

Tis 1 feB 16.00, Bio Victor  •  Tis 8 feB 16.00, Bio Victor
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iris och 
löjtnantshjärta 
Vemodig fi lmatisering av Olle Hed-
bergs roman där husan Iris föräls-
kar sig i Robert, fänrik vid Kungliga 
Livdrabantgardet, en socialt omöjlig 
kärlek som får hela Roberts familj 
att vända sig mot honom. Mai Zet-
terling och Alf Sjöberg återförena-
des efter succén Hets.

R eg i:  alf sjÖB e Rg ,  SkåDESpE LAr E: MAI 

z ETTE r LI nG, ALf kJ E LLI n,  åkE cLAESSOn, 

HOLG E r LöWE nADLE r, STIG Jär r E L, 1946, 

SVE r IG E, 35 M M,  1 Ti m 25 m i n

fRe 4 feB 16.00, Bio Victor

ons 9 feB 16.00, Bio Victor

svenska bilder
Polisen torterar felparkerare 
på rådhuset, älskvärda gamla 
tanter visar sig vara förklädda 
rånare och Monica Zetterlund 
står och sjunger i gångtunneln 
vid David Bagares gata. Kaotisk 
debutfi lm av Hasseåtage där 
arbetssökande hamnar i triang-
eldrama.

R eg i:  Tag e Dan i e lsson ,  SkåDESpE-

LAr E: HAnS ALfr E DSOn, B I rG ITTA An-

DE r SSOn, MOn IcA z ETTE r Lu n D, 1964, 

SVE r IG E, 35 M M, 1 Ti m 46 m i n

Tis 15 feB 16.00, Bio Victor

ons 2 maRs 16.00, Bio Victor

Yngsjömordet
1890 dömdes Anna Månsdot-
ter till döden för mordet på 
sin svärdotter och för sedlig-
hetsbrott med sin son. Gunnel 
Lindblom är lysande i rollen som 
Anna i Arne Mattsons kraftfulla 
skildring av rättsfallet som ledde 
till den sista avrättningen av en 
kvinna i Sverige.

R eg i:  aR n e maTTsson ,  SkåDESpE-

LAr E: G öSTA E kMAn, cH r ISTI nA 

ScHOLLI n,  r u n E LI n DSTröM, 1966, 

SVE r IG E, 35 M M, 1 Ti m 50 m i n

fRe 18 maRs 16.00, Bio Victor

ToRs 31 maRs 20.15, Bio Victor
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norrtullsligan 
Tora Teje och Inga Tidblad briljerar 
som två kontorsslavar i kvinnokol-
lektivet i Elin Wägners romanför-
laga. ”Tora Tejes ansikte är det man 
bäst kommer ihåg… med sitt djupa 
vemod, sitt milt ironiska löje över 
kamraternas, chefens, de rika släk-
tingarnas och sina egna svagheter.” 
– Elin Wägner. För manus till Per 
Lindbergs andra fi lm stod Hjalmar 
Bergman. 

Regi: PeR linDBeRg, SkåDESpELArE: TOrA 

TEJE, InGA TIDBLAD, rEnÉE BJörLInG, EGIL 

EIDE, 1923, SVErIGE, 35 MM, 1 Tim 16 min

Tis 22 maRs 18.00, Bio Victor

norrtullsligan

aCkoM-

Panjeras av

aleXanDer 

Zethson

Vi minns 
Per 

Oscarsson

norrtullsligan

aCkoM-

Panjeras av

Matti Bye
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publikens val
under rubriken ”Publikens val” visar vi fi lmer önskade av er i publiken. vilken fi lm vill du se på
Cinemateket? önska på www.cinemateket.se.

svält  / /  S u LT  / /

Hamsun-fi lmatisering som gav Per 
Oscarsson Guldpalmen. "På nytt 
grips man av Oscarssons satsning 
och hans förmåga att framställa 
denna människa på gränsen mellan 
yttersta ensamhet och en berusande 
känsla av utvaldhet. Han ger oss en 
bild av människans ensamhet, hem-
lös i en verklighet som ändå är hen-
nes enda hem." – Mauritz Edström

R eg i:  h e n n i ng CaR ls e n ,  SkåDESpE LAr E: 

pE r OScAr SSOn, G u n n E L LI n DB LOM, 

1966, DAn MAr k, nOrG E, SVE r IG E, 

1 Ti m 52 m i n

lÖR 5 feB 14.00, Bio Victor

ingeborg holm
Hilda Borgström oförglömlig som 
the original log lady - den blottställda 
änkan som förlorar förståndet när 
myndigheterna tar hennes barn ifrån 
henne. En av Sjöströms bästa fi lmer, 
efter en pjäs av Nils Krok. ”FATTIG-
VÅRDSDEBATT PÅ BIOGRAFEN” 
– stod det på Dagens Nyheters första-
sida dagen efter premiären. 

R eg i:  ViCToR sjÖsTRÖm ,  SkåDESpE LAr E: 

H I LDA B OrGSTröM, G EOrG G rön rOOS, 

WI LLIAM LAr SSOn, 1912, SVE r IG E, 35 M M, 

1 Ti m 12 m i n

ons 23 feB 18.00, Bio Victor

Persona
Läkare skickar stum aktris och 
talför sköterska till sommarhus 
på Fårö, där deras identiteter 
börjar fl yta ihop. Den av Berg-
mans fi lmer som har blivit allra 
mest omskriven och tolkad. Av 
många ansedd som Bergmans 
viktigaste verk. Jan Holmberg, 
VD för Stiftelsen Ingmar Berg-
man, inleder.

R eg i:  i ng maR B e Rg man ,  SkåDESpE-

LAr E: B I B I  An DE r SSOn, LIV u LLMAn n, 

MArGAr ETHA krOOk, G u n nAr 

BJör nSTrAn D, 1966, sVe R ig e, 

1 Ti m 24 m i n

ons 23 maRs 18.00, Bio Victor

”Jag gick [till cinemateket] 

nästan varje dag i två års tid, 

bara för att jag älskade att 

vara där. Jag tog tåget in till 

stan och såg en föreställ-

ning, ibland två föreställning-

ar. Så såg jag alla klassiker.” 

– kristian petri i fLM

Brunnen 
Drömmar, tjurfäktning och fragment 
av Don Quijote i poetisk dokumentär 
om Orson Welles och Spanien. 

R eg i:  KR i sTian PeTR i ,  SkåDESpE LAr E: 

MAnOLO AnG uSTIA,  DAVI D G uTI E r r E z, 

WI LLIAM LAW, 2004, SVE r IG E, 35 M M, 

1 Ti m 44 m i n,  sVe n s K TexT

ons 9 feB 18.00, Bio Victor
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Borta med vinden / /  G O n E W ITH TH E W I n D / /

Scarlett O’Hara, den hetlevrade sydstatsskönheten som 
älskar sitt gods Tara, plågas av kärleken till den förlo-
vade Ashley Wilkes. Inbördeskriget bryter ut och en ny 
man, Rhett Butler, dyker upp. En klassikernas klassiker 
efter Margaret Mitchells bestseller.

R eg i:  ViCToR fle m i ng ,  SkåDESpE LAr E: VIVI E n LE IG H, cLAr k 

GAB LE, OLIVIA DE HAVI LLAn D, HATTI E McDAn I E L,  uSA, 1939, 

35 M M, 3 Ti m 42 m i n,  sVe n s K TexT

lÖR 5 maRs 16.00, Bio Victor  •  sÖn 13 maRs 16.00, Bio Victor

ons 9 maRs 18.00, Bio Victor
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förhandsvisning!
illusionisten / /  L’ I LLu S I O n n I STE  / /

En kringresande illusionist utan arbete träffar en fl icka 
som blir betagen av hans konster, och tillsammans följs 
de åt. Regissören Sylvain Chomet, som slog igenom 
med Trion från Belleville, har gjort ännu en animerad 
succé – den här gången efter ett manus av Jacques Tati! 
Tatis beundrare blir inte besvikna av denna melanko-
liska och fantastiskt fi nt animerade historia. Visningen 
sker i samarbete med Atlantic Film. 

R eg i:  sYlVai n Chom eT, röSTE r: J EAn-cLAu DE DOn DA, E DITH 

rAn kI n, 2010, frAn kr I kE, STOr B r ITAn n I E n, 35 M M,  1 Ti m 30 

m i n,  sVe n s K TexT

Tis 29 maRs 18.00, Bio Victor  

Terminator
/ /  TH E  TE r M I nATO r / /

Arnold Schwarzeneggers 
mördarrobot skickas 
tillbaka i tiden för att 
utplåna framtida mot-
ståndsmans mamma, i 
science fi ctionklassiker 
som med sin häpnads-
väckande spänning 
och action blev förebild 
för många efterföljare i 
genren. 

R eg i:  jam e s Cam e Ron , 

SkåDESpE LAr E: Ar nOLD 

ScHWAr z E n EGG E r, LI n DA 

HAM I LTOn, M IcHAE L B I E H n, 

uSA, 1984, 35 M M,  1 Ti m 53 

m i n,  sVe n s K TexT

fRe 4 feB 20.15, Bio Victor  

fRe 11 feB 16.00, Bio Victor  

himmel 
över Berlin 
/ /  DE r H I M M E L Ü B E r B E r LI n //

Två änglar vandrar om-
kring på jorden och lyssnar 
till människors tankar. 
Trots att de bara ska vara 
betraktare och inte lägga 
sig i den jordiska tillva-
ron förälskar sig den ena 
ängeln i en cirkusartist. 
Gripande bildpoesi i Wim 
Wenders främsta fi lm.

R eg i:  Wi m We n De Rs ,  SkåDE-

SpE LAr E: B r u nO GAnz, OTTO 

SAn DE r, pETE r fALk, SOLVE IG 

DOM MArTI n, n Ick cAVE, 1987, 

VäSTTySkLAn D, frAn kr I kE

35 MM, 2 Tim 10 min, sVensK TexT

Tis 1 feB 18.00, Bio Victor  

Tis 22 feB 20.00, Bio Victor

madame de Thèbes
En majestätisk spåkvinna projicerar en 
moderlös politikers handavtryck på duk i 
Svenska Bios dittills både mest ambitiösa och 
största ekonomiska satsning. 

R eg i:  maU R iTZ sTi lle R ,  SkåDE-

SpE LAr E: rAG nA WETTE rG r E E n, 

n IcOLAy JOHAn nSE n, kAr I n 

MOLAn DE r, 1915, SVE r IG E, 35 M M, 

50 m i n

i lifvets vår
Imponerande rollista i fi lmen om 
Gerda, vars ogifta och döende 
mor skriver ett brev till fadern och 
skickar iväg dottern med det. Efter 
August Blanches roman Första 
älskarinnan.

R eg i:  PaU l gaR Bag n i ,  SkåDESpE LAr E: 

SE LMA WI kLu n D Af kLE rckE r, VIcTOr 

SJöSTröM, MAu r ITz STI LLE r, G EOrG Af 

kLE rckE r, 1912, SVE r IG E, 35 M M,  60 m i n

MOLAn DE r, 1915, SVE r IG E, 35 M M,

aCkoM-

Panjeras av

Matti Bye



Den oändliga historien
/ /  D I E  u n E n D L I c H E G E S c H I c HTE / /

I en annan värld, som existerar intill vår egen, lever de 
märkligaste varelser såsom drakar, racersniglar och sten-
bitare. Men de hotar att utplånas av det fruktansvärda Ing-
entinget och det fi nns bara en person, pojken Atruyu, som 
kan rädda dem. Den här fi lmen är en fantastisk hyllning 
till fantasin och sagorna – och på samma 
gång en berättelse om en helt vanlig, lite 
ledsen pojke.

R eg i:  Wolfgang PeTe Rs e n ,  SkåDESpE-

LAr E: BAr r ET OLIVE r, G E rALD McrAn Ey, 

MOSES G u n n, 1984, VäSTTySkLAn D, 

uSA, 35 M M,  1 Ti m 42 m i n,  sVe n s KT Tal , 

T I LLåTE n från 7 år

sÖn 13 feB 14.00, Bio Victor 

Mälarpirater
Den första av tre fi lmatiseringar av Sigfrid Siwertz 

romanklassiker om ett föräldralöst syskonpar som 
”lånar” en skärgårdsbåt och rymmer från fosterfa-

miljen. Den första svenska barn- och ungdomsfi lmen 
någonsin – nu åter i färg och med autentiska textskyltar! 

fÖRfilm: Världens första automobilsläde, 1924, 6 min. 
OBS! Visningen är på en lördag och ingår i temahelgen 
Länge leve fi lmen! Läs mer på sida 22–23. 
Ackompanjeras av Edward von Past.

R eg i:  g UsTaf molan De R ,  SkåDESpE LAr E: 

E I nAr HAnSSOn, n I LS Ar E H n, I nGA TI DB LAD, 

1923, SVE r IG E,  1 Ti m 38 m i n

lÖR 26 feB 14.00, Bio Victor 

Min granne Totoro 
/ /  TO nAr I  n O TOTO r O / /

Den japanske anime-gurun 
Miyazaki är en mästare på att 
korsa vardagsrealism och magi så 
att man både känner igen sig och får 
följa med på ett fantastiskt äventyr. I denna favoritfi lm lär 
vi känna två systrar som just fl yttat in i ett gammalt hus 
på landet och blir granne med såväl läskiga svartkryp som 
vänliga trädandar. Obetalbart gulligt, vackert och ömsint 
mot allvarlig botten. 

R eg i:  haYao m iYaZaKi ,  röSTE r: nOr I kO H I DAkA, cH I kA SAkAMOTO, 

SH IG ESATO ITOI ,  Su M I SH I MAMOTO, 1988, JApAn, 35 M M,  1 Ti m 26 m i n, 

sVe n s KT TexT ,  BAr nTI LLåTE n

sÖn 20 feB 14.00, Bio Victor 

Mary Poppins
Ska man se en enda musikal 

i sitt liv är det denna! För 
fi lmen om den makalösa 
Mary Poppins som kom-
mer till familjen Banks för 
att uppfostra två bråkiga 
barn, men med sin smit-

tande livsglädje snarare får 
fason på en urtråkig pappa 

har allt: en gripande historia, 
fantastiska sång- och dans-

nummer, specialeffekter och roliga 
animationer. Hela familjen kommer att 

nynna i en vecka efteråt. Garanterat. Chim-chim-che-ree. 

Regi: RoBeRT sTeVenson ,  SkåDESpE LAr E: J u LI E An Dr EWS, D Ick VAn 

DykE, DAVI D TOM LI nSOn, 1964, uSA, 35 M M, 

2 Tim 19 min, sVensK TexT ,  BArnTILLåTEn

sÖn 6 feB 14.00, Bio Victor 

mÅn 21 feB 19.00, Biografen Victoria

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

Besökare under 15 år går gratis på visningarna. på fi lmerna med 11-årsgräns räcker det om 
barnen är 7 år, om de ser fi lmen i sällskap med en vuxen. notera att det är olika åldersgränser 
på fi lmerna! Vuxna betalar ordinarie biljettpris, 65 kr, och får ett års medlemskap i cinemateket.

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!

Den oändliga historien
/ /  D I E  u n E n D L I c H E G E S c H I c HTE / /

I en annan värld, som existerar intill vår egen, lever de 
märkligaste varelser såsom drakar, racersniglar och sten-
bitare. Men de hotar att utplånas av det fruktansvärda Ing-bitare. Men de hotar att utplånas av det fruktansvärda Ing-
entinget och det fi nns bara en person, pojken Atruyu, som entinget och det fi nns bara en person, pojken Atruyu, som 
kan rädda dem. Den här fi lmen är en fantastisk hyllning 
till fantasin och sagorna – och på samma 
gång en berättelse om en helt vanlig, lite 
ledsen pojke.

R eg i:  Wolfgang PeTe Rs e n

LAr E: BAr r ET OLIVE r, G E rALD McrAn Ey, LAr E: BAr r ET OLIVE r, G E rALD McrAn Ey, 

MOSES G u n n, 1984, VäSTTySkLAn D, MOSES G u n n, 1984, VäSTTySkLAn D, 

uSA, 35 M M,

TI LLåTE n från 7 år

sÖn 13 feB 14.00

fÖRfilm:
OBS! Visningen är på en lördag och ingår i temahelgen 
Länge leve fi lmen!
Ackompanjeras av 

R eg i:  g UsTaf molan De R

E I nAr HAnSSOn, n I LS Ar E H n, I nGA TI DB LAD, 

1923, SVE r IG E,

lÖR 26 feB 14.00

länge leve
FilMen!

SE SID 22–23.



Annie
Annie är den klassiska solskenshistorien om ett stackars 
barnhemsbarn som hittar hem, om än inte till den familj 
hon hade tänkt sig. Jämförelserna med såväl Dickens som 
Shirley Temple är ofrånkomliga – här fi nns de onda vuxna 
som lurar och utnyttjar barn och de godhjärtade, lockiga 
ungarna som får sin hämnd till slut. Bygger på en fantastiskt 
framgångsrik Broadwaymusikal.

R eg i:  joh n h UsTon ,  SkåDESpE LAr E: 

ALB E rT f I n n Ey, cArOL B u r n ETT, 

An n r E I n kI nG, 1982, uSA, 35 

M M,  2 Ti m 8 m i n,  sVe n s K 

TexT, BAr nTI LLåTE n

sÖn 6 maRs 14.00, 
Bio Victor 

Nils Holgerssons underbara resa  
När fi lmatiseringen av den här klassiska berättel-
sen av Selma Lagerlöf hade premiär var det många 
som förundrades över de hisnande fl ygbilderna och 
avancerade specialeffekterna. Pojken Nils fantastiska 
resa på gåsen Mårtens rygg, från Skåne till norr, är ett 
riktigt äventyr som lär honom att förstå djuren och 
att vara snäll mot de som är mindre än han själv. 

fÖRfilmeR: Reklamfi lm Mölnlycke Rayatråd, 1945, 2 
min och Reklamfi lm Dalmålningar på fi lm Sju magra 
och sju feta kor, 1951, 1 min. Visningen ingår i tema-
helgen Länge leve fi lmen! Läs mer på sida 22–23.

R eg i:  Ke n n e fanT ,  röSTE r: SVE n Lu n DB E rG, MAx VOn SyDOW, 

An n I kA Tr ETOW, 1962, SVE r IG E, 1 Ti m 35 m i n ,  BAr nTI LLåTE n

sÖn 27 feB 14.00, Bio Victor 

Flåklypa Grand Prix
Uppe på en fjälltopp lever cykelre-
paratören och uppfi nnaren Reodor 
Fälgen ett stillsamt liv med sina 
vänner tills han en dag blir utma-
nad i århundradets mest spän-
nande biltävling. Norges genom 
tiderna mest framgångsrika fi lm 
– den har sålt över fem miljoner 
biobiljetter! – är en klassisk berät-
telse om underdogens revansch, 
med fantastiska dockanimationer, 
halsbrytande kameravinklar och 
racerfart à la 70-tal.

R eg i:  iVo CaPR i no ,  1975,  nOrG E, 35 M M, 

1 Ti m 29 m i n,  sVe n s KT Tal ,  BAr nTI LLåTE n

sÖn 13 maRs 14.00, Bio Victor 

The Goonies 
– dödskallegänget
/ /  TH E  G O O n I E S / /

För att förhindra byggplanerna på en 
golfbana där de bor måste bröderna 
Mikey och Brandon ha väldigt myck-
et pengar. De ger sig därför av för 
att hitta en skatt och det blir början 
på ett hisnande äventyr med gänget 
The Goonies. Denna klassiker är som 
en Indiana Jones för barn: vad som 
helst kan hända och allt händer och 
medan det händer har man härligt, 
läskigt, skoj.

R eg i:  R iChaR D Don n e R ,  SkåDESpE LAr E: 

SEAn ASTI n,  JOSH B rOLI n, J E ff cOH E n, 

1985, uSA, 35 M M,  1 Ti m 53 m i n,  sVe n s K 

TexT ,  T I LLåTE n från 11 år

sÖn 20 maRs 14.00, Bio Victor 

Mitt liv i rosa
/ /  MA V I E  E n r O S E / /

Ludovic är en sjuårig pojke som 
ser fram emot att bli en vuxen kvinna. 
Hans svaghet för smink och klänningar 
upprör hela grannskapet och när hans för-
äldrar tar med honom till en psykolog för 
”hans eget bästa” hävdar han att de inte 
vet hans bästa. En ömsint och inkännan-
de, rolig och sorglig, allvarlig och hoppfull 
historia om att bli accepterad som man 
är. Filmen ingår i temahelgen Queer på 
Cinemateket! Läs mer på sida 12–13.

R eg i:  alai n B e R li n e R ,  SkåDESpE LAr E: 

M IcHÈLE LArOQu E, J EAn-pH I LI ppE ÉcOf-

fEy, HÉLÈn E VI ncE nT, G EOrG ES Du fr ESn E, 

1997, frAn kr I kE, B E LG I E n, STOr B r ITAn n I E n, 

ScHWE Iz,  35 M M,  1 Ti m 29 m i n,  sVe n s K TexT , 

T I LLåTE n från 7 år

sÖn 27 maRs 14.00, Bio Victor 
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Annie
Annie är den klassiska solskenshistorien om ett stackars 
barnhemsbarn som hittar hem, om än inte till den familj 
hon hade tänkt sig. Jämförelserna med såväl Dickens som 
Shirley Temple är ofrånkomliga – här fi nns de onda vuxna 
som lurar och utnyttjar barn och de godhjärtade, lockiga 
ungarna som får sin hämnd till slut. Bygger på en fantastiskt 
framgångsrik Broadwaymusikal.

R eg i:  joh n h UsTon

ALB E rT f I n n Ey, cArOL B u r n ETT, 

An n r E I n kI nG, 1982, uSA, 35 

M M,

TexT, 

sÖn 6 maRs 14.00
Bio Victor 

The Goonies 
– dödskallegänget
/ /  TH E  G O O n I E S / /

För att förhindra byggplanerna på en 
golfbana där de bor måste bröderna 
Mikey och Brandon ha väldigt myck-
et pengar. De ger sig därför av för 
att hitta en skatt och det blir början 
på ett hisnande äventyr med gänget 
The Goonies. Denna klassiker är som The Goonies. Denna klassiker är som 
en 
helst kan hända och allt händer och 
medan det händer har man härligt, 
läskigt, skoj.

R eg i:  R iChaR D Don n e R

SEAn ASTI n,  JOSH B rOLI n, J E ff cOH E n, 

1985, uSA, 35 M M,

TexT

sÖn 20 maRs 14.00

Mitt liv i rosaMitt liv i rosa
/ /  MA V I E  E n r O S E / /

Ludovic är en sjuårig pojke som 
ser fram emot att bli en vuxen kvinna. 
Hans svaghet för smink och klänningar 
upprör hela grannskapet och när hans för-
äldrar tar med honom till en psykolog för 
”hans eget bästa” hävdar han att de inte 
vet hans bästa. En ömsint och inkännan-
de, rolig och sorglig, allvarlig och hoppfull 
historia om att bli accepterad som man 
är. Filmen ingår i temahelgen Queer på 
Cinemateket! Läs mer på sida 12–13.

R eg i:  alai n B e R li n e R

M IcHÈLE LArOQu E, J EAn-pH I LI ppE ÉcOf-

fEy, HÉLÈn E VI ncE nT, G EOrG ES Du fr ESn E, 

1997, frAn kr I kE, B E LG I E n, STOr B r ITAn n I E n, 1997, frAn kr I kE, B E LG I E n, STOr B r ITAn n I E n, 

ScHWE Iz,  35 M M,

TI LLåTE n från 7 år

sÖn 27 maRs 14.00

länge leve
FilMen!

SE SID 22–23.

länge leve
FilMen!

SE SID 22–23.

Queer PÅ 
CineMateket! 

SE SID 12–13. 





MED KOMMUNIKATION 
OCH MEDIER I FOKUS
Audiovisuell produktion
Om du vill arbeta med ljud och bild

Mediekommunikationsprogrammet
– inriktning Reklam och visuell kommunikation
För en framtid som projektledare, planner eller copywriter

Mediekommunikationsprogrammet
– inriktning Idrott, medier och PR
Enda utbildningen för dig som älskar idrott och vill arbeta med medier

Programmet för PR,
internationell kommunikation och medier
Med siktet inställt på den internationella marknaden

Läs mer på www.du.se och ansök senast 15 april



Kärleken, Döden
&   Tiden


