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Invigning av nya Cinemateket den 1 mars på 

Filmhuset – stor fest och Sunset Boulevard!

Filmbesök, samtal och mängder av fantastiska fi lmer på stor duk

indiestjärnorna christine vachon & ted hope
internationellt besök!



MARS 2010 3  INNEHÅLL

13

23

18

19

4 Ledare

7 Välkommen till Cinemateket 
Om medlemskap, priser och biografer.

8–9 Cinematekets invigningsvecka
Cinemateket i sin nya form invigs med fest och 
film. Invigningsfilm: Sunset Boulevard.

10–11 Om Filmhuset
Upptäck det nyrenoverade Filmhuset! 
Se film, ta ett glas vin och besök filmbiblioteket.

12–14 Henri-Georges Clouzot
Den franske thrillermästarens bästa filmer.

17 Françoise Sagan
En temahelg om den franska författaren, tillsam-
mans med Dramaten och Sveriges Radio.

18 Matti Bye om stumfilmsmusik
Intervju med Cinematekets kompositör och pianist.

Programschema mars

19 Förseglade läppar – svensk 20-tals-
film efter guldåldern
Unika visningar av svenska 20-talsfilmer, ackom-
panjerade av Matti Bye. 

20–21 Torsdagskvällar på Filmhuset
Cinematekets samtals- och debattforum. 

23 Internationellt besök: 
Christine Vachon och Ted Hope
De amerikanska indieprofilerna om kreativt 
producentskap. Masterclass och filmer.

25–27 00-talets tio bästa utländska filmer
Vi inte bara listar filmerna, vi ger er också chansen 
att se dem.

29 100 svenska filmer du måste se!
Cinemateket vägleder dig genom den svenska 
filmhistorien.

30–31 Blandade evenemang
Filmcirkel, Publikens val, levande musik, förhands- 
visningar m.m.

32–33 Om Cinemateket
Om Cinematekets historia och uppdrag, tidigare 
gäster och det allra första programmet.

34 Om Svenska Filminstitutet

tempo
tempo
tempo
tempo

DOKUMENt RFESTIVAL  
stockholm 10-14 mars 
Biograf Victoria, Rio 
& SÖDRA TEATERN
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Beställ på www.prenservice.se, ange kod 142-142183

prova succétidningen

2 nr för 68 kr – halva priset!

Reportage, populärvetenskap 
och språkråd – tidningen i en 
ordklass för sig.

Anneli Johrdahl, sr p1: 
”Beroendeframkallande”

Jonas Thente, dn: ”Omistlig” 
Lars Ryding, svd:  
”En semantisk festgryta”

vinnARe Av ne:s 

kunskapspris

N u nystartar vi Cinemateket! Vi har genomgått ett stort förändringsarbete 
och presenterar nu stolt vår nya form, med spännande programpunkter, 
en maffig programtidning och en ny hemsida. Dessutom är Filmhuset ny-
renoverat – och nu finns möjligheten att här ta ett glas vin eller en fika i 

anslutning till visningarna. 

Cinemateket och Filmhuset ska vara 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! Med Filmhusets nya Bar och Bi-
stro och nya programpunkter som till exempel vår Filmcirkel (läs mer på sida 30) ger 
vi er än mer än tidigare möjligheten att se, prata om och umgås kring filmen. Vi utökar 
också mängden gäster, samtal och debatter i programmet. Torsdagskvällar viger vi helt 
åt samtalet om film. Vi är extra stolta över att Stina Lundberg Dabrowski fr.o.m. april, en 
gång i månaden, kommer att intervjua storheter inom filmen i en form inspirerad av det 
amerikanska ”Inside the Actors Studio” (läs mer på sida 21). På Cinemateket ska publik, 
filmskapare och filmkännare mötas!

Vårt mål är att det ska finnas något för alla i programmet, för dig som nyss upptäckt den 
fantastiska filmhistorien och för dig som sett mycket men vill fördjupa dig. 

För att göra programmet ännu bättre har vi knutit till oss fyra av Sveriges främsta filmkän-
nare i ett programråd: Stig Björkman, Emma gray Munthe, göran Everdahl och Jannike 
Åhlund. 

Vi är glada över att kunna ge ut den här programtidningen, med underbara filmbilder och 
längre texter än tidigare. Vi hoppas kunna vägleda dig till de filmer som just du behöver se. 
Mitt i tidningen hittar du kalendariet, som passar utmärkt till att sätta upp på kylskåpet. 

Vi satsar stort på Filmhuset men vi intar också Södermalm! Fr.o.m. den 8 mars har vi vis-
ningar på biografen Victoria på götgatan varje måndagskväll.

Biljettpriserna förändrar vi så att det finns nivåer för alla sorters besökare – du som går 
många gånger i veckan, du som går någon gång ibland och du som vill prova på. (Läs mer 
på sida 7.)

I det här programmet hittar du allt från klassiker av den franske thrillermästaren Henri-
georges Clouzot, 00-talets tio bästa utländska filmer till besök av de inspirerande in-
dependentproducenterna Christine Vachon och Ted Hope och nyrestaurerade svenska 
20-talsfilmer ackompanjerade av Matti Bye. Som sagt, något för alla. 

Håll utkik på hemsidan, på Facebook och Twitter, där vi kommer att presentera många 
nyheter under året. Vi ses i Filmhusets bar och framför allt – i biomörkret. 

lova Hagerfors
Cinematekets programchef

Cinematekets redaktion
Lova Hagerfors, programchef
Danial Brännström, programredaktör
Nina widerberg, programredaktör
Martin Jansson, redaktionsassistent
Åsa Jacobsson, marknadsförare
Hanna Magnusson, praktikant

Programråd
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Välkommen till Cinemateket!
Cinemateket visar världens och historiens bästa och mest spännande filmer och 
arrangerar möten och samtal om film. 

MEdLEMsKOrTET ingår i första biobiljetten! Kortet ger 
dig tillgång till hela Cinematekets fantastiska utbud till 
ordinarie biljettpris, 65 kronor*. Drygt 800 filmer per år 
att välja bland!

Perfekt för dig som vill prova på eller ta med vänner som
är nyfikna!

ÅrsKOrTET kostar 180 kronor, och med det 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. Ersätter A-kortet.

Perfekt för dig som vill ha mer – mer film, fler upplev-
elser och mer inspiration!

VIP-KOrTET är ett halvårskort som kostar 750 kronor.
VIP-kortet ger dig fri entré till hela Cinematekets pro-
gram!* Vårt sommaruppehåll räknas bort, så att du får 
sex månader fullmatade med filmupplevelser. Som VIP-
medlem får du förtur till Cinematekets visningar, pro-
gramtidningen hemskickad utan kostnad, och en mängd 
specialerbjudanden. Ersätter B-kortet.

Perfekt för dig som ofta vill berikas av sköna filmupple-
velser – och det finaste kort du kan ge bort i present!

* Vissa specialvisningar kan kosta något mer. Se programmet för 
mer information.

Varför medlem?
Många av de filmer Cinemateket visar är ocensurerade! 
Censurreglerna innebär att du som besökare måste vara 
medlem, precis som på de flesta filmfestivaler i Sverige, 
och att åldersgränsen är 15 år.

bli medlem och köp biljetter!

Biljetter och medlemskort köper du på plats i kassan i 
FILMhusET, Borgvägen 1. Telefon: 08-665 12 56. 
Kassan har öppet mån–fre 08–20, lör–sön 13–18.

Du kan även lösa medlemskap och köpa biljetter till våra 
måndagsvisningar på bIOGrAFEN VICTOrIA, götga-
tan 67. Telefon: 08-641 11 13. Kassan öppnar mån–fre 
14.30, lör–sön 12.30.

BIljetter köper du fr.o.m. den 22 februari i Filmhusets 
kassa.

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

Biografen Victoria
Under våren intar Cinemateket Södermalm! Vi är 
mycket glada över att ha en visning i veckan på 
biografen Victoria, i hjärtat av Söder: varje måndag 
19.00, i stora salongen. götgatan 67. Närmaste T-
banestation är Medborgarplatsen.

Filmhuset
Filmhuset ligger vid gärdet i Stockholm, centralt och 
samtidigt naturskönt! Du tar dig hit på nolltid med buss 
76, 72 eller 56. Det är även smidigt att åka till Karla-
plan och promenera 782 steg till Filmhuset. 

Välkommen till Stockholms mötesplats för filmälskare!

Hitta till cinemateketBiljetter och medlemskap

Du kan välja mellan 
tre olika kort: 
MEdLEMsKOrTET, 
ÅrsKOrTET och 
VIP-KOrTET.

över en miljard människor lever i slum.  
men det går att förändra.

AMNESTY.SE/NUVETDU
mänskliga rättigheter gäller alla

NU VET DU



invigning av det 
nya cinemateket

PROGRAM

18.00
 Vi välkomnar er med musik, dryck 
och tilltugg i Filmhusets nya foajé.

19.00
Invigningstal 

i Bio Victor av kulturminister Lena 
Adelsohn Liljeroth, Svenska Filmin-
stitutets VD Cissi Elwin Frenkel och 

Cinematekets programchef 
Lova Hagerfors.

 Filmvisning: 
Vi visar den klassiska Sunset 

Boulevard, en restaurerad kopia 
från British Film Institute. 

Jannike Åhlund från Cinematekets 
programråd inleder.

21.15
Efter fi lmen blir det fest  i  Film-
husets nya bar. Tre eminenta dj:s 

spelar musik: Jesper ganslandt, 
Fredrik Strage och Andrea Reuter. 

Festen varar till midnatt. 

specialevenemang:
Program18–21.15, 100 kr för alla 

medlemmar. Festen är gratis!
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Äntligen öppnar Cinemateket igen, och i ny form. 
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vi fi rar det med en helkväll på fi lmhuset 1 mars.

Mer under invigningsveckan!

AFTER WORK 

VARJE 

ONSDAG!

FILMQUIZ
pet sounds & zitas Film quiz gästspelar i Filmhusets bar 

och fi lmfrågorna kommer att vara tuffare än någonsin. 
Vinnaren i Cinematekets stora twitter-tävling kommer 

också att hyllas under kvällen. alla är välkomna! 
Fina priser och stor ära utlovas.



Citizen Schein
Vi ägnar en helkväll åt Harry schein, torsdag den 

4 mars kl 18.00, med samtal, visning av unika 
nyfunna fi lmklipp och presentation av den rykande aktuella 

boken ”Citizen schein”! medverkar gör bl a redaktören pelle snickars 
och Cissi elwin Frenkel. läs mer på sida 21.



Sebbe – 
förhandsvisning med Babak Najafi

Vi förhandsvisar onsdag den 3 mars 18.00 
babak najafi s långfi lmsdebut Sebbe, med en inledning av regissören. 

läs mer på sida 31.



Gunnar Hedes saga – med levande musik
Vi visar söndag den 7 mars 18.00 mauritz stillers stumfi lm Gunnar Hedes saga, 

ackompanjerad av matti bye och lotta johansson på piano och fi ol. 
premiärvisning av Filmarkivets nyrestaurerade kopia! 

läs mer på sida 31.



In the Mood For Love
– 00-talets tio bästa utländska filmer

Vi inleder vår serie ”00-talets tio bästa utländska fi lmer” med den 
vackra In the Mood For Love av Wong kar-wai, tisdag den 2 mars 20.00. 

läs mer på sida 26.



FILMHUSETS BAR
Filmhusets bar har öppet extra länge 

under hela invigningsveckan. 
ta ett glas vin eller en fi ka mellan fi lmvisningarna. 

läs mer om baren på sida 11.

Invigningsfilm
Sunset Boulevard
/ /  s u n s et  b lVd.  / /

Förryckt stumfi lmsstjärna lever i det förgångna i fullän-
dad fi lm noir där ung manusförfattare som hittas död i 
swimmingpool berättar hur han hamnade där. Billy Wil-
ders mästerverk är fi lmhistoriens mörkaste porträtt av 
Hollywood. 

REGI: B ILLY WILDER ,  SKÅDeSPeLaRe: GLORIa SWanSOn, WILLIaM HOLDen, 

e R ICH VOn STROH e I M, 1950,  uSa, 35 M M, uTan TeXT, 1 TI M 50 M I N

Filmen visas även: Mån 8 mars, 19.00, biografen Victoria.
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Filmhuset 
– mötesplatsen för fi lmälskare!

OM FILMHUSET
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10 OM FILMHUSET MARS 2010

U nder 2009 har Filmhuset renoverats grundligt, 
i enlighet med arkitekten Peter Celsings idéer. 
Besökare som var i huset redan på 70-talet 

kommer att känna igen de fantastiska möbler som ta-
gits fram på nytt. Cinematekets uppgift är att förvalta 
fi lmarvet med fokus på framtiden, och den målsätt-
ningen har också legat bakom arbetet med Filmhuset.

I Filmhuset arbetar fl era hundra personer, dels på 
Svenska Filminstitutet och dels på en rad företag och 
organisationer med anknytning till fi lm och kultur. Här 
fi nns också Filmvetenskapliga institutionen vid Stock-
holms universitet.

Huset är en naturlig mötesplats för alla som arbetar med 
fi lm, från regissörer och skådespelare till forskare och 
journalister. I och med renoveringen av den anrika fi lm-

miljön och satsningen på publika 
evenemang blir Filmhuset mer än nå-
gonsin platsen för alla fi lmälskare!

I Filmhuset kan man från tidig mor-
gon till sen kväll besöka den ny-
öppnade restaurangen och den ny-
byggda baren i foajén. Här kan man 
umgås före och efter fi lmvisning-
arna, och läsa fi lmböcker i Sveriges 
största fi lmbibliotek!

Cinemateket anordnar debatter och 
fi lmsamtal, och visar världens och 
historiens bästa fi lmer i Filmhusets 
biografer.

Välkomna till Filmhuset!

det var vad Filminstitutets grundare Harry schein ville 
ha, och peter Celsing fi ck uppdraget att rita det. Filmhu-
set stod klart den 18 januari 1971, och har sedan dess 
varit mötesplatsen för fi lmbransch och fi lmälskare.

”Inget vanligt jävla hus!”

Filmhusets 
Bar & Bistro
Filmhusets Bar & Bistro drivs av 
Andreas, Roger och Robert, som 
även driver Restaurang Magasinet 
i Vaxholm. Den stora restaurangen 
serverar lunch alla vardagar, och 
middagar vid speciella tillfällen. 
Den helt nya foajébaren har öppet 
alla dagar och serverar frukost, lät-
tare mat, hemlagade bakverk, kaffe, 
öl och vin – det perfekta hänget för 
Filmhusets besökare.

mer information om 
Filmhusets bar & bistro: 
www.fi lmbarbistro.se

öPPeT TIDe R
baren och kaféet: 
vardagar från 08.00 
fram till sena kvällen, 
helger 12.00–18.00.
restaurangen: 
vardagar 11.00–14.30.

kontakt: 08-666 36 66
info@fi lmbarbistro.se
www.fi lmbarbistro.se

Välkommen till Sveriges 
största fi lmbibliotek! 
Tre våningsplan fulla av böcker, manuskript och tidskrif-
ter – här fi nns allt som fi nns att läsa om fi lm! Och du kan 
helt gratis låna fi lmer ur bibliotekets fantastiska dvd-sam-
ling. I biblioteket fi nns också Sveriges främsta arkiv för 
fi lmbilder.

öPPeTIDe R : 
mån–ons: 11.00–17.00
tors: 11.00–19:30
Fre: 11.00–16.00 

kontakta biblioteket: 
08-665 11 03 
fi lmbiblioteket@sfi .se

Alla
får låna!

Filmhuset 
borgvägen 1, stockholm
reception: 08-666 36 60

Filmhusets biografer
Filmhuset har två fantastiska salonger: Bio Victor och Bio Mauritz. De 
används för visningar och arrangemang i Cinematekets och Filmin-
stitutets regi. Salongerna kan hyras av alla som vill anordna fi lmvis-
ningar, konferenser och sammankomster av olika slag.

Bio Victor är tillägnad regissören och skådespelaren 
Victor sjöström (1879–1960). den sobra salongen har 
364 skinnfåtöljer, och här har Cinemateket de fl esta av 
sina visningar.

Bio Mauritz har fått sitt namn efter regissören mauritz 
stiller (1883–1928) och har 133 platser.



hENrI-GEOrGEs 
CLOuzOT

Så brukar man beskriva Henri-georges Clouzot, en 

av femtiotalets stora thrillermästare. FRuktanS 
lön, där desperata förlorare kör nitroglycerin 

genom kvicksand, är en av filmhistoriens mest spännan-

de filmer. Den gastkramande rysaren de djävulSka 

bygger liksom Hitchcocks Vertigo på en roman av Bo-

lieau och Narcejac, och har nyfilmatiserats flera gånger, 

senast med Sharon Stone i Simone Signorets roll.

Clouzot och Hitchcock tog båda intryck av de filmer 

F. w. Murnau och Fritz Lang gjorde i Tyskland före kriget. 

I början av trettiotalet arbetade Clouzot i Berlin, där pro-

duktionsbolaget UFA gjorde franska versioner av tyska 

filmer. Tillbaka i Paris engagerades han under ockupatio-

nen av tyskägda Continental Films, som skulle göra film 

för den franska marknaden. I publiksuccén koRpen må-

lade han en så genomrutten bild av en fransk småstad 

att han efter befrielsen skulle ha fått livstids yrkesförbud 

om inte Jean-Paul Sartre hade ryckt in och försvarat ho-

nom.

I serien ingår ytterligare fyra filmer: Den mästerliga 

poliSHuSet med den legendariske Louis Jouvet, 

dokumentären mySteRiet picaSSo, voyeur-studien 

tittaRen och Brigitte Bardot-dramat Sanningen.

En fransk Hitchcock, 
men råare.

Korpen / /  le  C o r b eau / /

Anonym brevskrivare terroriserar frånstötande invånare 
i unken småstad i denna nattsvarta thriller gjord för ett 
tyskägt bolag. Sartre räddade Clouzot, som anklagades 
för att ha gjort anti-fransk propaganda, från livstids yr-
kesförbud.

R eG I:  H e n R I- G eORG e S CLOuzOT ,  skådespe lar e: p i e r r e 

Fr esnay, g i n ette leCle rC, 1943, Fran kr i ke, 35 m m, e ng e lsk 

text, 1 TI M 43 M I n

TIS 2 MaRS 18.00, bio Victor 

OnS 10 MaRS 20.15, bio Victor

De djävulska / /  le s  d iab o l i q u e s / /

Simone Signoret och Clouzots fru i rå rysare där kall-
blodig älskarinna och bedragen hustru bestämmer sig 
för att ta livet av rektorn för ett pojkinternat. Regissö-
rens största publiksuccé, oöverträffad av en rad nyfil-
matiseringar.

R eG I:  H e n R I- G eORG e S CLOuzOT ,  skådespe lar e: s i mon e 

s ig nor et, Ve ra Clouzot, pau l m e u r isse, 1955, Fran kr i ke, 

35 m m, e ng e lsk text, 1 TI M 55 M I n

MÅn 22 MaRS 19.00, biografen Victoria

OnS 24 MaRS 16.00, bio Victor

12 HENRI-gEORgES CLOUZOT MARS 2010 13  HENRI-gEORgES CLOUZOTMARS 2010
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Fruktans lön  
/ /  le  sala i r e  d e  la  p e u r / /

”Det tar bara några månader att bli 
hundra. Om man är på rätt plats vid 
rätt tillfälle.” Gastkramande om 
lastbilskonvoj med nitroglycerin i 
lasten. 
”The purest exercise in cinematic 
tension ever carved into celluloid.” 
– Dennis Lehane

ReGI: HenRI-GeORGeS CLOuzOT , 

skådespelare: yVes montand, CHarles 

Vanel, peter Van eyCk, FolCo lulli, 1952, 

Frankrike, italien, 35 mm, sVensk text, 

2 TIM 10 MIn

TIS 5 MaRS 18.00, bio Victor 

Sön 7 MaRS 14.00, bio Victor

Mysteriet Picasso  
/ /  le  mystér e p i Cas s o / /

Clouzot på gott humör i dokumen-
tär där Picasso klagar på att duken 
är för liten och bilden växer till Ci-
nema Scope-format. Filmen, där 
femton konstverk blir till, har ut-
setts till en del av Frankrikes kul-
turarv.

R eG I:  H e n R I- G eORG e S CLOuzOT , 

skådespe lar e: pab lo p iCasso, 1956, 

Fran kr i ke, 35 m m, sVe nsk text, 

1 TI M 18 M I n

TORS 4 MaRS 16.00, bio Victor

FRe 12 MaRS 20.00, bio Victor

Polishuset 
 / /  q ua i  d e s o r FèVr e s / /

Lesbisk fotograf porträtterar puck-
elryggig pornograf med prostitu-
erade i thriller där Louis Jouvet, en 
av Frankrikes största skådespelare, 
utreder mord i mästerligt skildrade 
kabarémiljöer.

R eG I:  H e n R I- G eORG e S CLOuzOT , 

skådespe lar e: lou is jouVet, suzy 

de lai r,  s i mon e r e nant, b e r nar d b li e r, 

1947, Fran kr i ke, 35 m m, e ng e lsk text,

1 TI M 45 M I n

LöR 6 MaRS 16.00, bio Victor

TIS 9 MaRS 20.00, bio Victor

Tittaren / /  la  p r i s o n n iér e / /

”Film är i grund och botten en konstart för voyeurer.” 
– Clouzot. Vilt flimrande treminutersfinal i regissörens 
sista film, där impotent opkonstgallerist med sadistiska 
fotografiska böjelser inleder fatal affär med klients älska- 
rinna.

R eG I:  H e n R I- G eORG e S CLOuzOT ,  skådespe lar e: lau r e nt 

te r z i e FF,  e lisab etH Wi e n e r, b e r nar d Fr esson, 1968, 

Fran kr i ke, itali e n, 35 m m, sVe nsk text, 1 TI M 47 M I n

FRe 26 MaRS 16.00, bio Victor

Sanningen / /  la  Vér ité  / /

Promiskuös Brigitte Bardot hotas av dödsstraff sedan 
hon dödat sin älskare, och historien berättas i tillba-
kablickar. Clouzot fick ett sammanbrott att bli mer au-
tentiskt genom att stampa Bardot på foten och viska till 
henne att ingen tyckte om henne. 

R eG I:  H e n R I- G eORG e S CLOuzOT ,  skådespe lar e: b r ig itte 

bar dot, mar i e-josé nat, pau l m e u r isse, CHar les Van e l, 

1960, Fran kr i ke, 35 m m, sVe nsk text,  2 TI M 5 M I n

FRe 19 MaRS 18.00, bio Victor

Sön 21 MaRS 14.00, bio Victor

08-506 20 200  
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I rollerna bl a: Albin Flinkas 

Pia Johansson, Frida Westerdahl 

Andreas Kundler, Dan Ekborg 

Regi: Tobias Theorell
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leendeleende
– a Little 
Night Music
Premiär 
19 februari19 februari
En musikal av Stephen Sondheim 

e� er Ingmar Bergmans fi lm
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Rabatt på opera 
och balett!
Vi på Kungliga Operan ger nu alla Cinematekets medlemmar 
25% rabatt på några av våra mest uppskattade föreställningar!

  Orphée
Orpheus och Eurydike

Musik: Christoph Willibald Gluck
Scenografi och kostym:  
Marie-Louise Ekman
Regi och koreografi: Mats Ek

Din Cinemateket-rabatt gäller 
10 och 17 mars

 Onegin
Helaftonsbalett i tre akter

Musik: Pjotr Tjajkovskij
Koreografi: John Cranko

Din Cinemateket-rabatt gäller 28 februari 
och 5 mars!

08-791 44 00
www.operan.se

Biljettförsäljning
Besök Operans biljettkassa eller ring 08/791 44 00. Uppge koden ”Cinemateket” så får du din rabatt! Gäller i mån av plats. 
Prisexempel parkett 370:- (Ordinarie pris 490:-).

ett moln på min himmel
/ /  b o nj o u r tr i ste s s e / /

Svartvit vinter i Paris och Riviera-
minnen i Technicolor i mångtydig 
Françoise Sagan-fi lmatisering om 
tonåring (Jean Seberg från Till 
sista andetaget) som är svartsjuk på 
sin fars älskarinna. Nyrestaurerad 
CinemaScope-kopia; förtexter av 
Saul Bass.

R eG I:  OTTO PR e M I nG e R ,  skådespe lar e: 

daVi d n iVe n, de b oraH ke r r, j ean 

se b e rg, 1957, usa, 35 m m, e ng e lskt tal, 

utan text, 1 TI M 34 M I n

FRe 12 MaRS 18.00, bio Victor

LöR 13 MaRS 14.00, bio Victor

Bonjour Sagan 
/ /  sagan / /

“Att skriva är ett elegant sätt att 
gäcka sin leda” – Françoise Sagan. 
Whisky framför skrivmaskinen och 
pengarna på rouletten i en osenti-
mental fi lmbiografi , med den por-
trättlika Sylvie Testud i rollen som 
den självförbrännande författa-
ren. Regissören Jenny Andreasson 
och skådespelaren Rebecka Hemse 
från Dramatens uppsättning av Slott 
i Sverige inleder första visningen.

ReGI: DIane KuRyS ,  skådespelare: sylVie 

testud, pierre palmade, 2008, Frankrike, 

35 mm, sVensk text, 1 TIM 57 MIn

LöR 13 MaRS 16.00, bio Victor

Sön 14 MaRS 14.00, bio Victor

Françoise  Sagan 
– en temahelg med Cinemateket,  
Dramaten och Sveriges Radio

FReDaG 12 MaRS: 

18.00–18.30 introduktion till föreställ-
ningen Slott i Sverige av regissören 
jenny andreasson.

19.00 Slott i Sverige av Françoise 
sagan. 30 min efter föreställningens 
slut: läsning av Själens blåmärke av 
Françoise sagan, med rebecka Hemse 
och david mjönes. Fri entré (ej biljett), 
i mån av plats.

LöRDaG 13 MaRS: 

17.00–17.50 anja Cronberg (chefre-
daktör för Vestoj) talar om sagans roll 
som stilikon. Fri entré (ej biljett), i mån 
av plats.

18.00–18.30 introduktion till Slott i Sve-
rige av regissören jenny andreasson.

19.00 Slott i Sverige. 

SönDaG 14 MaRS: 

13.00–13.30 introduktion till Slott i Sve-
rige av regissören jenny andreasson.

14.00 Slott i Sverige. 

18.30-19.30 premiär för radioteaterns 
Bonjour tristesse, dramatiserad och i 
regi av jonas Cornell. radiolyssning på 
lejonkulan. philip zandén och josefi n 
ljungman spelar far och dotter, angela 
kovács den nya kvinnan.

19.40–20.20 samtal efter radiolyss-
ningen i lejonkulans foajé. Fri entré 
(ej biljett), i mån av plats.

Biljetter: www.dramaten.se

PROGRAM PÅ DRAMATEN: 

den franska författaren Françoise sagan (1935–2004) slog som 19-åring igenom med 
bonjouR tRiSteSSe. under sitt stormiga liv skrev hon över fyrtio romaner, novellsamlingar, 
pjäser och fi lmmanus. under en helg fokuserar vi på sagans verk och liv, tillsammans med 
dramaten och sveriges radio.
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”… som  method acting för musiker”
– Matti Bye om stumfi lmsmusik

vad var det som lockade dig med fi lmmusikkompo-
nerandet till att börja med? 
– Jag var passionerat intresserad av både musik och fi lm 
redan i högstadiet. Jag hängde mycket på Cinemateket 
och såg allt där, samtidigt som jag övade på piano sex 
timmar om dagen och var inställd på att bli klassisk pia-
nist. De två sakerna tog upp hela min tillvaro, och det där 
behovet av att titta på fi lm och spela piano har inte slock-
nat. I och med fi lmintresset lärde jag mig tidigt fi lmens 
dramaturgi, och det har jag haft väldigt mycket hjälp av 
när jag skrivit fi lmmusik. Mitt sätt att lära mig att kompo-
nera var att sitta och improvisera till fi lm live.

vad är viktigast för dig att tänka på när du spelar 
till fi lm?
– Det är att avläsa fi lmens själ, och känna av vad det är 
för stämning. Ibland tycker jag att fi lmens ljus säger mer, 
och ger mer idéer till musiken, än vad dialogen gör. Det 
handlar om att fånga det där tillståndet, det där som 
gör att man gillar vissa fi lmer och som ibland kan vara 
så svårt att förklara. Jag tror att om man verkligen öpp-
nar alla sinnen när man improviserar till fi lm så är det 
mycket som kan komma av sig självt. Filmen är ju så att 
säga själva partituret.

Förutom själva fi lmen, fi nns det något annat att gå 
efter? Finns det dokumenterat vad som spelades 
när det begav sig, eller var det helt olika från bio-
graf till biograf?
– Jag börjar mer och mer säga att jag inte gör stumfi lms-
musik, jag gör fi lmmusik – oavsett vilken fi lm jag jobbar 
med. För mig är det en viktig distinktion. Börjar man 
prata om vad stumfi lmsmusik är för något blir det en 
historiskt väldigt diffus och ganska avtändande diskus-

sion. Vad är traditionell stumfi lmsmusik, ska man spela 
sådan idag? Det fi nns två olika attityder till det där, den 
ena är att det ska låta precis som det gjorde då. Men vem 
vet hur det lät? Det fi nns så lite dokumenterat, och det lät 
så otroligt olika beroende på vilken bio, vilken stad och 
vilket land man befann sig i, vem musikern var och hur 
han mådde just den dagen. Vi har ingen riktigt ärlig bild 
av hur det faktiskt lät. 

brydde sig inte regissörerna om vilken musik som 
spelades, hade de inga önskemål eller riktlinjer 
alls?
– Det där är ju otroligt märkligt, och det har jag forskat 
lite i. De fl esta var nästan alltid totalt ointresserade av vil-
ken musik som användes, även regissörer som Victor Sjö-
ström och Mauritz Stiller. Det var några amerikaner, som 
Griffi th, som tyckte att det var viktigt, och Eisenstein satt 
och klippte till musik. Men annars, rent generellt, tyckte 
man att det var upp till biografen och biografägaren. Se-
dan hade de väl turen att det på premiärerna ofta blev 
bra. Det var förberett, det fanns en kapellmästare – och 
det var ju då som regissörerna var på plats så de fi ck väl 
en bra upplevelse. 

Skulle du säga att det fi nns någon röd tråd i det du 
gör?
– Det är det nog inte jag som ska säga ... men det är ro-
ligt när någon säger att de kan höra att det är min musik. 
Det är smickrande, då har man ju en egen ton. Men det vi 
pratar mycket om när vi improviserar till fi lm är att det 
viktigaste är inlevelseförmågan och passionen till bilden. 
Kanske är det det som är den röda tråden i musiken. Att 
verkligen leva sig in, nästan som method acting för mu-
siker. ● 

K ompositören och pianisten matti bye har under tjugo års tid framfört musik till Cinematekets 
stumfi lmer. Han har fått en självklar plats i vårt program och många föreställningar har förgyllts 
av hans musik, som ofta improviseras fram. Förra året vann matti bye en guldbagge för musiken 

i maRia laRSSonS eviga ögonblick. Hos oss framför han i mars bland annat musik till den nyres-

taurerade gunnaR HedeS Saga. emma gray munthe har träffat matti bye för att prata om fi lmmusik. 

Förseglade läppar 
– svensk 20-talsfilm 
efter guldåldern

Förseglade läppar
Svensk Filmindustris sats-
ning på utlandsmarknaden 
de här åren kom bland an-
nat till uttryck genom bil-
dandet av samproduktions-
bolaget Isepa, som gjorde 
detta gripande drama om 
kärlek i italiensk kloster-
miljö. Återfunna dokument 
bekräftar att fi lmen inte 
bara gjordes med National 
Film AG i Berlin, utan också 
med legendariska Les Films 
Albatros, grundat av exil-
ryssar i Paris. Ny kopia.

ReGI: GuSTaF MOLanDeR, 

skådespe lar e: mona 

mårte nson, lou is 

le rCH, sti na b e rg, e dVi n 

adolpHson, kar i n sWan-

ström, 1927, sVe r ig e, tysk-

lan d, Fran kr i ke, 35 m m, 

2 TI M ,  18 b i lde r pe r se ku n d

Sön 14 MaRS 18.00, bio Victor

Rågens rike
Regidebut som fi ck sam-
tida kritiker att se infl y-
tande från sovjetisk mon-
tagefi lm. Ingmar Bergman 
valde fi lmen som en av tre 
stumfi lmer i sin serie över 
seklets bästa svenska fi l-
mer, i samband med fes-
tivalen i Göteborg 2000, 
med motiveringen att ”det 
är en underbart berättad 
fi lm. /…/ Det fi nns scener 
i Rågens rike som är stor-
slagna.”

R eG I:  IVaR JOHan SSOn , 

skådespe lar e: matH ias 

tau b e, e r iC lau r e nt, märtHa 

li n dlöF, marg it manstad, 

1929, sVe r ig e, 35 m m, 2 TI M 

8 M I n ,  18 b i lde r pe r se ku n d

LöR 20 MaRS 18.00, bio Victor

Flickan i frack
Sällsynt exempel på stum-
fi lm som bygger på fyndig 
dialog, om studentska som 
gör skandal i småstad ge-
nom att dyka upp på exa-
mensbalen i frack, dricka 
grogg och röka cigarr. Fil-
men blev Swanströms fjär-
de och sista som regissör; 
hon fortsatte sin karriär som 
skådespelerska och blev se-
dermera produktionledare 
på Svensk Filmindustri. Ny-
restaurerad kopia.

R eG I:  KaR I n SWan STRöM , 

skådespe lar e: e i nar axe ls-

son, mag da Holm, n i ls 

ar e H n, kar i n sWanström, 

1926, sVe r ig e, 35 m m, 1TI M 54 

M I n ,  19 b i lde r pe r se ku n d

TIS 16 MaRS 18.00, bio Victor

Polis Paulus’ 
påskasmäll
Det på sin tid oerhört popu-
lära danska komikerparet 
Fyrtornet och Släpvagnen 
(Harald Madsen och Carl 
Schenstrøm) medverkade 
även i tre svenska fi lmer, 
och denna tidigare för-
lorade komedi om sprit-
smuggling och kärleksför-
vecklingar på ett svenskt 
högfjällshotell innehåller 
många minnesvärda gags. 
Nyrestaurerad kopia.

R eG I:  G uSTaF MOLan De R

skådespe lar e: Harald 

madse n, Car l sCH e nstrØm, 

g uCke n Ce de r b org, 1925, 

sVe r ig e, 35 m m, 1TI M 43 M I n , 

18 b i lde r pe r se ku n d

TIS 30 MaRS 20.00, bio Victor

M an brukar säga att svensk stumfi lms guldålder 

tog slut efter Gösta Berlings saga (1924), 

med gustaf molanders lagerlöf-fi lmatiseringar 

Ingmarsarvet och Till Österland åren därefter som en 

slags efterklang till storhetstiden. men trots att guldålders-

begreppet i hög grad beskriver en produktionspolicy och 

inte nödvändigtvis kvaliteten på fi lmerna (färre men dyrare 

produktioner, ofta fi lmatiseringar av kända litterära verk i 

svensk bygdemiljö, inspelade i storslagen natur), har det 

lett till att svensk fi lm från senare delen av 20-talet i vissa 

fall oförtjänt fallit i glömska. detta råder vi nu bot på ge-

nom att låta fl era av dessa bortglömda verk komma till 

tals, bland annat molanders internationella samproduktion 

Förseglade läppar (1927), karin swanströms komedi 

Flickan i frack (1926) och alf sjöbergs debutfi lm Den 

starkaste (1929). Flera av fi lmerna i serien visas i nyres-

taurerade kopior, och Fyrtornet och släpvagnen-komedin 

Polis Paulus’ Påskasmäll (1925) har tidigare inte 

funnits tillgänglig överhuvudtaget. serien fortsätter i april 

och maj, och avslutas med nyrestaurerade kopior av ljud-

fi lmerna Finurliga Fridolf (1929) och Konstgjorda 

Svensson (1929), som tidigare endast funnits i stumma 

eller inkompletta versioner. 

18 matti bye om stumFilmsmusik MARS 2010 MARS 2010 19  FöRSEgLADE LäPPAR – SVENSK 20-TALSFILM EFTER gULDÅLDERN

100 SVENSKA FILMER 

DU MÅSTE SE!

specialevenemang! 0 kr för er med VIP-kortet, 45 kr för er med Årskortet, 80 kr för er med Medlemskortet.

Matti Bye  ackompanjerar 
alla fyra 

visningarna!

te xt :  e m ma g ray m u ntH e

te xt :   j o n W e n g str ö m, 

C H e F  Fö r F i lmar k iVet  V i d  sVe n s ka F i lm i n st itutet



Plattform och 
Kalle Boman bjuder in

Förra året gav vi Cinematekets Guldkort till 
Plattform Produktion, bolaget bakom Gitarr-
mongot och De ofrivilliga (se sida 29). Plattform 
drivs av regissören Ruben Östlund och produ-
centen Erik Hemmendorff, och producenten 
Kalle Boman är deras mentor. Vi har bett dem 
arrangera en helkväll på Cinemateket. Östlund, 
Boman och Hemmendorff hälsar välkomna till 
”ett gemensamt angrepp mot en gammal kulturs 
urvuxna kläder och de som tror att vi kan smyga 
oss ur vår egen tid bakåt”.

TORS 11 MaRS 18.00, bio mauritz

Psykologer tittar på fi lm 
gästspelar på Cinemateket
Sedan starten 2007 har ”Psykologer tittar på fi lm” ana-
lyserat ett trettiotal fi lmer ur ett psykologiskt perspektiv, 
under ledning av psykologstudenten Jonas Mosskin i 
sällskap med en gäst. Nu besöker psykologerna Cinema-
teket och tittar närmare på Vilgot Sjömans Syskonbädd 
1782. 

Vilgot Sjöman var under hela sitt liv intresserad av tabun, 
och i Syskonbädd 1782 är motivet incest mellan syskon. 
Det gustavianska syskonparet spelas av Bibi Andersson 
och Per Oscarsson. Sjöman själv frågade sig om fi lmen 
handlade om drömmen om syskonsjälen. Och hur är det 
idag: har queera perspektiv och vår tids syn på sexualitet 
förändrat förhållandet till gamla tabun?

Efter visningen analyserar och dis-
kuterar Linn Heed, psykolog, psyko-
terapeut och sex- och relationsrådgi-
vare i Aftonbladet. Samtalsledare 
är Jonas Mosskin.

R eG I:  VI LGOT SJöMan ,  skådespe lar e: 

jar l ku lle, b i b i  an de r sson, pe r 

osCar sson, g u n nar björ nstran d, 

1966, sVe r ig e, 35 m m, 1 TI M 36 M I n

TORS 25 MaRS 18.00, 
bio mauritz

Korta internationella framgångar!
Vi fi rar de tre svenska kortfi lmer som tävlade på Berlins fi lmfestival i februari. Ta 
chansen att se dem på biograf – och möt regissörerna! Tussilago är den sista 
delen i JONAs OdELLs prisbelönta trilogi. rubEN ÖsTLuNd (se ovan 
och sida 29) har i Händelse vid bank i en enda tagning rekonstruerat ett rånför-
sök han bevittnat. JOANNA rYTEL är efter sitt bidrag till Dirty Diaries tillbaka 
med Unplay, där hon fortsätter att bryta mot normer för kvinnlig sexualitet. 

Visningen följs av ett samtal.

TORS 18 MaRS 18.00, bio Victor

Möt fi lmvärldens största på Filmhuset! En torsdag i månaden, från och 
med april, bjuder vi in en stor gäst till Bio Victor. Likt den legenda-
riska skådespelarskolan i tv-succén ”Inside the Actors Studio”, kommer 
Cinemateket att få besök av regissörer och skådespelare från hela 
världen. Samtalen, som är tänkta att inspirera morgondagens svenska 
fi lmare och skådespelare, ger alla fi lmintresserade en unik möjlighet 
att ta del av våra gästers yrkeskunskap. Kom och hör dem berätta om 
metoder, hantverk och inspiration! Och delta i samtalet! Samtalsledare 
är ingen mindre än Stina Lundberg Dabrowski. 
I samarbete med Dramatiska institutet.
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Torsdagskvällar på Filmhuset

Att se fram emot i april:
”Actors Studio” på Cinemateket

torsdagskvällarna viger vi åt samtal och debatt om fi lm, fi lmkonst och fi lmpolitik. Här 
möter ni svenska och utländska gäster som arbetar med fi lm. Välkomna att ta del i 
samtalet!

21  

Vi ägnar en helkväll åt Harry Schein, det giftiga geniet som uppfann 
Svenska Filminstitutet, anmälde Åsa-Nisse till radionämnden, var gift 
med världsstjärnan Ingrid Thulin, bästa kompis med Olof Palme och en 
knivskarp samhällsdebattör. 
     Vi presenterar den rykande aktuella boken ”Citizen Schein” och 
har ett samtal om Schein. Medverkar gör bland andra bokens redaktör 
Pelle Snickars och Svenska Filminstitutets VD Cissi Elwin Frenkel. Vi 
visar unika fi lmklipp, bland annat från Scheins 50-årsdag. Efteråt har 
ni möjligheten att se Kriget är slut.

TORS 4 MaRS 18.00, bio Victor

Citizen Schein      
Boken säljs till specialpris!

Kriget är slut
/ /  la  g u e r r e e st  F i n i e  / /

Skådespelarna hyllades i detta pris-
belönta drama om en trött spansk 
vänsterman som känner sig för gam-
mal för en kupp mot Franco. Harry 
Schein såg till att detta fransksven-
ska projekt förverkligades och att 
hans hustru Ingrid Thulin fi ck en av 
de stora rollerna.

R eG I:  aLaI n R e S naI S ,  skådespe lar e: 

yVes montan d, i ng r i d tH u li n,  1966, 

Fran kr i ke, sVe r ig e, 35 m m, sVe nsk 

text, 2 TI M

TORS 4 MaRS 20.00, bio Victor

GRATIS 

FÖR  ALLA

MEDLEMMAR
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KrEATIVT PrOduCENTsKAP 
– ChrIsTINE VAChON OCh TEd hOPE

C inemateket välkomnar producenterna cHRiS-
tine vacHon och ted Hope! Både på var 
sitt håll och tillsammans har de varit fi xstjärnor 

på fi lmhimlen när det gällt amerikansk independentfi lm de 
senaste 20 åren. Vachon var till exempel drivande i det 
som kallades New Queer Cinema-vågen på 90-talet. De 
verk som de och deras olika produktionsbolag varit inblan-
dade i har varit vågade, roliga, utmanande och provoka-
tiva, och fi lmer som Poison, Safe, Kids och Happiness har 
både hyllats och upprört. Nu kommer Vachon och Hope 
till Stockholm och Cinemateket under en helg, där de ur 

sin imponerande produktion fått välja tre fi lmer som bäst 
representerar dem som producenter och deras sätt att ar-
beta. De medverkar i en maSteRclaSS där Cinematekets 
besökare exklusivt kan ta del av deras syn på branschen, 
höra dem berätta om sina karriärer och ta del av viktiga erfa-
renheter de fått genom att jobba med unika regissörer som 
Hal Hartley, Todd Haynes, Mary Harron, Todd Solondz, Larry 
Clark, Michel gondry och Nicole Holofcener, för att ta några 
exempel. ● 

TEXT: EMMA gRAy MUNTHE

Velvet Goldmine
Christine Vachon och Ted 
Hope stöttade Todd Hay-
nes redan tidigt i hans 
karriär, och Vachon har 
producerat hans fi lmer se-
dan dess. Utifrån sin pro-
ducentroll på glamrock-
kitschiga Velvet Goldmine 
skrev hon boken “Shoot-
ing to Kill”. Introduktion 
av Vachon och Hope.

R eG I:  TODD Hayn e S

skådespe lar e: jonatHan 

r Hys m eye r s, eWan mCg r e-

g or, CH r istian bale, 1998, 

u k, 35 m m, sVe nsk text

2 TI M 4 M I n

FRe 26 MaRS 20.00, 
bio Victor

Happiness
Todd Solondz har sedan 
Welcome to the Dollhouse 
gjort fi lmer om missan-
passade fi gurer, ofta med 
lika mycket empati som 
svart humor. När han i 
Happiness bland annat 
skildrade en pedofi l med 
mänskliga sidor var det 
inte helt okontroversiellt. 
Introduktion av Vachon 
och Hope.

R eG I:  TODD SOLOn Dz

skådespe lar e: jan e adams, 

dylan bake r, lara Flyn n 

b oyle, pH i li p seymou r HoFF-

man, jon loVitz,  1998, usa, 35 

m m, sVe nsk text, 2 TI M 14 M I n

LöR 27 MaRS 18.00, 
bio Victor

eternal Sunshine 
of the Spotless 
Mind 
När regissören Michel 
Gondrys och manusförfat-
taren Charlie Kaufmans 
båda fantasivärldar kol-
liderade blev resultatet en 
skruvad och udda romans 
som hamnade i topp på ett 
oräkneligt antal bästalistor 
över 00-talet.

R eG I:  M ICH e L GOn DRy

skådespe lar e: j i m Car r ey, 

kate Wi nslet, mar k r u FFalo, 

2004, usa, 35 m m, sVe nsk 

text, 1 TI M 48 M I n

LöR 27 MaRS 16.00,
bio Victor

MaSTeRCLaSS, samtalsledare är emma gray munthe. FRe 26 MaRS 18.00, bio Victor.

specialevenemang!  0 kr för er med VIP-kortet, 80 kr för er med Årskortet, 120 kr för er med Medlemskortet.

INTErNA-TIONELLTbEsÖK



Sonen / /  le  F i ls  / /

“Intrigen är den gåtfulla rollfi g-
uren. Eller kanske inte ens den, utan 
skådespelaren…” Snickare med mörk 
hemlighet förföljer ung lärling i en av 
bröderna Dardennes bästa filmer. 
Olivier Gourmet fi ck skådespelar-
priset i Cannes.

R eG I:  J ean-PI e R R e DaR De n n e, LuC 

DaR De n n e ,  skådespe lar e: oliVi e r 

g ou r m et, morgan mar i n n e, isab e lle 

sou part, 2002, b e lg i e n, Fran kr i ke, 

35 m m, sVe nsk text,  1 TI M 43 M I n

TORS 18 MaRS 16.00, bio Victor

TORS 25 MaRS 16.00, bio Victor

Beau travail  
Michel Subors rollfi gur i Godards Le 
petit soldat blir khat-tuggande be-
fäl besatt av ung främlingslegionär 
i hypnotisk fi lmatisering av Herman 
Melvilles ofullbordade Billy Budd. 
Virtuost foto av Agnès Godard och 
musik av Benjamin Britten. Ta chan-
sen att diskutera fi lmen i vår Filmcir-
kel! Läs mer på sida 30.

R eG I:  CLaI R e De n I S ,  skådespe lar e: 

de n is laVant, g rég oi r e Coli n, m iCH e l 

su b or, 1999, Fran kr i ke, 35 m m, 

e ng e lsk text, 1 TI M 30 M I n

TIS 9 MaRS 18.00, bio Victor

TORS 11 MaRS 16.00, bio Victor

MARS 2010 25  00-talets tio bästa utländska Filmer

00-TALETs TIO bäsTA 
uTLäNdsKA FILMEr
de senaste månaderna har många gjort listor över det gångna decenniet, då rumänsk och latin-
amerikansk fi lm fi rade triumfer och regissörer som kinesiska jia zhangke fi ck världsrykte. Vi på 
Cinemateket gör inte bara vår egen lista, vi ger er chansen att se fi lmerna också!  
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elephant
”Allt är skevt och ur led. Det är det 
filmen representerar.” Amatörer i 
rollerna och struktur inspirerad av 
Sátántangó i drömlik skildring av 
skoldagen som slutade i massakern 
på Columbine High i Colorado. Elep-
hant vann Guldpalmen i Cannes.

R eG I:  G uS Van SanT ,  skådespe lar e: 

alex Frost, e r iC de u le n, joH n 

rob i nsson, 2003, usa, 35 m m, 

sVe nsk text, 1 TI M 21 M I n

OnS 3 MaRS 16.00, bio Victor

TIS 16 MaRS 20.00, bio Victor

I andras ögon
 / /  le  g o ut d e s autr e s / /

Elegant relationskomedi där servi-
tris spelad av regissören har ihop 
det med livvakten till en pinsamt 
obildad industripamp. Pampen blir  
vid sitt livs första teaterbesök blixt-
förälskad i en kultiverad aktris och 
han spelas av regissörens man.

R eG I:  aG néS JaOu I,  skådespe lar e: 

j ean-p i e r r e baCr i,  ag nés jaou i,  2000, 

Fran kr i ke, 35 m m, sVe nsk text,

1 TI M 52 M I n

OnS 3 MaRS 20.00, bio Victor

LöR 6 MaRS 18.00, bio Victor
4 månader, 3 veckor 
och 2 dagar
 / /  4  lu n i ,  3  saptaman i  s i  2  z i le   / /

Enastående spel i gastkramande 
drama där sammanbiten studentska 
med lamslagen rumskamrat ordnar 
illegal abort på hotellrum. Mungius 
film fick Guldpalmen i Cannes och 
var höjdpunkten på 00-talets sensa-
tionella rumänska filmvåg.

R eG I:  CH R I STIan M u nG I u ,  skådespe lar e: 

anamar ia mar i nCa, Vlad iVanoV, lau ra 

Vasiliu, 2007, rumänien, nederländerna, 

tysklan d, 35 m m, sVe nsk text, 

1 TI M 43 M I n

FRe 19 MaRS 16.00, bio Victor

OnS 24 MaRS 20.00, bio Victor

Distant / / uzak / /

Framgångsrik fotograf låtsas titta på 
Tarkovskij och byter till porr så fort 
kusinen från landet lämnat rummet 
i tragikomiskt svartvitt mästerverk 
gjort i regissörens lägenhet. Distant 
fick juryns pris och skådespelarpri-
set i Cannes.

ReGI: nuRI BILGe CeyLan, skådespelare: 

m uzaFFe r öz de m i r, m e H m et e m i n 

toprak, 2002, tu r ki et,  35 m m, e ng e lsk 

text, 1 TI M 50 M I n

LöR 27 MaRS 14.00, bio Victor

OnS 31 MaRS 16.00, bio Victor

Dogville
”Jag ville göra en film om hämnd, 
och kvinnors hämnd är mer spän-
nande.” Nicole Kidman som al-
ternativ Jesus bland sadistiska 
småborgare i Colorado, i brechti-
anskt storverk inspirerat av Barry 
Lyndon, Nalle Puh och von Triers 
mammas Kurt Weill-skivor.

R eG I:  LaRS VOn TR I e R, skådespe lar e: 

n iCole k i dman, lau r e n baCall,  pau l 

b ettany, ste llan skar sgår d, 2003, 

dan mar k, sVe r ig e, Fran kr i ke, norg e, 

n e de r län de r na, F i n lan d, tysklan d, 

usa, u k, 35 m m, sVe nsk text, 

2 TI M 58 M I n

TIS 23 MaRS 18.00, bio Victor

Sön 28 MaRS 14.00, bio Victor

Det tysta ljuset  
/ /  ste llet  l i C Ht  / /

Fantastiskt foto och lysande amatör-
skådespelare i den kontroversielle 
Carlos Reygadas Dreyer-hyllning, 
där bonden Johan slits mellan fru 
och älskarinna i en mennonit-för-
samling. Det tysta ljuset vann juryns 
stora pris i Cannes.

R eG I:  CaR LOS R eyGaDaS ,  skådespe lar e: 

Cor n e lio Wall, mar ia pan kratz, m i r iam 

toeWs, 2007, m exi ko, Fran kr i ke, n e de r-

län de r na, 35 m m, e ng e lsk text, 2 TI M 25 

M I n uTe R

OnS 17 MaRS 16.00, bio Victor

LöR 20 MaRS 14.00, bio Victor

Stilla liv / /  san x ia  Hao r e n / /

Magnifikt om gruvarbetare och sjuk-
sköterska som söker efter sina res-
pektive i stad halvdränkt på grund 
av dammbygge. Jia Zhangkes diptyk 
om konsekvenserna av Kinas stora 
dammprojekt fick stor uppmärksam-
het både i och utanför Kina och belö-
nades med Guldlejonet i Venedig.

R eG I:  J Ia z HanG Ke ,  skådespe lar e: Han 

san m i ng, z Hao tao, Wang HongWe i, 

2006, Hong kong, k i na, 35 m m, sVe nsk 

text, 1 TI M 48 M I n

LöR 6 MaRS 14.00, bio Victor 

FRe 12 MaRS 16.00, bio Victor

In the Mood for Love  / /  H ua yan g n ian H ua / /

Förföriskt foto och musik av Nat King Cole i vemodig kärlekshistoria där 
grannar i Hongkong 1962 upptäcker att deras makar har ett förhållande. 
Tony Leung i sitt livs roll, belönad med skådespelarpriset i Cannes.

R eG I:  WOnG KaR-WaI ,  skådespe lar e: tony le u ng, magg i e CH e u ng, 2000, Hong kong, 

Fran kr i ke, 35 m m, sVe nsk text, 1 TI M 38 M I n

TIS 2 MaRS 20.00, bio Victor

FRe 5 MaRS 16.00, bio Victor

26 00-TALETS TIO BäSTA UTLäNDSKA FILMER MARS 2010 27  00-TALETS TIO BäSTA UTLäNDSKA FILMER
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Förhands-visning



D en svenska fi lmhistorien innehåller mängder av 
viktiga verk som har påverkat såväl fi lmkonsten 
som sin samtid. Många av fi lmerna fi nns inte 

utgivna på dvd och visas sällan på biograf. Nu ger vi er 
chansen att under en stående rubrik se ett urval som 
speglar hela vårt rika fi lmarv. En gång i veckan kommer 
vi att lyfta fram en svensk fi lm som vi tycker att du ska 
se; för att den var nydanande, blev hett debatterad, är ett 
bortglömt guldkorn – eller kort och gott ett mästerverk.

I serien ”Förseglade läppar” vill vi särskilt rekommen-
dera Flickan i frack av och med Karin Swanström, en 
av det svenska 20-talets få kvinnliga regissörer. Läs 
mer på sida 19.

Vi börjar vår svenska serie med några av de bästa fi l-
merna från 00-talet, det rika decennium då en rad nya 
regissörer gjorde imponerande debuter och de etable-
rade auteurerna befäste sin ställning.

Med kameran som tröst, del 2 
Dödsföraktande familjeporträtt där farfar skjuter harar från 
middagsbordet och mammas fl äskkotletter ruttnar i kylen. 
Första delen av Carl Johan De Geers självbiografi  är fotobo-
ken Med kameran som tröst från 1980. Carl Johan De Geer 
inleder.

R eG I:  CaR L JOHan De G e e R, skådespe lar e: Car l joHan de g e e r, 

p ia joHansson, li l tr u lsson, 2004, sVe r ig e, F i n lan d, 35 m m, 

1 TI M 16 M I n

OnS 31 MaRS 18.00, bio Victor

De ofrivilliga
“Alltså det där Lisebergs-
besöket, det kan du glöm-
ma…” Bakfulla fjortisar 
och rättegång på långfärds-
buss är två av sex motiv i 
briljant grupptrycksstudie 
som tog Ruben Östlund 
till Cannes. Producerad 
av Plattform (se sida 20). 
Ruben Östlund inleder.

R eG I:  R u B e n öSTLu n D

skådespe lar e: Vi lmar 

björ kman, lola eWe r lu n d, 

m ia e r iCsson, 2008, sVe r ig e, 

35 m m, 1 TI M 41 M I n

OnS 17 MaRS 20.00, 
bio Victor

apan 
”Jag vill att folk ska sitta 
framåtlutade i sätet när 
de tittar på Apan, inte 
bakåtlutade.” Minimal-
istisk berättarteknik och 
virtuost foto av Fredrik 
Wentzel i mardrömslikt 
mästerverk där huvudper-
sonen vaknar på ett blod-
igt badrumsgolv. Jesper 
Ganslandt och Olle Sarri 
inleder.

R eG I:  J e S Pe R Gan S Lan DT

skådespe lar e: olle sar r i, 

2009, sVe r ig e, 35 m m, 

1 TI M 21 M I n

Sön 28 MaRS 18.00, 
bio Victor

Darling
“– Vad tillhör du för a-kassa? 
– Östermalm, antar jag.” 
Odödliga repliker i ly-
sande debut där dumpad 
Stureplansbimbo och 
sextioåring som förlorat 
allt börjar på McDonald’s. 
Decenniets bästa svenska 
fi lm i DN:s kritikerom-
röstning. Johan Kling 
inleder.

R eG I:  JOHan KLI nG

skådespe lar e: m iCH e lle 

m eadoWs, m iCHae l 

seg e r ström, 2007, sVe r ig e, 

35 m m, 1TI M 34 M I n

OnS 31 MaRS 20.00, 

bio Victor

MARS 2010 29  100 sVenska Filmer du måste se!

100 SVENSKA FILMER 
DU MÅSTE SE!

*269 kr/mån avser ‡ Total (årskostnad 3228 kr). Opertörsspecifika avvikelser och kostnader kan tillkomma. 

Beställ CANAL+ på                                 eller ring                             .                             . 269 KR/MÅN*020-24 00 24CANALPLUS.SE

EftEr band of brothErs – 
stEvEn spiElbErgs nya storslagna krigssEriE

kommEr snart pÅ ‡

1138-CPSV-ann170x242_Pac.indd   1 10-01-22   13.20.46
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Gunnar Hedes saga 
– nyrestaurerad kopia
Violinist släpas efter ren och blir ga-
len i actionversion av Lagerlöfs ”En 
herrgårdssägen”; en fri bearbet-
ning med Mary Johnson från Herr 
Arnes pengar – ”ett riktigt under 
av täckhet och flickaktig sprödhet” 
(Stockholms-Tidningen). Nyrestau-
rerad kopia, nu med färg igen och 
fler mellantexter! Matti Bye och 
Lotta Johansson ackompanjerar 
på piano och fiol.

R eG I:  Mau R ITz STI LLe R ,  skådespe lar e: 

e i nar Hansson, mary joH nson, 1923, 

sVe r ig e, 35 m m, 1 TI M 13 M I n ,  17 b i lde r 

pe r se ku n d

Sön 7 MaRS 18.00, bio Victor

ninas resa
Läkaren Nina Einhorn tog studenten i Warszawas getto 
och lyckades tillsammans med sin bror ta sig levande 
därifrån. Hon berättar i dotterns Guldbaggebelönade 
dramadokumentär, där intervjuer varvas med arkivbil-
der och spelavsnitt.

R eG I:  Le na e I n HOR n, m e dVe r kan de: n i na e i n Hor n, ag n i esz ka 

g roCHoWska, mar ia CHWali bóg, an dr z ej b r z eski ,  2005, 

sVe r ig e, pole n, 35 m m, sVe nsk, tysk, polsk, yi ddisCH dialog, 

sVe nsk text, 2 TI M

OnS 10 MaRS 18.00, bio Victor

Miraklet i Lourdes
/ /  lo u r d e s / /

”Filmen är en grym saga, en dag-
dröm eller en mardröm. Sjuka från 
hela världen reser till Lourdes i hopp 
om ett mirakel … Men Guds vägar är 
outgrundliga.” Sylvie Testud spelar 
MS-sjuk pilgrim i Jessica Hausners 
nya film, som fick kritikerpriset i Ve-
nedig.

R eG I:  J e SS ICa HauS n e R ,  skådespe lar e: 

sylVi e testu d, léa seydoux, g i lette 

bar b i e r, 2009, Fran kr i ke, tysklan d, 

öste r r i ke, 35m m, 1 TI M 39 M I n

TIS 30 MaRS 18.00, bio Victor

Sebbe
Babak Najafi har tidigare uppmärk-
sammats för kortfilmerna Gösta & 
Lennart och Elixir. Nu förhands-
visar vi hans långfilmsdebut, om 
en femtonårig kille som trots allt 
älskar sin mamma och aldrig pla-
nerade att bygga en bomb. Babak 
Najafi introducerar. Visningen sker 
i samarbete med SF.

R eG I:  BaBaK naJaFI ,  skådespe lar e: 

sebastian Hiort aF ornäs, eVa melander, 

kenny WåHlbrink, 2010, sVerige, Finland, 

35 m m, 1 TI M 20 M I n

OnS 3 MaRS 18.00, bio Victor

30 BLANDADE EVENEMANg MARS 2010

publikens val
Under rubriken ”Publikens val” visar vi filmer önskade av er i publiken. I mars låter vi 
Senioruniversitetet, vars studenter är trogna Cinemateket-besökare, välja två filmer. 
Vilken film vill du se på Cinemateket? önska på www.cinemateket.se.

norrtullsligan 
Tora Teje och Inga Tid-
blad som de hett upp-
vaktade kontorsslavarna 
Pegg och Baby, i spetsen 
för kvinnokollektivet 
Norrtullsligan. Elin Wägner
 skrev boken, och manusförfattaren 
Hjalmar Bergman lade till en happy end.

R eG I:  Pe R LI n DB e RG ,  skådespe lar e: tora tej e,  i nga ti db lad, 

1923, sVe r ig e, 35 m m, 1 TI M 25 M I n ,  21 b i lde r pe r se ku n d

OnS 24 MaRS 18.00, bio Victor

KLaSSIKeR: 
utpressning 
// tHe b ig sleep //

”She tried to sit in my lap while I 
was standing up.” Oförglömlig dia-
log och en intrig som fick Hawks 
att telegrafera Chandler och fråga 
vem som mördat vem i klassisk film 
noir där Bogarts Philip Marlowe 
ska hålla ögonen på Lauren Bacalls 
lillasyster.

ReGI: HOWaRD HaWKS ,  skådespelare: 

HumpHrey bogart, lauren baCall, 

1946, usa, 35 mm, 1 TIM 54 MIn

MÅn 15 MaRS 19.00, biografen Victoria

En gång i månaden väljer vi en film att 
träffas och prata om. Samtalet äger 
rum i Filmhusets bar efter filmvis-
ningen. Ett glas vin ingår i priset. Kom 
ensam eller med några vänner!

Beau travail
Beau travail är en film där bildberätt-
andet står i fokus, som i alla Claire 
Denis filmer. Speciellt fokuserar hon 
på sergeant Galoups stirrande blick 
på soldatkollegan Sentain, full av 
ambivalenta känslor. (Läs mer om 
filmen på sida 25.) När Cinemateket 
bjuder in till filmcirkelsamtal kom-
mer det säkerligen att handla om film 
och form, kollektiv mot individ, själv-
förnekelse och homofobi. Samtalet 
leds, men styrs inte, av Per Ericsson 
och Andreas Hoffsten, Svenska 
Filminstitutet.

TIS 9 MaRS 19.30, Filmhusets bar

en kvinnas martyrium 
– med Dragspelssällskapet
/ /  la  pas s i o n d e j ean n e d ´ar C / /

Skoningslösa korsförhör i en av värl-
dens mest hyllade filmer, “ett histo-
riskt dokument från en tid då film 
inte existerade” (Cocteau). Nykom-
ponerad musik framförs av drAG-
sPELssäLLsKAPET, med Alexander 
Zethson på piano och tramporgel, 
Linda Olah på fiol och sång, Ville 
Bromander på kontrabas, Johan 
Jutterström på dragspel, klarinett 
och barytonsaxofon. Med gästspel 
av slagverkaren Andreas Hiroui 
Larsson och tenorsångaren Carl 
Lundgren.

R eG I:  CaR L TH. DR eye R ,  skådespe lar e: 

r e née FalCon etti ,  1928, Fran kr i ke, 35 

m m, danska m e llantexte r, 1 TI M 40 M I n , 

20 b i lde r pe r se ku n d

Sön 21 MaRS 18.00, bio Victor

MARS 2010 31  BLANDADE EVENEMANg

specialvisningar

MARSfilMen: 

förhandsvisningar

Clockwork Orange
/ /  a  C lo C kWo r k o ran g e / /

”The Korova Milkbar sold milk-
plus… This would sharpen you up 
and make you ready for a bit of the 
old ultra-violence.” Stiliserat våld 
och ironiskt musikval i framtidsvi-
sion där brutal ligist berövas sin fria 
vilja. Efter Anthony Burgess roman.

R eG I:  STan Ley Ku B R ICK ,  skådespe lar e: 

malColm mCdoWe ll, patr iCk mag e e, 

m iCHae l bates, 1971, u k, 35 m m, utan 

text, 2 TI M 17 M I n

MÅn 29 MaRS 19.00, biografen Victoria

SmygStart 
på Stanley Kubrick.

Mer i nästa program.

Film, ett glas vin och samtal: 
50 kr för er med VIP-kortet, 100 kr för er med Årskortet eller Medlemskortet.

specialevenemang!  
0 kr för er med VIP-kortet, 45 kr för er med Årskortet, 80 kr för er med Medlemskortet.
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OM CINEMATEKETOM CINEMATEKET

att tillgängliggöra 
fi lmhistorien
Svenska Filminstitutet, och i förlängningen Cinemateket, 
har från regeringen uppdraget att göra fi lmhistorien le-
vande för allmänheten genom visningar på biograf, fram-
för allt av fi lmer som inte är tillgängliga på den ordinarie 
repertoaren. 

Cinemateket arbetar medvetet med att visa fi lm i ett 
sammanhang som ger möjlighet till ett fördjupat fi lm-
intresse. I Filmhuset kan publiken mötas och diskutera 
fi lmerna i vårt program, tillsammans med upphovsmän, 
kritiker och forskare.
 
Programmet ska innehålla något för alla fi lmentusiaster, 
både de som har sett det mesta och de som just upp-
täckt den rika fi lmhistorien. 

en internationell 
angelägenhet
Svenska Filminstitutet är medlem i FIAF, Fédération In-
ternationale des Archives du Film. FIAF är en interna-
tionell sammanslutning av fi lmarkiv och cinematek som 
tillsammans arbetar med att bevara och tillgängliggöra 
världsfi lmarvet. När FIAF bildades 1938 var fyra institu-
tioner anslutna, idag har man 140 medlemmar från 77 
olika länder. genom FIAF har Cinemateket oumbärlig till-
gång till världens viktigaste fi lmsamlingar.

Det allra första programmet
”Filminstitutets fi lmklubb är en ideell förening, vars 
syfte är att fördjupa medlemmarnas insikter om fi lmens 
möjligheter såsom konstnärligt uttrycksmedel …”

När Svenska Filminstitutet bildades 1963 övertog 
man genom en donation Filmhistoriska samling-
arna, det fi lmarkiv Svenska Filmsamfundet trettio 

år tidigare lagt grunden till. Samlingarna är utgångspunk-
ten för Cinematekets verksamhet.

I september 1964 började Filminstitutets Filmklubb som 
i dag är Cinemateket visa fi lm i Z-salen i ABF-huset på 

Sveavägen, ovanpå jazzklubben gyllene Cirkeln. Man 
hade också visningar på Moderna Museet. 

Filmhuset invigdes 1971. För att bevara samlingarna bygg- 
de man under huset ett av de första klimatkontrollerade 
kylrummen för förvaring av fi lm. I februari 1971 hade 
Cinemateket sin första visning i Bio Victor.

REGISSÖRERNAS FILMVAL 1964:

InGMaR BeRGMan: Chaplins Cirkus, 
renoirs Spelets regler och james 
Whales Frankenstein. 

HanS aBRaMSOn: Vigos C i upp-

förande, phul jutzis Mamma Krause 
far till lyckans land och Skopje 63 av 
Veljko bulajic. 

JöRn DOnneR: mizoguchis Prinsessan 
Yang Kwei Fei, kurosawas Blodets 
tron och rays Musikrummet. 

BO WIDeRBeRG: murnaus Sista 
skrattet, stillers Erotikon och von 
stroheims Den glada änkan. 

VILGOT SJöMan: tarkovskijs Ivans 
barndom, Carnés Dagen gryr och 
ichikawas Det grymma kriget.

Det började ovanpå en 
jazzklubb på Sveavägen

Gäster på Cinemateket 
genom åren
Pier Paolo Pasolini, Marguerite Duras, Samuel Fuller, 
Michelangelo Antonioni, Jacques Tati, Claire Denis, 
Roman Polanski, Tim Burton, Josef von Sternberg, 
Elia Kazan, Sam Peckinpah, Elio Petri, Eugène Ionesco, 
Lindsay Anderson, Bernardo Bertolucci, Andrej Tarkovskij, 
Rosa von Praunheim, Nikita Michalkov, Ettore Scola, 
Margarethe von Trotta, 
Terry gilliam, Todd
Haynes, John Sayles, 
Atom Egoyan, Aki 
Kaurismäki, David 
Cronenberg,
Jane Fonda, 
och många 
andra.

om

Så inleds den första paragrafen i stadgarna för den för-
ening som i dag är Cinemateket. Till öppningsprogram-
met i september 1964 fi ck fem svenska regissörer välja 
tre fi lmer var.
 I presentationen skriver Filmarkivets dåvarande chef 
Nils-Hugo Geber: ”I sin helhet fi xerar programmet de 
divergerande riktlinjer efter vilka fi lmklubben kommer 
att bedriva sin visningsverksamhet i framtiden. Som ett 
första exempel på samarbete mellan fi lmklubben och fi l-
mens konstnärer är öppningsprogrammet löftesrikt. Var 
och en som känner behov av att följa den vita dukens öga 
mot världen och se dess visioner är välkomna till Filmin-
stitutets fi lmklubb.” den allra Första Filmen som Visades på Filmklubben 

Var CHarlie CHaplins Cirkus.

regissören samuel Fuller signerar under 
sitt besök på FilmHuset 1992.
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OM SVENSKA FILMINSTITUTET

F ilminstitutet är en stiftelse som grundades 1963 
av staten och filmbranschens olika organisationer. 
Initiativet togs av filmkritikern och affärsmannen 

Harry Schein som också blev stiftelsens första VD. Harry 
Schein skisserade tillsammans med den socialdemokra-
tiska finansministern gunnar Sträng fram filmreformen.
Reformen innebar att staten och filmbranschen under-
tecknade ett avtal där biograferna befriades från nöjes-
skatt mot att tio procent per såld biobiljett betalades till 
Filminstitutet, som i sin tur skulle dela ut pengarna i form 
av stöd.  Dessutom skulle en del av resurserna användas 
för arkiv, dokumentation och restaurering av film.  

På 1960-talet startades Cinemateket, Filmskolan, guld-
baggegalan med mera och fram till 1990-talet produce-
rade Filminstitutet också film. Bland annat Ingmar Berg-
mans Fanny och Alexander, som spelades in i Filmhusets 
ateljéer. 

Idag är Filminstitutets uppdrag att stärka den svenska 
filmen i alla led – att stödja produktion av ny film samt 
distribution och visning av värdefull film, att bevara och 
tillgängliggöra det svenska filmarvet och att representera 

svensk film internationellt. I ett litet land som Sverige är 
de flesta filmer som går upp på bio beroende av offentligt 
stöd för att kunna bli verklighet. 

Under 2010 gör Filminstitutet en stor satsning på filmar-
vet genom nystarten för Cinemateket och satsningen på 
filmarkivet.se, som öppnar senare i år. 

Svenska Filminstitutet 
som står bakom Cinemateket, har sen 1960-talet 
spelat en central roll i svenskt filmliv.
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i näSta pRogRam:
STANLEY KUBRICK – VI SMYGSTARTAR REDAN I MARS 
MED CLOCKWORK ORANGE.
MAI ZETTERLING – FILM, SAMTAL OCH GÄSTER.
PREMIÄR FÖR ”ACTORS STUDIO” I FILMHUSET.

      OCH MYCKET MER.


