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Förälska dig i världens bästa fi lmer i Filmhuset och på biografen Victoria

Dokumentärfi lmaren NAHID PERSSON SARVESTANI gästar ”Actors Studio” på Cinemateket! 

Nypremiär för nyrestaurerad TAXI DRIVER!

oCH aNdRa MÄsTERVERK 
aV F. W. MURNaU 

NOSFERATU

I FOKUS:  SaTYaJIT raY, SVEnSK SEnSaTIOnSFILM, 

 DOuGLaS SIrK, ELaInE MaY
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En film av Björn rungE
(Om jag vänder mig om)
Efter manus av Kim Fupz Aakeson

Happy
End

BioprEmiär 23 SEpTEmBEr

ann pETrÉn / malin BuSKa / guSTaf SKarSgÅrd 
joHan WidErBErg / pETEr andErSSon / david 
dEnCiK / mariaH KanninEn / Hanna malmBErg  
frEdriK gildEa

www.facebook.com/happyendfilmen
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Välkomna till höstens 
visningar på Cinemateket! 

Jag heter Danial Brännström och har fått den stora 
äran att vikariera som programchef under Lova 
hagerfors föräldraledighet. cinemateket är dock 
inget nytt för mig, jag har under de senaste sex åren 
suttit med i redaktionen och varit med och utformat 
programmet. Det ska nu bli kul att under en tid få ta 
ett helhetsgrepp på verksamheten.

förra våren hade vi premiär för vår nysatsning på 
cinemateket, med bland annat fler evenemang, 

gäster och samtal och den programtidning du nu håller i handen. Men mycket lämnades också 
som det brukade vara. Som till exempel innehållet i programmet. Sedan dess har vi funderat 
mycket på vilken funktion ett cinematek har idag, på vad vår roll är och på vårt uppdrag. 

Vad vi nu vill göra är att utveckla innehållet i vårt program. Vi vill kunna erbjuda er det bästa 
program vi kan. Bättre filmer, finare kopior som vi lånar in från utländska arkiv och distri-
butörer, fler unika stumfilmsvisningar med levande musik, fler spännande samtal och gäster. 
Vi vill också kunna vara mer flexibla och erbjuda aktuella extravisningar och bjuda in våra VIP-
medlemmar till specialevenemang. Därför har vi ritat om programtablån, för att också anpassa 
den efter våra besökares behov. 

Vana besökare märker att programmet har färre visningar, men det är vår fasta övertygelse 
att cinematekets verksamhet ska bedömas utifrån innehållet och inte mängden visningar. 
Bredden kommer vi att behålla genom att visa fler filmer bara en gång.

Därför känns det väldigt roligt att presentera höstens första program. Vi kommer att inleda 
med en stumfilmskonsert, F. W. Murnaus Nosferatu, ett av stumfilmens allra största verk, och 
fortsätta med filmer av Douglas Sirk, som inspirerat rainer Werner fassbinder och vårens 
”actors Studio” på cinemateket-gäst todd haynes, och Satyajit ray, den indiske regissören 
som Gunnar Bergdahl skriver så fint om i denna tidning. Vi ska också visa 70 mm-film och 
bevisa för er att film verkligen är bäst på bio och vi kommer att ha en barkväll med filmvisning, 
döpt till Bar Langlois efter den legendariske franske cinematekspionjären henri Langlois.

nahid Persson Sarvestani gästar oss och berättar om sin karriär, hur hon lyckades göra de 
senaste 30 årens mest framgångsrika dokumentär och kanske också lite om sitt nya projekt.

En ny programpunkt är Klassikern, en restaurerad storfilm som vi visar vid tre tillfällen. första 
filmen ut är Taxi Driver, som fyller 35 år i år, och som i maj visades och hyllades i cannes. ta 
chansen att se denna klassiker som den var tänkt att ses!

Jag hoppas att ni får en fantastisk filmhöst och känner mig övertygad om att ni också kommer 
att förälska er i Douglas Sirks melodramer, hänföras av Murnaus tidlösa filmer och beundra 
rays mästerverk.

Danial Brännström, cinematekets programchef

Cinematekets redaktion
Danial Brännström, programchef
anders annikas, programredaktör
Nina Widerberg, programredaktör
Pia Strandberg, administration
kim fahlstedt, assistent

Programtidningen
Cinemateket

ansvarig utgivare

Danial Brännström

reDaKtÖr

anders annikas

s K r i b e n t e r
i  D e t t a  n u m m e r

cinematekets redaktion
Gunnar Bergdahl
Daniel Ekeroth
Göran Everdahl
Malena Jansson
andres Lokko

Formgivare

kicki ajax, fräulein Design

trycK

Norra Skåne offset aB 
Papperet miljöcertifierat enligt 
SS-EN ISo 14001

annonser

Jonna fischer Matz
fischer Matz kommunikation
cinemateket@fmkommunikation.se
073-154 63 00

bilDer

Svenska filminstitutets bildarkiv 

Kontakt
kassan i filmhuset: 08-665 12 56
cinemateket@sfi.se
www.cinemateket.se
www.facebook.se/cinemateket.se
www.twitter.com/cinemateketSE
Postadress:
cinemateket
Svenska filminstitutet
Box 27 126, 102 52 Stockholm
Besöksadress:
filmhuset, Borgvägen 1

TaCK Ti ll:  acaDE My f I LM arch IVE,  B IoG rafE N VIctor Ia,  th E B r ItISh f I LM I NStItutE,  char LES B u r N Ett,  MattI  ByE,  c I N E MatE kEt uSf, 
cLaSSIc f I LMS,  DaN I E L E kE roth, B IttE ESkI LSSoN, GoEth E-I NStItut SVE r IG E,  r Ickar D G raM forS, LoVa haG E r forS, kaJSa h E DStröM, 
MaG N uS h E N r I kSSoN,  hoLLyWooD cLaSS IcS,  kaVa,  M u r Nau StI ftu NG,  N Bc u N IVE rSaL,  Nor DISk f I LM,  StE faN NyLéN,  Par k c I rcuS, 
E DWar D VoN PaSt,  SaN Dr EWS,  ScaN Box E NtE rtaI N M E Nt,  SVE NSk f I LM I N DuStr I ,  LI N uS tor E LL,  tr Iart f I LM,  ucLa f I LM & tE LEVIS IoN 
arch IVE,  Bo ar N E VI B E N I uS,  JoN WE NGStröM, DEt DaNSkE f I LM I NStItut

Gäster i auGusti och september: Daniel Ekeroth, Christina Lindberg, 
Stefan Nylén, Nahid Persson Sarvestani, Christoffer Reichenberg 
Andersson, Melanie Rosenthal, Björn Runge, Mark Standley, Roger Wilson
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4 inledning

6–7 det här är Cinemateket!
Biografer, biljetter och lite fakta.

9 Klassikern: Taxi driver 
Vi visar en nyrestaurerad kopia av Martin Scorseses 
mästerverk från 1976.

10–11 ”actors studio” på Cinemateket: 
Nahid Persson sarvestani
Vi välkomnar en av Sveriges främsta dokumentär-
fi lmare till ett samtal med roger Wilson. Dessutom 
visar vi hennes långfi lmer samt den timslånga 
dokumentär som gjorde henne känd – och ökänd.

13 Torsdagskvällar i Filmhuset
Vi uppmärksammar att det var tio år sedan terror-
attacken mot World trade center, 50 år sedan 
Berlinmuren restes samt 35 år sedan husmors 
fi lmer försvann från biograferna.

14–16 F. W. Murnau
fyrafi lmer av geniet f. W. Murnau, vars Nosferatu 
har fått äran att inleda höstprogrammet!

17 staden och jag
tre självarkeologiska fi lmer, från havanna, Winnipeg 
och Liverpool. 

18–19 douglas sirk
fem fi lmer av melodrammästaren Douglas Sirk, bland 
annat en ny kopia av praktverket Den stora lögnen.

Visningsschema augusti–september

20–21 satyajit Ray
Vi visar den monumentala apu-trilogin och två 
ytterligare fi lmer av ”Indiens Ingmar Bergman”.

22 Elaine May
komediennen och regissören Mays tre 70-talsfi lmer 
– två relationskomedier och en fi lm noir.

23 100 svenska fi lmer du måste se!
Sex, våld och droger när Daniel Ekeroth har fått 
välja fyra sensationsfi lmer – däribland tarantino-
favoriten thriller – en grym fi lm.

25–27 Nyrestaurerat, publikens val och 
redaktionens favorit
Gott och blandat från svenska ljudfi lmspionjärer 
via Bill Murray till slaktare i Los angeles.

28–31 Förhandsvisning, Bar langlois 
och temahelger
tre förhandsvisningar och två temahelger – och 
däremellan vår nya barsatsning, Bar Langlois!

33 Unga Cinemateket
Nya och gamla klassiker varje söndag kl 14.00, för 
barn och medföljande vuxna. Gratis för alla under 15!

INNEHÅLL

910

23

MISSA INTE  

BAR LANGLOIS! 

LÄS MER PÅ 
SIDA 29. 



f
o

t
o

: 
M

IA
 c

A
r

L
S

S
O

n
: 

B
Io

G
r

a
f

E
N

 V
Ic

t
o

r
Ia

6 DEt här är cINEMatEkEt! AUGUSTI – SEPTEMBER

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 
ordinarie biljettpris, 65 kronor.* Perfekt för dig som vill pro-
va 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 barnfilmsvisning-
ar går barn upp till 15 år 
gratis. Se ålders-gräns 
för respektive film i aktuellt program. (På våra ordinarie 
visningar gäller åldersgränsen 15 år.)

Biljetterna för augusti och september släpps 10 augusti. 
Biljetter köps i kassan på den biograf där filmen visas. Inget 
återköp av biljetter eller medlemskort. från och med i höst 
kommer man även att kunna köpa biljetter på webben. håll 
utkik på www.cinemateket.se

kom i god tid! Vi startar filmerna på utsatt tid.

* Vissa specialvisningar kan kosta mer. Se aktuellt program  
 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

Cinematekets PodCasT

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 Medborgarplatsen.

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

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.

Varför börjar allt fler stora filmregissörer jobba inom tv? Vilka dog i slutet av Lukas Moodyssons första manus till 
fucking Åmål? Vad har Jean Genet gemensamt med Judd apatow? Svar på dessa frågor finner du i cinema-
tekets podcast, den perfekta följeslagaren till våra filmer. På bussen, innan du somnar på natten eller i bilkön 
på morgonen. Nu kan du ta med dig cinemateket och våra gäster var du än går.
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Facebook och Twitter

Bio Victor i Filmhuset
I filmhuset visar cinemateket fi lm tisdag till söndag. filmhuset ligger 
vid Gärdet, centralt och samtidigt naturskönt! Du tar dig hit 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, öppnar en timme före varje visning. 
telefon: 08-665 12 56. 

Biljetter till biografen Victoria säljs endast på Victoria.
Berwaldhallen

Radiohuset

SVT

Gärdet

BUSS 72, 76

42

72
56

BUSS 1, 4, 72

BUSS 56

SIDAS
TD
H

Värtavägen
Karlaplan

Valhallavägen

KarlavägenN
arvavägen

Karlaplan

Filmhuset
Borgv. 1

P

Filmhuset 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 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, läsa fi lmtidningar och 
låna böcker och fi lmer i Sveriges största fi lmbibliotek!

cinemateket anordnar debatter och fi lmsamtal, och visar 
världens och historiens bästa fi lmer i Filmhusets 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

Glöm inte bort att följa cinemateket på facebook och twitter. Där kan du få snabb information om eventuella 
ändringar i programmet, se klipp från fi lmerna vi visar samt vinna biljetter och andra fi na priser. Du hittar oss på 
www.facebook.com/cinemateket.se och www.twitter.com/CinemateketsE



läs mer på www.norstedts.se

Jan Troell  
- De eviga ögonblickens regissör
Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och 
Maria Larssons eviga ögonblick är några oförglömliga 
filmer av denne dubbelt Oscarnominerade regissör. Det 
här är den första biografin över denne stora filmskapare.

”Jan Troell är för mig ett alldeles äkta, stort lysande 
geni... Han är oerhört märkvärdig, fullkomligt originell 
och en djupt inspirerande regissör.” Ingmar Bergman

Heter en biografi Höggradigt jävla excentrisk och 
utspelar sig i svensk filmmiljö kan den bara handla 
om Bo Widerberg. Med filmerna Kvarteret Korpen, 

Elvira Madigan, Mannen på taket och Lust och 
fägring stor är Bo Widerberg en av Sveriges absolut 

största regissörer. Han förändrade filmhistorien och 
vann priser både här och utomlands. Tre av hans 

filmer Oscarnominerades.

Nya aktuella 
filmbiografier

Bo Widerberg  
- Äkthet till varje pris

ut- 
kommer

juli

ut- 
kommer

september
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AUGUSTI – SEPTEMBER 9  KLASSIKErn

taxi Driver
En ensam vietnamveteran tar jobb som taxichaffi s, eftersom han ändå ägnar 
nätterna åt att köra omkring i sin bil. Skift efter skift av möten med New 
Yorks skuggsidor får honom till sist att bestämma sig för att ”städa upp”.
 Manuset till Taxi Driver skrevs av vapenfetischisten Paul Schrader, 
som blandade sina egna mörka upplevelser med Fjodor Dostojevskijs 
Anteckningar från ett källarhål. Martin Scorsese hade från början tänkt sig 
Harvey Keitel i huvudrollen, men producenterna ville ha De Niro, efter att 
ha sett honom briljera i Mean Streets. Och nog fi ck de rätt, rollen som Travis 
Bickle är den som defi nierar Robert De Niros karriär. Filmen blev också 
Jodie Fosters genombrott, när hon som 14-åring gestaltade den prosti-
tuerade Iris, som Travis bestämmer sig för att rädda.
 Att nu få se och höra fi lmen (med musik av Bernard Herrmann) ny-
restaurerad på stor duk, är en ynnest. 35 år efter premiären har den inte 
minskat i styrka – varken som fi lmhistorisk referenspunkt eller som studie 
av en psykopat som tar lagen i egna händer.

REGi: MaRTiN sCoRsEsE ,  SKÅDESPE LAr E: rOB E rT DE n I rO, JODI E FOSTE r, 

cYB I LL SH E PH E r D, 1976, USA, 35 M M, 1 TiM 53 MiN, UTaN TEXT

FRE 16 sEPT 18.00, Bio Victor

lÖR 17 sEPT 17.00, Bio Victor

sÖN 18 sEPT 17.00, Bio Victor

Specialevenemang! Gratis för dig med VIP-kort, 45 kr för dig med Årskort 
och 80 kr för dig med Medlemskort.

En ensam vietnamveteran tar jobb som taxichaffi s, eftersom han ändå ägnar 

NYREs-
TaURE-

Rad! 

NYREs-NYREs-NYREs-NYREs-NYREs-NYREs-NYREs-NYREs-
TaURE-TaURE-TaURE-TaURE-TaURE-TaURE-TaURE-TaURE-TaURE-

GUld-
PalMs-

ViNNaRE!

klassikern
från och med i höst presenterar cinemateket två gånger per termin en nypremiär av en odödlig 
fi lmklassiker. Vi visar en nyrestaurerad kopia av fi lmen, vid tre tillfällen.

    

läs mer på www.norstedts.se

Jan Troell  
- De eviga ögonblickens regissör
Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och 
Maria Larssons eviga ögonblick är några oförglömliga 
filmer av denne dubbelt Oscarnominerade regissör. Det 
här är den första biografin över denne stora filmskapare.

”Jan Troell är för mig ett alldeles äkta, stort lysande 
geni... Han är oerhört märkvärdig, fullkomligt originell 
och en djupt inspirerande regissör.” Ingmar Bergman

Heter en biografi Höggradigt jävla excentrisk och 
utspelar sig i svensk filmmiljö kan den bara handla 
om Bo Widerberg. Med filmerna Kvarteret Korpen, 

Elvira Madigan, Mannen på taket och Lust och 
fägring stor är Bo Widerberg en av Sveriges absolut 

största regissörer. Han förändrade filmhistorien och 
vann priser både här och utomlands. Tre av hans 

filmer Oscarnominerades.

Nya aktuella 
filmbiografier

Bo Widerberg  
- Äkthet till varje pris

ut- 
kommer

juli

ut- 
kommer

september



En torsdag i månaden bjuder vi in en 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 lmarbetare från 
hela världen. Samtalen, som är tänkta att INSPIRERA MORGONDAGENS SVENSKA FILM-
SKAPARE, 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, så passa på att delta i samtalet! 
Samtalsledare är roger Wilson, journalist och programledare för Kino i Sveriges radio P1.

10 "actorS StuDIo" PÅ cINEMatEkEt:  NahID PErSSoN SarVEStaNI AUGUSTI – SEPTEMBER

”actors studio” på cinemateket

NaHid PERssoN saRVEsTaNi 
– möt henne i Filmhuset 1 september!
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Nahid Persson Sarvestani föddes i Shiraz i Iran 
1960 och fl ydde till Sverige efter revolutionen 
1979. Med kameran som verktyg har hon gång 

på gång återvänt, för att skildra såväl dagens iranska 
samhälle som det hon själv lämnade för drygt 30 år sedan. 
Med både inifrån- och utifrånperspektiv gör hon inter-
nationella fi lmer, för en internationell publik.
 Persson Sarvestani började sin fi lmkarriär som tv-
journalist, men en bit in på 00-talet inledde hon arbetet 
med en långfi lmsdokumentär för bio, om en iransk man 
och hans fyra fruar. Parallellt gjorde hon en timslång tv-
fi lm om prostituerade kvinnor i Iran. Prostitution bakom 
slöjan visades första gången 2004 och uppmärksam-
mades världen över, vann mängder av priser och gjorde 
Persson Sarvestani till ett internationellt känt namn. Ett 
av villkoren för att få fi lma de prostituerade kvinnorna var 
att fi lmen aldrig skulle visas i Iran, eftersom det kunde 
äventyra deras säkerhet. Myndigheterna fi ck ändå tag på 
fi lmen och Nahid Persson Sarvestani förbjöds att resa 
tillbaka till landet. arbetet med långfi lmsdokumentären, 
fyra fruar och en man, fi ck därför slutföras av hennes 
dotter Setareh.
 Den stängda dörren till det forna hemlandet blev 
också utgångspunkten för uppföljaren Drottningen och 
jag, Persson Sarvestanis hittills mest framgångsrika fi lm. 
hon möter där före detta drottningen farah Diba, som 
i exil i frankrike inte heller kan återvända till sitt hem-
land. filmen tävlade på Sundance-festivalen och är den 

svenska dokumentär som har lockat fl est biobesökare 
sedan 1970-talet.

förutom att Nahid Persson Sarvestani ständigt återvän-
der till Iran i sina fi lmer sätter hon alltid kvinnor i fokus – 
så även i den kommande fi lmen Prisoners in hell. Precis 
som i Drottningen och jag behandlar den efterverkning-
arna av revolutionen 1979, där kvinnor som torterades 
och fängslades berättar om vad som hände, bitvis 
gestaltat med animationer.
 Vi är mycket glad och stolta att nahid Persson 
Sarvestani besöker cinemateket, för att samtala med 
roger Wilson om sin karriär och om framtida projekt. 
Efter samtalet visar vi också Drottningen och jag. 
Välkomna!

ToRs 1 sEPT 18.00, Bio Victor

Specialevenemang! Gratis för dig med VIP-kort, 65 kr för dig med Årskort och 100 kr för dig med Medlemskort. 



AUGUSTI – SEPTEMBER 11  "actorS StuDIo" PÅ cINEMatEkEt:  NahID PErSSoN SarVEStaNI

NaHid PERssoN saRVEsTaNi 
– möt henne i Filmhuset 1 september!

Prostitution 
bakom slöjan 
Prostitution är förbjudet i 
Iran, men ett kryphål i de shia-
muslimska lagarna gör det möjligt 
att kringgå detta genom att ingå 
korttidsäktenskap. Nahid Persson 
Sarvestani porträtterar känsligt 
två kvinnor som på detta sätt säljer 
sina kroppar. Vann både Stora 
Journalistpriset och Guldbaggen 
för bästa dokumentär.

REGi: NaHid PERssoN saRVEsTaNi ,  MED-

VErKAnDE: M InA, FAr IBA, 2004, DAnMArK, 

SVEr IGE, BETAcAM, 59 MiN, ENGElsK TEXT

sÖN 4 sEPT 16.00, Bio Victor
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Fyra fruar och en man 
Familjen Mohammedani består av en man, hans fyra 
fruar och deras 20 barn. Fruarnas vardag präglas av 
konkurrensen om vem som för tillfället är makens fa-
vorit, men också av solidaritet kring vardagsbestyren 
och inför risken att maken gifter sig än en gång.

R EG i:  NaH i d PE RssoN saRVE sTaN i ,  M E DVE r KAn DE: FArAnG, 

G OLI ,  SHAH PAr, Z I BA, HADA, 2007, SVE r IG E, USA, DAn MAr K, 

nOrG E, AUSTrALI E n, n E DE r LÄn DE r nA, F I n LAn D, B E LG I E n, 

I r LAn D, ISLAn D, ESTLAn D, DVcAM,  1 Ti M 16 M i N,  sVE N s K TEXT

Tis 20 sEPT 18.00, Bio Victor

oNs 28 sEPT 16.00, Bio Victor

drottningen och jag  
Farah Diba var hustru till shahen och därmed en av Nahid Persson 
Sarvestanis främsta motståndare under hennes tid i Iran. 30 år efter 
revolutionen kontaktar hon henne för att göra en dokumentärfi lm. 
Resultatet blir ett samtal om nu och då och en skildring av hur fi ender 
närmar sig varandra genom ett gemensamt dokumentärprojekt.

R EG i:  NaH i d PE RssoN saRVE sTaN i ,  M E DVE r KAn DE: nAH I D PE r SSOn SArVESTAn I, 

FArAH DI BA, 2009, SVE r IG E, 35 M M, 1 Ti M 30 M i N,  sVE N s K TEXT

ToRs 1 sEPT 20.00, Bio Victor, MÅN 12 sEPT 19.00, Biografen Victoria



Musik, teater, dans, varieté, konst, 
film, litteratur, barnfestival... 
I år hyllar vi vårt grannland i väst. 
Håll utkik efter Norge i programmet.
Varsågod, här är några smakprov!

Trolljägaren, Max Manus, Limbo, 
Tatt av kvinnen. Norska filmpärlor 
under stjärnorna på KulturhusTaket
varje kväll.

Svenska och norska favoriter möts 
i rampljuset. Norwegian Mood med 
Alexander Rybak, Christian Ihle 
Hadland och Ane Brun. Bjørn Berge, 
Gjermund Larsen Trio,
Valkyrien Allstars 
på Brunkeberg.

Författarmöten, 
kultursamtal och 
samhällsdebatter 
med norska 
kulturprofiler.



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 
föregående sidor. Välkommen att ta del i samtalet!

AUGUSTI – SEPTEMBER 13  torSDaGSkVäLLar I  f ILMhuSEt

”Det var precis som på fi lm”, blev snabbt den defi nierande beskrivningen 
av terroristattackerna 11 september 2001. Trots detta har amerikanska 
fi lmbolag närmat sig händelserna med stor försiktighet under de tio år 
som har gått. Vi har bjudit in fi lmvetaren Melanie rosenthal för att berätta 
om utvecklingen kring ”11 september-fi lmer”; om kontroverser, utma-
ningar och svårigheter att marknadsföra fi lmerna mot en motvillig publik.
Efter föredraget visar vi fi lmen United 93.

FÖREdRaG, 45 MiN, ENGElsKa

11 sEPTEMBER – Tio ÅR sENaRE

BERliNMUREN – 50 ÅR sENaRE

United 93
11 september 2001. Vi växlar mellan att 
vara ombord det kapade planet United 
Airlines 93 och i fl ygledningsrummet 
där man försöker få kontroll över si-
tuationen. Paul Greengrass fi lm – som 
han klämde in mellan två Bourne-
rullar – är tveklöst den bästa på temat.

REGi: PaUl GREENGRass ,  SKÅDESPE LAr E: 

B E n SLI n EY, KHALI D AB DALLA, cH r ISTIAn 

cLE M E nSOn, 2006, USA, FrAn Kr I KE, 

STOr B r ITAn n I E n, 35 M M,  1 TiM 50 MiN, 

sVENsK TEXT

Berlin Babylon
Berlinmuren byggdes för att hindra 
Östberlins befolkning från att fl y till 
väst och under de 28 år som den stod 
kvar kom den att symbolisera det delade 
Europa och det kalla kriget mellan öst 
och väst. Cinemateket uppmärksammar 
att det i höst är 50 år sedan Berlinmuren 
restes genom att visa Berlin Babylon, en 
närmast hypnotisk dokumentärfi lm 

om ombyggnaden av Berlin och samman- 
fogandet av de två städerna efter murens 
fall. Musik av Einstürzende Neubauten.

REGi: HUBERTUs siEGERT ,  M E DVE r KAn DE: 

AnG E LA WI n KLE r (B E rÄTTAr rÖST),  G Ü nTE r 

B E H n IScH, I .  M.  PE I ,  H E LM UT JAH n, 2001, 

TYSKLAn D, 35 M M,  1 TiM 28 MiN, ENGElsK TEXT

ToRs 8 sEPT 18.00, Bio Victor

ToRs 25 aUG 18.00, Bio Victor –  FÖREdRaG + FilM, 2 TI M 35 M I N

Musik, teater, dans, varieté, konst, 
film, litteratur, barnfestival... 
I år hyllar vi vårt grannland i väst. 
Håll utkik efter Norge i programmet.
Varsågod, här är några smakprov!

Trolljägaren, Max Manus, Limbo, 
Tatt av kvinnen. Norska filmpärlor 
under stjärnorna på KulturhusTaket
varje kväll.

Svenska och norska favoriter möts 
i rampljuset. Norwegian Mood med 
Alexander Rybak, Christian Ihle 
Hadland och Ane Brun. Bjørn Berge, 
Gjermund Larsen Trio,
Valkyrien Allstars 
på Brunkeberg.

Författarmöten, 
kultursamtal och 
samhällsdebatter 
med norska 
kulturprofiler.

FilMaRKiVET.sE PREsENTERaR

Husmors fi lmer våren 1974
”Från 1952 och 25 år framåt spred 
Husmors fi lmer modernitetens budskap 
till landets husmödrar. Glada kändisar 
sågs där prisa ’mirakelfi bern’ terylene. 
Vitrockade vetenskapsmän förläste om 
enzymer, husmödrar i förkläde och 
nylagt hår bonade golvet med Glistra-
Glans, tinade djupfryst fi sk och prydde 
skåpen med plastat hyllpapper. Teknik 
och vetenskap, upplysning och reklam 
samverkade när hemmets nya sköna 

värld skulle visas upp.” – Husmors fi lmer 
och den moderna husmodern, Boel Berner 
 Vi visar jubileumsfi lmen Husmors 
fi lmer våren 1974, där Olle Björklund 
presenterar en kavalkad av inslag från 
tidigare Husmors fi lmer på videokassett.

R EG i:  R U N E HaG B E RG, ToM YoU NG E R,  M E D-

VErKAnDE: GUn HÄGGLUnD, LASSE BErGHAGEn, 

MAG n US HÄr E nSTAM, KJ E r STI n DE LLE rT, 

SVE r IG E, 1974, 35 M M,  53 M i N UTE R

ToRs 15 sEPT 18.00, Bio Victor



”
I cannot imagine any more complete and deep psycho-

logical expression than the one I saw coming into 

being and then slowly fade under Murnau’s hand. In 

such a case can one still regret the absence of words? I do 

not think so.”

 Så skrev en filmjournalist om den unge lovande regissören 

friedrich Wilhelm Murnau 1921. orden är träffande ur flera 

tidsperspektiv – då som spådom över Murnaus kommande 

gärning, idag som nekrolog över en av stumfilmstidens största. 

Bara tio år senare var Murnau död.

Murnau studerade för legendariske teatermannen Max reinhardt 

när första världskriget bröt ut och han kallades in som attack-

pilot. under en flygning över det neutrala Schweiz tvingades 

hans plan ned, varpå han internerades under resten av kriget. 

tiden ägnade den fantasifulle unge mannen åt att sätta upp teater-

pjäser och kompilera filmmaterial för den tyska ambassaden. 

När kriget var över hade han blivit en fullfjädrad filmskapare.

 Den första publika succén kom med Nosferatu (1922), och 

Murnau kontrakterades av tyska ufa. Med filmer som fantom, 

faust, Sista skrattet … och hycklaren blev han ett internationellt 

känt namn. I mitten av 20-talet lockades han över atlanten av 

William fox, som ville profilera sitt bolag med europeisk elegans. 

första filmen för fox, Soluppgång, floppade hos den samtida bio-

publiken, men räknas idag till en av Murnaus, och hela stumfilm-

epokens, mest enastående bedrifter.

f. W. Murnau samarbetade med några av sin tids främsta manus-

författare och fotografer och utvecklade en ”expressionism” med 

mer humanistisk ton än hos kollegorna fritz Lang och G. W. Pabst. 

hans bildspråk präglades av innovativa kamerarörelser och kon-

traster mellan skuggor och ljus, och har ofta jämförts med tyska 

1700-talsromantiker som caspar David friedrich.

 Ett annat stråk i Murnaus regissörskap är de känsliga por-

trätten av kampen mot livets orättvisa villkor, och här målade han 

med hela paletten. Vi finner det i Greve orloks mörka begär i 

Nosferatu, i hotellportierens skam över sin ålder och klasstillhö-

righet i Sista skrattet … och hos de älskande tu i Soluppgång, 

sökande efter en plats i en värld stadd i snabb förändring.

runt 1930 bröt Murnau med fox, och gav sig tillsammans med 

robert J. flaherty iväg för att påbörja en serie filmer om Söder-

havets övärld. Samarbetet sprack och Murnau slutförde sin egen 

version av den första filmen, tabu, idag ansedd som en av hans 

främsta. Strax efter premiären sladdade han av vägen mellan 

Los angeles och Monterey och dog, bara 42 år gammal.

 Besökarna på Murnaus begravning var få – likt Garbo höljde 

regissören sitt privatliv i dunkel – men desto fler har hänförts och 

inspirerats av hans utsökta filmhantverk.

I oktober och november visar vi fler filmer av f. W. Murnau.

F. W. 
Murnau

14 f.  W.  MurNau AUGUSTI – SEPTEMBER
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NOSFERATU / /  n O S F E rATU,  E I n E  SYM P H O n I E  D E S G rAU E n S / /

Max Schreck är fi lmhistoriens kusligaste Dracula i expressionistisk 
vampyrklassiker vars extrema kameravinklar inspirerade Orson 
Welles när han gjorde Citizen Kane. Nosferatu är en icke-auktoriserad 
fi lmatisering av Bram Stokers Dracula och efter premiären stämdes 
produktionsbolaget av Stokers änka som krävde att alla kopior av 
fi lmen skulle förstöras. Totalförbjuden i Sverige. Visningen ackom-
panjeras av Matti Bye på piano, dragspel och klockspel, Leo Svensson 
på cello och såg, Kristian Holmgren på orgel och slagverk och med 
Janne Ljungwald som ljudtekniker. Visningen sker i samarbete med 
Goethe-Institut Sverige.

REGi: F. W. MURNaU ,  SKÅDESPE LAr E: MAX ScH r EcK, G USTAV 

VOn WAnG E n H E I M,G r ETA ScH rÖDE r, ALEXAn DE r G rAnAcH, 

1922, TYSKLAn D, 35 M M,  1 TiM 29 MiN, TYsKa oCH ENGElsKa 

MEllaNTEXTER

Tis 16 aUG 18.00, Bio Victor 

Specialevenemang! Gratis för dig med VIP-kort, 
65 kr för dig med Årskort och 100 kr för dig med Medlemskort.

AUGUSTI – SEPTEMBER 15  f.  W.  MurNau



FANTOM / /  P HAnTO M / /

Murnau skapar mardrömsstämning med avancerat 
trickfoto och montage i drama där diktande bokhållare 
hittar prostituerad som liknar hans drömkvinna och 
blir viljelöst redskap åt brottsling. Manus av Thea von 
Harbou, som även skrev Metropolis. Matti Bye ackom-
panjerar på piano.

REGi: F. W. MURNaU ,  SKÅDESPE LAr E: ALFr E D AB E L, L I L DAG OVE r, 

KAr L ETLI nG E r, I LKA G r Ü n I nG, 1922, TYSKLAn D, 35 M M, 

2 TiM 12 MiN, TYsKa oCH ENGElsKa MEllaNTEXTER

lÖR 20 aUG 14.00, Bio Victor

Specialevenemang! Gratis för dig med VIP-kort, 45 kr för dig med 
Årskort och 80 kr för dig med Medlemskort.

SISTA SKRATTET … 
/ /  D E r LETZTE  MAn n / /

Revolutionerande rörlig kamera i ban-
brytande klassiker där Emil Jannings 
ger allt som stolt dörrvakt som 
förlorar sin uniform och degraderas 
till lyxhotellets toalettvaktmästare. 
”Sista skrattet … blev berömd över 
hela världen. Ingen utländsk fi lm har 
haft lika stort infl ytande i Hollywood.” 
– David A. Cook, fi lmhistoriker. Matti 
Bye ackompanjerar på piano.

REGi: F. W. MURNaU ,  SKÅDESPE LAr E: E M I L 

JAn n I nGS, MALY DE LScHAFT, MAX H I LLE r, 

E M E LI E KU r Z, 1924, TYSKLAn D, 35 M M, 

1 TiM 27 MiN, UTaN dialoG/MEllaNTEXTER

ToRs 22 sEPT 18.00, Bio Victor

Specialevenemang! Gratis för dig med VIP-kort, 
45 kr för dig med Årskort och 80 kr för dig med 
Medlemskort. 

HYCKLAREN / /  H E r r TArTÜ F F  / /

Murnau la till en ramhandling där yngling räddar 
farfar ur hushållerskans grepp genom att visa Molière-
fi lmatisering med Emil Jannings som Tartuffe och 
Werner Krauss som Orgon. Foto av Karl Freund. ”Emil 
Jannings gestaltning av Tartuffe hör till hans mest 
minnesvärda skapelser.” – Rune Waldekranz, fi lm-
historiker. Matti Bye ackompanjerar på piano.

REGi: F. W. MURNaU ,  SKÅDESPE LAr E: E M I L JAn n I nGS, WE r n E r 

KrAUSS, LI L DAG OVE r, H E r MAn n P IcHA, 1925, TYSKLAn D, 35 M M, 

1 TiM 20 MiN, sVENsKa MEllaNTEXTER

Tis 27 sEPT 18.00, Bio Victor 

Specialevenemang! Gratis för dig med VIP-kort, 45 kr för dig med 
Årskort och 80 kr för dig med Medlemskort.

16 f.  W.  MurNau AUGUSTI – SEPTEMBER



AUGUSTI – SEPTEMBER 17  

Nostalgi spelar en central roll i de fl esta självbiografi ska 
berättelser. Men minnet är ett opålitligt verktyg. Vi har valt 
tre självbiografi ska fi lmer där berättarna ifrågasätter nostal-
gin och sin förmåga att minnas. Istället för att återberätta, 
gör de självrefl exiva utgrävningar i sin egen minnesvärld.
 I alla dessa fi lmer har staden en framträdande roll. 
Berättaren minns sig själv och platsen han växte upp 

på, staden blir en av berättelsens centrala rollfi gurer. 
Minnesfragment av Winnipeg, Liverpool och havanna 
frammanas, nagelfars, omstöps och återvinns. Scener från 
ett tidigare liv kopplas samman med fysiska platser. Den 
föränderliga staden blir en metafor för det oberäkneliga 
minnet, där fragment och lämningar från det förfl utna blir 
byggstenar i återskapandet av en tid som fl ytt. 

staden och jag
– tre självarkeologiska fi lmer

My Winnipeg
Guy Maddins egensinniga 
avskedsbrev till sin födelse-
stad är lika mycket lekfull 
uppgörelse som öm kärleks-
förklaring. Regissören åter-
skapar barndomsminnen, 
målar psykogeografi ska 
kartor över Winnipegs bak-
gator och associerar fritt från 
fl odförgreningar till sin mors 
mellangärde. 

REGi: GUY MaddiN ,  SKÅDESPE LAr E: 

DArcY FE H r, An n SAVAG E, LOU ISE 

n EG I n, 2007, KAnADA, 35 M M,  1 TiM 

20 MiN, ENGElsK dialoG, NEdER-

lÄNdsK TEXT

oNs 17 aUG 16.00, Bio Victor

lÖR 20 aUG 17.00, Bio Victor

Minnen från underutvecklingens tid
/ /  M E M O r IAS D E L  S U B D E SAr r O LLO / /

När den välbärgade familjen fl yr revolutionen stannar 
Sergio kvar. På vandring genom ett Havanna i förändring 
tvingas han konfrontera sina ideal och sin bakgrund. 
Den första kubanska fi lmen som visades i USA efter 
revolutionen. ”En utsökt ödmjuk fi lm med en sofi stikerad 
och kosmopolitisk stil och en fascinerande subtilitet och 
komplexitet.” – Peter Schjeldahl, New York Times

REGi: ToMÁs GUTiÉRREZ alEa, SKÅDESPE LAr E: SE rG IO 

cOr r I E r I ,  DAISY G rAnADOS, ESLI n DA nÚÑES, 1968, KU BA, 

35 M M,  1 TiM 37 MiN, sVENsK TEXT

lÖR 3 sEPT 14.00, Bio Victor

of Time and the City
Med noggrant valda arkivbilder, originellt musikval 
och den egna rösten skapar Terence Davies en högst 
personlig refl ektion om tidens gång och uppväxten i 
efterkrigstidens Liverpool. ”A lyrical, cinematic poem 
… I was reminded just how magical, how beautiful, 
how genuinely exciting and transcendent, terrifi c fi lm-
making can be.” – Mark Kermode, BBC

REGi: TERENCE daViEs ,  B E rÄTTAr E: TE r E ncE DAVI ES, 2008, 

STOr B r ITAn n I E n, 35 M M,  1 TiM 14 MiN, UTaN TEXT

sÖN 21 aUG 14.00, Bio Victor

StaDEN och JaG
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18 DouGLaS SIrk AUGUSTI – SEPTEMBER

J ane Wyman råkar illa ut i Morgondagen är vår, då 
hon gör misstaget att förälska sig i sin trädgårds-
mästare, spelad av rock hudson. hennes vuxna, 

olidligt snobbiga barn tar avstånd – och köper henne en 
tv-apparat som distraktion. filmens originaltitel är all that 
heaven allows, ett av regissören Douglas Sirks många 
bistra, halvdolda skämt: ”himlen är snål.”
 Morgondagen är vår har omtolkats av todd haynes 
som far from heaven och av rainer Werner fassbinder 
som rädsla urholkar själen. fassbinder tillhörde Sirks 
tidiga försvarare när melodramer, ”kvinnofi lmer”, fortfarande 
befann sig längst ner på cineasternas totempåle. I en ofta 
citerad essä skrev han att ”Sirk har gjort de ömmaste fi lmer 
som jag känner till. filmer av en som älskar människorna 
och inte föraktar dem som vi”.
 När hans fi lmer gjorde publiksuccé på bio såg samtida 
kritiker vare sig ömhet eller satir, utan bara högpolerade 
såpor. De missade Sirks styrka: den vackra ytan i hans fi lmer 
är omedelbart tillgänglig, medan innebörden smyger sig på 
i egen takt.
 De ofta vanvettiga intrigerna – bara försök att ta hand-
lingen i En läkares samvete på allvar! – behandlar Sirk 
gärna med nästan överdriven respekt. Ironin, men också 
Sirks medkänsla, syns istället i bilderna.

 Som i there’s always tomorrow (1956), där den hun-
sade leksaksdirektören som spelas av fred MacMurray 
alltid tycks befi nna sig bakom trappräcken, persienner och 
annat gallerliknande – självfallet i fulländade bildkompo-
sitioner.
 kanske var det den tyskfödde Detlef Siercks (som han 
hette från början) bakgrund inom expressionistisk teater 
under 20- och 30-talen som gjorde honom till mästare i 
både slående bildlösningar och dolda budskap. Det fram-
växande konsumtionssamhället i uSa betraktade han som 
europeisk intellektuell, en outsider – vilket kan förklara fi l-
mernas kast mellan analytisk kyla och känslomässig över-
hettning.
 Sirks 45 fi lmer i tyskland och hollywood omfattar alla 
tänkbara genrer – komedier, thrillers, musikaler – och alla 
ledde fram till hans sista stora melodram, Den stora lögnen, 
enligt kritikern Dave kehr ”såpoperans La Scala”.
 I Den stora lögnen, och föregångaren för alla vindar, 
riskerar undertryckta känslor och konfl ikter ständigt att 
ödelägga perfekta inredningar och hårdsprejade frisyrer. 
fassbinder skrev: ”Vansinnet är, tror jag, alltid ett hopp hos 
Douglas Sirk.”

TE XT :  GÖRaN EVE R daH l

F I LM K r IT I K E r

Douglas 
Sirk
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En läkares samvete 
/ /  MAG n I F I c E nT  O B S E S S I O n / / 

Praktmelodram där ansvarslös 
playboy blir kirurg för att ge kvinna 
han gjort blind synen tillbaka. 
Producenten som övertalade Sirk 
att göra en remake av John M. 
Stahls fi lm från 1935, hängde över 
regissörens axel och sa: ”Jag vill 
att 500 näsdukar ska plockas fram 
exakt här.”

REGi: doUGlas siRK ,  SKÅDESPE LAr E: JAn E 

WYMAn, rOcK H U DSOn, BAr BArA r USH, 

1954, USA, 35 M M,  1 TiM 48 MiN, sV. TEXT

oNs 21 sEPT 16.00, Bio Victor

lÖR 24 sEPT 16.15, Bio Victor

För alla vindar 
/ /  Wr ITTE n O n TH E W I n D / / 

Drickande playboy och hans eroto-
mana syster är olyckliga arvtagare till 
oljeimperium i grandios Texastragedi 
som gav Dorothy Malone en Oscar. 
”The acting is dynamite, the melo-
drama is compulsive.” – Tony Rayns, 
Time Out

REGi: doUGlas siRK , SKÅDESPELArE: rOcK 

HUDSOn, LAUrEn BAcALL, rOBErT STAcK, 

DOrOTHY MALOn E, 1956, USA, 35 M M, 

1 TiM 39 MiN, ENGElsK dialoG, sPaNsK TEXT

oNs 24 aUG 18.00, Bio Victor

MÅN 29 aUG 19.00, Biografen Victoria

Svarta änglar 
/ /  TH E  TAr n I S H E D An G E LS / / 

Luggsliten journalist i depressio-
nens Södern vill göra reportage 
om plågad pilot som tvingas göra 
fl ygkonster för pengar men faller för 
hans fru, som gör fallskärmstrick. 
En av Sirks egna favoritfi lmer, efter 
William Faulkners roman Pylon. 
”One of Sirks bleakest fi lms … and 
one of his fi nest.” – Gilbert Adair, 
Time Out

REGi: doUGlas siRK ,  SKÅDESPE LAr E: 

rOcK HUDSOn, DOrOTHY MALOnE, rOBErT 

STAcK, 1957, USA, 35 M M,  1 TiM 31 MiN, 

ENGElsK dialoG, sPaNsK TEXT

lÖR 3 sEPT 18.00, Bio Victor

Tis 6 sEPT 18.00, Bio Victor

Den stora lögnen 
/ /  I M ITAT I O n O F  L I F E  / / 

Mästerverk där Lana Turner off-
rar allt för att bli Broadwayaktris 
och hennes svarta husa förskjuts 
av sin ljushylta dotter, som låtsas 
vara vit. Sirks sista fi lm är en på-
kostad remake av John M. Stahls 
melodram från 1934.

REGi: doUGlas siRK ,  SKÅDESPE LAr E: 

LAnA TU r n E r, JOH n GAVI n, SUSAn 

KOH n E r, J UAn ITA MOOr E, 1959, USA, 

35 M M,  2 TiM 5 MiN, UTaN TEXT

MÅN 5 sEPT 19.00, Biografen Victoria

oNs 7 sEPT 18.00, Bio Victor 

Morgondagen är vår 
/ /  ALL  THAT  H EAVE n ALLOWS / / 

Respektabel änka i fl äckfri ameri-
kansk småstad förälskar sig till 
omgivningens förskräckelse i sin 15 
år yngre trädgårdsmästare. Sirks 
vemodiga klassiker fi ck Fassbinder att 
göra Rädsla urholkar själen och Todd 
Haynes att göra Far from Heaven. ”Jag 
minns vad det var som inspirerade mig 
… Walden av Thoreau. Det handlar 
helt enkelt om att ta ett träd och sätta 
det i salongen.” – Douglas Sirk 

REGi: doUGlas siRK ,  SKÅDESPE LAr E:

JAn E WYMAn, rOcK H U DSOn, AG n ES 

MOOr E H EAD, 1955, USA, 35 M M,

1 TiM 29 MiN, UTaN TEXT

ToRs 18 aUG 18.00, Bio Victor

MÅN 22 aUG 19.00, Biografen Victoria

NY
KOPIA!

NY
KOPIA!
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Satyajit 
Ray

d e där stora fi lmupplevelserna har alltid en ram som 
gör dem möjliga. En tid, en plats, en längtan. När jag 
en gång på 1980-talet var utsänd av folkets Bio för 

att på fi lmfestivalen i Pesaro i Italien betitta indisk kvalitets-
fi lm var det en blandad upplevelse som gradvis förvandlades 
till ett moraliskt imperativ. Efter överambitiösa 50 fi lmer på 
en knapp vecka befann jag mig i en fullständig supersize-
me-känsla. kvar på programmet stod dock att åka till rom 
och gå på en retrospektiv serie. Så en tidig sommarkväll i 
fellinis roma, som jag befann mig i för allra första gången, 
fi ck jag där och då en av mina genombrytande fi lmupple-
velser. Just en sådan som förändrade perspektiven, vidgade 
världen, som så att säga ställde in skärpan efter veckans 
oändliga fi lmremsa av likartade bilder och berättelser. 
 filmen som skakade om mig var Satyajit rays apu-trilogi, 
visad i en enda svindlande föreställning medan nattmörkret 
föll mjukt i andhämtningspauserna utanför biografen i den 
gamla stadens hemlighetsfulla centrum. Det var en upple-
velse där fi lmhistorien hann ikapp mig. ray var nämligen på 
80-talet sedan länge redan betraktad som en av världens 
stora fi lmskapare. Den första delen av apu-trilogin, Sången 
om vägen, var hans debutfi lm och den prisades i cannes 
redan 1956.

ray kom från en välbärgad familj i calcutta, hade rest i 
Europa, sett cykeltjuven i London tillsammans med andra 
neorealistiska mästerverk och dessutom fi lmer av fransman-
nen Jean renoir. ray var egentligen grafi ker och tecknare 
men blev en sann cineast som till Indiens fi lmiska nöjes-
produktion förde intryck från efterkrigstidens europeiska 
fi lm. 1947, tillbaka i Indien, startade han i hemstaden den 
allra första indiska fi lmklubben – en tidig avlägsen släkting 
till cinemateket! – och när Jean renoir kom till Indien 1951 
för att spela in en fi lm blev ray dennes regiassistent. Men 
vägen var ändå lång till att han skulle få möjlighet att slutföra 
sin första egna fi lm. Inspelningarna påbörjades 1952 och 
enligt berättelserna tvingades den unge ray till och med 
panta en del av familjens smycken för att kunna fortsätta 
inspelningarna som drog ut på tiden med över tre år.
 Det är en slags förtätad vardagsrealism, fylld av poesi, 
som gör apu-trilogin till en milstolpe i fi lmhistorien. I Sången 

om vägen befi nner vi oss långt ut på den bengaliska lands-
bygden där den lille pojken apu lever med sin familj och sin 
syster. Men livets förutsättning är alltid döden. även om 
moderniteten anas bortom byn där järnvägen går och fram-
tiden tuffar fram. filmen blev ett formidabelt genombrott 
och etablerade Satyajit ray som en brobyggare mellan euro-
peisk realism och indisk poesi. I del två, Den obesegrade 
(1956), har apu och hans föräldrar fl yttat till den myllrande 
storstaden Varanasi och med apus värld (1959) fullbordade 
han trilogin, nu med apu som vuxen. Berättelsen slår sin bro 
över tiden på ett universellt vis och bropelarna består av en 
igenkännbar humanism. Den betvingar exotismens distanse-
ring och färdas rakt in i våra europeiska hjärtan. Nu som då.
 
Satyajit ray kom därefter att under många år vara Indiens 
store fi lmregissör. hans betydelse som konstnärlig inspira-
tör kan knappas överskattas för den generation av indiska 
fi lmare som följde. På hemmaplan hamnade han i en kors-
eld mellan krav på att inte ”exportera fattigdom” och att 
vara mer marxistisk likt generationskamraten Mrinal Sen. 
Parallellerna till en viss Ingmar Bergman och det svenska 
fi lmlivet är uppenbara.
 Sammanlagt gjorde Satyajit ray 32 långfi lmer. Jag har 
långt ifrån sett alla. I samband med fi lmatiseringen av en av 
Nobelpristagaren rabindranath tagores romaner fi ck ray 
1983 en allvarlig hjärtattack. Men han återkom med några mer 
teaterstiliserade fi lmer – som vi förstås visade på fi lmfestivalen 
i Göteborg, precis som fi lmer av hans son Sandip ray. 
 I mars 1992 fi ck Satyajit ray en heders-oscar för sin 
betydelsefulla gärning. hollywood stod upp för en fi lm-
skapare fjärran från hollywood. Bara några veckor senare 
dog han, 70 år gammal.
 även om inget av allt det andra som ray gjorde för mig 
någonsin nådde den där totalupplevelsen i rom av apu-
trilogin – möjligen skulle det vara hans 70-talsfi lm Åska 
över slätterna – är hans andra fi lmer en ömsint påminnelse 
om en av mina största bioupplevelser. Det är mer än gott så.

TE XT :  G U n nAr B E r G DAH L , 

ku Ltu rch E f PÅ h E LS I NG BorG DaG B LaD,  t I D IGar E VE r kSaM 

I NoM foLkEtS B Io och SoM ch E f för GötE BorGS f I LM fEStIVaL
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Sången om vägen 
/ /  PATH E r PAn c HAL I  / /

Första delen av Rays tidlösa trilogi hand-
lar om pojken Apu och hans familjs liv i 
en västbengalisk by. Filmen var en sen-
sationell debut, har musik av Ravi Shankar 
och blev den första indiska fi lm som 
uppmärksammades i väst. ”Jag kommer 
aldrig att glömma den upphetsning jag 
kände när jag hade sett Sången om vägen 
för första gången … Den fl yter fram som 
en väldig fl od.” – Akira Kurosawa

REGi: saTYaJ iT RaY ,  SKÅDESPE LAr E: SU B I r 

BAn n E rJ E E, KAn U BAn n E rJ E E, KAr U nA 

BAn n E rJ E E, U MA DAS G U PTA, 1955, I n DI E n, 

35 M M,  2 TiM 2 MiN, ENGElsK TEXT

oNs 17 aUG 18.00, Bio Victor

sÖN 21 aUG 16.00, Bio Victor

Den obesegrade 
/ /  APArA J ITO / /

I den andra delen av Apu-trilogin 
fl yttar familjen från sin by till ett 
ruckel i Varanasi. Apu får ett stipen-
dium och erbjuds en plats i en skola 
i Calcutta, men hans mor vill inte 
att han ska lämna henne … Filmen 
vann Guldlejonet i Venedig.

R EG i:  saTYaJ iT RaY ,  SKÅDESPE LAr E: 

SMArAn G HOSAL, KAn U BAn n E rJ E E, 

KAr U nA BAn n E rJ E E, P I nAKI SE nG U PTA, 

1956, I n DI E n, 35 M M,  1 Ti M 50 M i N, 

E NG E ls K TEXT

Tis 23 aUG 16.00, Bio Victor

sÖN 28 aUG 14.00, Bio Victor

Musikrummet
/ /  JALSAG HAr / /

Åldrande överhuvud för 
utblottad aristokratisk familj 
säljer sin frus smycken för att 
bekosta musikaftnar i sitt sön-
dervittrande palats. Efter en 
familjtragedi isolerar han sig, 
men när hans nyrike granne 
bygger ett eget modernt 
musikrum, offrar han allt för 
en sista grandios konsert. 
”A remarkable experience.”
 – Tom Milne, Time Out

R EG i:  saTYaJ iT RaY,  SKÅDE-

SPE LAr E: cH HAB I B ISWAS, 

PADMA DEVI, PInAKI SEnGUPTA, 

GAnGAPADA BASU, 1959, I n DI E n, 

35 M M, 1 Ti M 40 M i N,  E NG. TEXT

lÖR 3 sEPT 16.00, Bio Victor

oNs 7 sEPT 16.00, Bio Victor

Apus värld 
/ /  AP U r SAn SAr / /

I den avslutande delen av Rays trilogi 
beslutar Apu att försöka slå sig fram som 
författare i Calcutta. På ett bröllop där 
brudgummen får ett nervöst samman-
brott övertalar brudens släktingar Apu 
att gifta sig med den unga bruden i hans 
ställe, för att rädda hennes heder.

R EG i:  saTYaJ iT RaY ,  SKÅDESPE LAr E: 

SOU M ITrA cHATTE rJ E E, SHAr M I LA TAG Or E, 

ALOK cHAKrAVArTY, SWAPAn M U KH E rJ E E, 

1959, I n DI E n, 35 M M,  1 Ti M 45 M i N, 

E NG E ls K TEXT

oNs 31 aUG 16.00, Bio Victor

FRE 2 sEPT 18.00, Bio Victor

Charulata
Tidningsredaktör ber släk-
tingar fl ytta in för att förströ 
hans ensamma fru, som till-
bringar sina långa dagar med 
att brodera och läsa romaner. 
En kusin uppmanas att få 
henne att skriva själv, och de 
dras allt mer till varandra. 
Filmen bygger på en novell av 
Radindranath Tagore, och var 
Rays egen favorit.

R EG i:  saTYaJ iT RaY,  SKÅDE-

SPE LAr E: SOU M ITrA cHATTE rJ E E, 

MADHAB I M U KH E rJ E E, SHAI LE n 

M U KH E rJ E E, SHYAMAL G HOSHAL, 

1964, I n DI E n, 35 M M,  1 Ti M 57 M i N, 

E NG. TEXT

sÖN 11 sEPT 16.00, Bio Victor 

oNs 14 sEPT 16.00, Bio Victor

filmerna är restaurerade av the Satyajit ray Preservation Project vid the academy film archive med fi nansiering från the 
film foundation. filmkopiorna är lånade av the academy film archive.

APU-TRILOGIN
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Hjärtekrossaren / /  TH E  H EArTB r EAK K I D  / /

Mays andra äktenskapskomedi handlar om en man som 
under sin smekmånad blir förälskad i en ny kvinna. Att 
det kom en nyversion med Ben Stiller häromåret säger en 
del – de pinsamma situationerna radar upp sig – men Mays 
original fungerar också som en exposition av en självuppta-
gen mansroll, där den allra sista scenen rentav är genial.

R EG i:  E lai N E MaY ,  SKÅDESPE LAr E: cHAr LES G rODI n, cYB I LL 

SH E PH E r D, J EAn n I E B E r LI n,  1972, USA, 35 M M,  1 Ti M 46 M i N, 

sVE N s K TEXT

MÅN 26 sEPT 19.00, Biografen Victoria

Mikey and Nicky 
May bytte komedi mot noir i sin tredje fi lm. Gamla vännerna 
Mikey och Nicky driver planlöst runt under en varm natt i 
Philadelphia, medan en taffl ig torped försöker hitta dem. 
En briljant John Cassavetes påminner här om en samtida 
Al Pacino, eller kanske en bifi gur i Sopranos. Kuriositet: en 
av fi lmerna som visas på biografen där delar av handlingen 
utspelar sig är den amerikanska Sjöwall/Wahlöö-fi lmatise-
ringen The Laughing Policeman.

R EG i:  E lai N E MaY ,  SKÅDESPE LAr E: PETE r FALK, JOH n cASSAVETES, 

n E D B EATTY, 1976, USA, 35 M M,  1 Ti M 46 M i N,  sV.  oCH Fi N lÄN ds K TEXT

FRE 30 sEPT 18.00, Bio Victor

 

Elaine May, född 1932, slog igenom som ståupp-
komiker i slutet av 50-talet i par med blivande 
regissörskollegan Mike Nichols. Deras sätt att im-
provisera innebar en revolution inom amerikansk 
komik och blev stilbildande. May skrev även fl era 
pjäser och agerade i ett par fi lmer innan hon 1971 
debuterade som fi lmregissör och manusförfattare 
med komedin I död och lust. filmen blev en fram-
gång, men May var själv inte nöjd med hur bolaget 
klippte om den. Med sin tredje fi lm, Mikey and 
Nicky, hamnade hon i en liknande situation, drog 
över i produktionstid och budget och gömde fi lm-
rullarna för att ingen skulle förstöra hennes version. 
Efter det blev hon något av en paria i hollywood och 
det dröjde tio år innan hon fi ck chansen att regis-
sera igen. Då gjorde hon Ishtar – en av fi lmhistoriens 
vid den tiden största fl oppar, vilket dödade Mays 
regissörskarriär för gott.
 hon har dock fortsatt att skriva manus, har oscar-
nominerats två gånger och är just nu högaktuell med 
en treaktare på Broadway där May, Woody allen och 
bröderna coen har skrivit varsin tredjedel, med John 
turturro som regissör. kanske stundar en ny vår för 
Elaine May? till dess, passa på att se hennes svår-
åtkomliga tidiga verk på stor duk på cinemateket!

Elaine May

I död och lust / /  A  n EW LEAF  / /

Nyfattig överklassherre som inte har arbetat en dag i sitt liv försöker 
snärja (och eventuellt mörda) stormrik botanikernörd, spelad av May 
själv. Situationskomedi någonstans mellan slapstick, Woody Allens 
”tidiga, roliga” och 40-talets screwballkomedier. ”A beautifully and 
gently cockeyed movie.” – New York Times

R EG i:  E lai N E MaY ,  SKÅDESPE LAr E: WALTE r MATTHAU, E LAI n E MAY, JAcK 

WESTOn, G EOrG E rOSE, 1971, USA, 35 M M,  1 Ti M 42 M i N,  sVE N s K TEXT

oNs 21 sEPT 18.15, Bio Victor
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AUGUSTI – SEPTEMBER 23  xxxxxxxxxAUGUSTI – SEPTEMBER 23  100 SVEnSKA FILMEr DU MÅSTE SE!

Den svenska fi lmhistorien innehåller mängder av vik-
tiga verk som har påverkat såväl fi lmkonsten som 
sin samtid. I varje program lyfter vi fram några fi lmer 

som vi tycker att ni ska se, för att de är nydanande, blev 
hett debatterade, är bortglömda guldkorn – eller kort och 
gott mästerverk. Vi räknar ner från 100, utan inbördes ord-
ning. Många fi lmer kommer inte att få plats, men se dessa 
100 och du får uppleva en stor och varierad del av vårt rika 
fi lmarv.

En mindre uppburen men nog så intressant del av den 
svenska fi lmhistorien är sensationsfi lmen. historier fyllda 
av våld, sex och droger har förbjudits och klippts ned, hå-
nats och bespottats, men också hyllats som referenspunkter 
– med Quentin tarantinos vinkning till thriller – en grym 
fi lm i kill Bill som kulmen. Vi bad Daniel Ekeroth, fi lmvetare, 
vhs-konnässör och författare till boken Swedish Sensations 
films: a clandestine history of Sex, thrillers, and kicker 
cinema, att välja fyra favoriter. 

100 SVENSKA FILMER 
DU MÅSTE SE!

 

Jorden runt 
med Fanny Hill
Olycklig över sin tillvaro 
i Sverige ger sig den unga 
Fanny Hill ut på en vådlig 
resa runt jorden, kantad 
av erotiska eskapader. 
Mac Ahlberg levererar en 
omtumlade psykedelisk 
upplevelse, komplett med 
ikoniska skådespelare som 
Christina Lindberg och 
Marie Ekorre. Detta är den 
svenska synden på hög-
varv och ett av den svenska 
sensationsfi lmens absoluta 
mästerverk.

REGi: MaC aHlBERG , 

SKÅDESPELArE: SHIrLEY 

cOrrIGAn, MArIE EKOrrE, 

cHrISTInA LInDBErG, GABY 

FUcHS, 1975, SVErIGE, 35 MM, 

1 TiM 42 MiN, ENG. dialoG, 

UTaN TEXT

oNs 24 aUG 16.00, Bio Victor

stenansiktet
En lokalpolitiker blir allt 
mer desillusionerad i den 
känslokalla byråkratins 
korridorer, vilket leder till 
en dödlig nedåtgående 
spiral. En dystopisk be-
traktelse över alienatio-
nen och tristessen i det 
tidiga 70-talets Sverige, i 
skuggorna av miljonpro-
grammets grå fasader. En 
av Jan Halldoffs starkaste 
fi lmer, där sensationerna 
går hand i hand med ett 
socialt budskap.

REGi: JaN HalldoFF , 

SKÅDESPELArE: JAn BLOMBErG, 

AnnIKA LEVIn, TED GÄrDESTAD, 

BErT-ÅKE VArG, 1973, SVErIGE, 

35 MM, 1 TiM 33 MiN 

ToRs 15 sEPT 20.00, 
Bio Victor

Ur kärlekens 
språk
Sexualupplysningsfi lmen 
som chockade en hel värld 
med sina sexscener, med 
mängder av imitationer, 
protester, förbud och 
slutligen en nyinspelning 
som resultat. Detta var 
första gången Statens bio-
grafbyrå släppte igenom 
autentiska samlagsbilder, 
vilket banade väg för den 
pornografi ska fi lmen un-
der 70-talet. En klockren 
sensationsfi lm – förklädd 
till dokumentär.

R EG i:  ToRG NY WiCKMaN , 

SKÅDESPELArE: InGE HEGELEr, 

STE n H EG E LE r, MAJ-B r I HT 

B E rGSTrÖM-WALAn, STU r E 

cU LLH E D, 1969, SVE r IG E, 

35 M M, 1 Ti M 42 M i N

ToRs 22 sEPT 20.00, 
Bio Victor

Thriller – en grym fi lm
En ung kvinna kidnappas, drogas och tvingas till prostitution, varefter hon tar 
en gruvlig hämnd på förövarna. För första gången sedan urpremiären i Cannes 
1973 presenteras här den ocensurerade originalversionen av den svenska 
sensationsfi lmens mest mytomspunna verk. Missa inte denna unika visning! 
Daniel Ekeroth, Christina Lindberg och fi lmjournalisten Stefan Nylén inleder.

R EG i:  aXE l FR i doli N s Ki ,  SKÅDESPE LAr E: cH r ISTI nA LI n DB E rG, H E I nZ HOPF, SOLVE IG 

An DE r SSOn, PE r-AXE L ArOSE n I US, 1974, SVE r IG E, 35 M M, 1 Ti M 46 M i N,  E NG E ls K TEXT

Tis 23 aUG 18.15, Bio Victor

Specialevenemang! Gratis för dig med VIP-kort, 45 kr för dig med Årskort 
och 80 kr för dig med Medlemskort. 

Vi vill uppmärksamma er på att denna fi lm innehåller explicita sexscener.

f I LMtE xtE r : 
DAn I E L  E K E r OTH
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nyrestaurerat! 
i draculas klor
 / /  D rAc U LA / /

Christopher Lee spelade Dracula 
tio gånger på fi lm mellan 1958 
och 1976, ofta mot gode vännen 
Peter Cushing i rollen som vampyr-
jägaren Van Helsing. Första gången 
de möttes var i den här Hammer-
klassikern, med pålar, vitlök, 
krucifi x, solljus och kistor – och blod 
som i denna nyrestaurerade kopia är 
rödare än någonsin!

REGi: TERENCE FisCHER ,  SKÅDESPE LAr E: 

PETE r cUSH I nG, cH r ISTOPH E r LE E, 

M IcHAE L G OUG H, M E LISSA STr I B LI nG, 

1958, STOr B r ITAn n I E n, 35 M M, 

1 TiM 21 MiN, UTaN TEXT

FRE 26 aUG 18.00, Bio Victor

Tis 30 aUG 20.00, Bio Victor

Konstgjorda 
svensson
Konstgjorda Svensson gjordes vid 
övergången från stum- till ljudfi lm. 
Filmen berättas med hjälp av 
textskyltar men innehåller också 
tal-, sång- och musikinslag som 
ursprungligen spelades upp från 
separata grammofonskivor. Vi visar 
en nyrestaurerad kopia av detta 
lustspel i regementsmiljö, tillsam-
mans med två förfi lmer. Filmen var 
med i Cinemateket-programmet 
redan i maj 2010, men tyvärr hann 
inte restaureringen bli klar till dess 
– därför kommer den nu i stället! 
Edward von Past ackompanjerar 
på piano och visningen inleds på 
engelska av fi lmarkivets Mark 
Standley.

REGi: GUsTaF EdGREN ,  SKÅDESPE LAr E: 

Fr I DOLF r H U DI n, B r ITA APPE LG r E n, 

WEYLE r H I LDE B rAn D, KAr I n G I LLB E rG, 

1929, SVE r IG E, 35 M M, 1 TiM 31 MiN, 

sVENsKa MEllaNTEXTER

oNs 28 sEPT 18.00, Bio Victor

förfILMEr:
sven a:son Berglunds 
ljudfi lmsexperiment
En av de främsta ljudfi lmspionjärerna 
var ingenjören Sven A:son Berglund, 
vars unika experiment utförda i 
Tyskland 1922 nu har återfunnits 
och restaurerats av fi lmarkivet.

REGi: sVEN a:soN BERGlUNd ,  1922, 

TYSKLAn D, 35 M M, 9 MiN

Finurliga Fridolf
Finurliga Fridolf river ett par drag-
spelskupletter i tidig ljudfi lm med 
samma skådisar som i Konstgjorda 
Svensson.

REGi: GUNNaR sKoGlUNd ,  SKÅDESPELArE: 

Fr I DOLF r H U DI n, WEYLE r H I LDE B rAn D, 

1929, SVE r IG E, 35 M M,  7 M iN

svenska ljudfi lmspionjärer
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hELtID, KväLLStID OCh 
DIStANSKuRSER. 
ANSöK FöR höStEN 2011.
www.FORSBERGSSKOLA.SE
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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

Henri-Georges 
Clouzot’s inferno
/ /  L’E n F E r D ’H E n r I -G E O r G E S c LO UZ OT / /

”Frankrikes Hitchcock” fi ck obegrän-
sad budget efter succéerna Fruktans 
lön och De djävulska och drev sig och 
sitt team till kollaps med en psykolo-
gisk thriller om patologisk svartsjuka. 
Clouzot experimenterade vilt med 
färg och ljuseffekter, och i dokumen-
tären om mardrömsinspelningen av 
fi lmen som aldrig blev klar varvar 
fi lmhistorikern Serge Bromberg inter-
vjuer och hallucinatoriska provtag-
ningar av Romy Schneider.

REGI: SERGE BROMBERG, RUXANDRA MEDREA, 

M E DVE r KAn DE: rOMY ScH n E I DE r, SE rG E 

r EGG IAn I ,  cOSTA-GAVrAS, 2009, FrAn Kr I KE, 

35 M M,  1 TI M 42 M I N, E NG E LS K TEXT

sÖN 25 sEPT 17.00, Bio Victor

Måndag hela veckan
/ /  G r O U n D H O G DAY / /

John Cleese har sagt att tre saker 
alltid är roliga: män i kvinnokläder, 
hattar och upprepningar. Måndag 
hela veckan uppfyller det tredje 
kriteriet, när blasé tv-reporter med 
uppdrag att bevaka ”Murmeldjurets 
dag” genomlever samma dag om och 
om igen. Bill Murrays kanske rolig-
aste fi lm myllrar av idéer på temat, 
och är dessutom riktigt gullig.

R EG i:  HaRold RaM i s ,  SKÅDESPE LAr E: 

B I LL M U r rAY, An DI E MAcDOWE LL, cH r IS 

E LLIOTT,  1993, USA, 35 M M, 1 Ti M 41 M i N, 

sVE N s K TEXT

FRE 9 sEPT 18.00, Bio Victor

lÖR 17 sEPT 14.00, Bio Victor

Gruvarbetarna i 
Harlan County, Usa
/ /  HAr LAn c O U nTY U .S .A .  / /

Gruvarbetarna i Harlan County, USA 
brukar med jämna mellanrum hamna i 
toppen av listor över fi lmhistoriens bästa 
dokumentärer. När gruvarbetarna 1973 
gick med i facket vägrade arbetsgivaren 
Duke Power Company att skriva på avtal-
et. Strejken övergick i blodig kamp och 
Barbara Kopple följde konfl ikten under 
fl era år, på mycket nära håll.

R EG i:  BaR BaRa KoPPlE ,  M E DVE r KAn DE: 

nOr MAn YAr B OrOUG H, HOUSTOn E LMOr E, 

PH I L SPAr KS, 1976, USA, 16 M M, 1 Ti M 44 M i N, 

sVE N s K TEXT

Tis 13 sEPT 18.00, Bio Victor

lÖR 24 sEPT 14.00, Bio Victor

En familj som andra
/ /  O r D I nArY P E O P LE / /

Ung man dör i båtolycka och 
familjen försöker hantera sorgen. 
Robert Redfords mästerliga regi-
debut handlar just om ”en familj 
som andra”, där såren som kommer 
i dagen skildras med hjärtskärande 
känslighet. Slog både Tjuren från 
Bronx och  Elefantmannen på 
Oscarsgalan 1981.

REGi: RoBERT REdFoRd ,  SKÅDESPELArE: 

DOnALD SUTH E r LAn D, TI MOTHY H UTTOn, 

MArY TYLE r MOOr E, J U DD H I r ScH, 1980, 

USA, 35 MM, 2 TiM 4 MiN, sVENsK TEXT

ToRs 29 sEPT 18.00, Bio Victor

Model
Nervösa modeller, perfektionistiska 
fotografer, minutiösa förberedelser 
för fem sekunder långa reklam-
inslag och en Oscar de la Renta-
modeshow i fascinerande studie av 
New Yorks modevärld 1980. Andy 
Warhol och Jerry Hall skymtar förbi 
i klassisk dokumentärfi lm inspelad 
på 16 mm. Regi av Frederick 
Wiseman som har kallats USA:s 
viktigaste dokumentärfi lmare.

R EG i:  FR E dE R iCK Wi s E MaN ,  M E D-

VErKAnDE: OScAr DE LA rEnTA, JErrY 

HALL, AnDY WArHOL, 1980, USA, 16 MM, 

2 TiM 9 MiN, UTaN TEXT

FRE 23 sEPT 18.00, Bio Victor
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redaktionens favorit

Killer of sheep
Afroamerikansk slaktare rör sig mellan olika underklass-
hushåll i Los Angeles förorter. Charles Burnetts 
mästerliga porträtt av det fattiga svarta USA kom 
till som en motvikt till blaxploitation-vågen.  Filmen 
kunde under 25 år inte visas på grund av rättighets-
problem med musiken. 2007 hade den nypremiär 
och nu kan man återigen höra Dinah Washington, 
Paul Robeson, Elmore James och Louis Armstrong på 
soundtracket. ”An American masterpiece, independent 
to the bone.” – New York Times

REGi: CHaRlEs BURNETT ,  SKÅDESPE LAr E: H E n rY GAYLE 

SAn DE r S, KAYcE E MOOr E, cHAr LES B rAcY, 1977, USA, 

35 M M, 1 TiM 23 MiN, UTaN TEXT

MÅN 19 sEPT 19.00, Biografen Victoria

Tis 27 sEPT 20.00, Bio Victor

SAn DE r S, KAYcE E MOOr E, cHAr LES B rAcY, 1977, USA, 

NY
KOPIA!
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förhandsvisning!

Happy End
Änka med suicidal son och ung kvinna med misshand-
lande pojkvän  står i centrum för del tre i den ”befrielse-
trilogi” som Björn Runge inledde med Om jag vänder mig 
om och Mun mot mun. Björn Runge inleder visningen, 
som sker i samarbete med Nordisk Film och Magasinet 
Filter. Filmen har biopremiär 23 september. 

R EG i:  BJÖR N R U NG E ,  SKÅDESPE LAr E: An n PETrÉn, MALI n B USKA, 

G USTAF SKAr SGÅr D, JOHAn WI DE r B E rG, 2011, SVE r IG E, 35 M M, 

1 Ti M 30 M i N

oNs 14 sEPT 18.30, Bio Victor  

Midnatt i Paris / /  M I D n I G HT I n  PAr I S  / /

Semestrande amerikansk manusförfattare med litterära 
ambitioner gör nattliga tidsresor till 20-talets Paris, där han 
möter makarna Fitzgerald, Gertrude Stein, Ernest Heming-
way, Luis Buñuel och den mystiska modeskaparen Adriana. 
Ju mer han umgås med ”den förlorade generationen” desto 
tråkigare verkar hans egen tid, och blivande fru. Woody 
Allens senaste fi lm är ett historiskt vykort från det dröm-
marnas Paris som fi gurerar någonstans i allas vår fantasi. 
Visningen sker i samarbete med Scanbox Entertainment. 
Filmen har biopremiär 2 september.

R EG i:  WoodY allE N ,  SKÅDESPE LAr E: OWE n WI LSOn, MAr IOn 

cOTI LLAr D, rAcH E L McADAMS, KATHY BATES, 2011, USA, SPAn I E n, 

35 M M, 1 Ti M 40 M i N,  sVE N s K TEXT

Tis 30 aUG 18.00, Bio Victor  

apfl ickorna
Modern western om maktspel och begär, när två tonårs-
tjejer i samma voltige-lag inleder konkurrensbetonad 
vänskap. Lisa Aschans debutfi lm har vunnit priser på 
festivalerna i Göteborg, Berlin och Tribeca och kallades 
av Variety ”one of the most intense and complex feature 
debuts to come from Sweden since Lukas Moodysson’s 
Show Me Love”. 

Visningen sker i samarbete med Triart Film. Filmen har 
biopremiär 2 september.

R EG i:  li sa asCHaN ,  SKÅDESPE LAr E: MATH I LDA PArADE ISE r, 

L I n DA MOLI n, ISAB E LLA LI n DQVIST,  2011, SVE r IG E, 35 M M, 

1 Ti M 24 M i N

oNs 31 aUG 18.00, Bio Victor  
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Bar LaNGLoIS

lögnhalsen / /  B I LLY  L IAr  / /

”Tried living in the real world instead 
of a shell / but I was bored before I 
even began.” Det är precis vad Billy 
Liar gör. Det är också en textrad av 
The Smiths som aldrig skulle ha exi-
sterat utan John Schlesingers fi lm. 
Eller Keith Waterhouses roman.
 Allt är så lätt i Billy Liars dröm-
mar. Där kan han härska över 
sitt fantasiland, Ambrosia. Han 
övertalas av en världsvan fl icka att 
det är den enklaste saken i världen 
att förverkliga sina drömmar. 
Man köper bara en biljett i luckan, 
packar en väska och så åker man mot 
Euston Station. Billy Liar packar sin 
väska och köper sin biljett. Plötsligt 
kommer han på att han ska köpa en 
kopp te, han springer av tåget och 
när han vänder sig om börjar tåget 
rulla ut. Billy Liars väska är utställd 
på perrongen. Hans ögonblickliga 
nostalgi för något som egentligen 
inte var värt något ens från början 
är fortfarande en av grundpelarna i 
modern brittisk kultur.

TE XT :  An D r E S LO K KO
K U LTU r S K r I B E nT

REGi: JoHN sCHlEsiNGER , SKÅDESPELArE: 

TOM cOU rTE nAY, J U LI E cH r ISTI E, 

WI LFr E D P IcKLES, MOnA WASH B OU r n E, 

1963, STOr B r ITAn n I E n, 35 M M, 

1 Ti M 38 M i N,  UTaN TEXT

FRE 19 aUG 20.00, Bio Victor 

FREDAG 19 AUGUSTI

Under andra världskriget grävde fransmannen Henri 
Langlois ned fi lmkopior i sin trädgård för att rädda dem 
från tyskarna. några år tidigare hade han lagt grunden 
för vad som skulle komma att bli världens mest välkända 
cinematek, La cinémathèque française. cinemateket kom 
att bli en mötesplats för cineaster, som snart själva började 
skapa egna verk. nya vågen-regissörer som Godard och 
Truffaut kallas kärleksfullt ”Les enfants de la cinémathèque” 
(cinematekets barn).

Under hösten kommer vi att bjuda in till barkvällar som 
mötesplatser för alla kreativa människor som dagligen 
besöker vårt cinematek. Konceptet är enkelt: en bra fi lm, 
en trevlig bar och en skicklig dj. Att kalaset skulle få sitt 
namn efter Langlois föll sig helt naturligt.

Först ut är 60-talsrullen Lögnhalsen och dj:en christoffer 
reichenberg Andersson, musikansvarig på restaurang 
Landet. Välkomna!
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TEMAHELG
70 MM – STÖRRE ÄN LIVET
70 mm-fi lm är inte bara ett högupplösningsformat som gör det möjligt att projicera på en större bioduk 
än vanligt, det är också en unik och överväldigande upplevelse. Vår biograf i filmhuset, Bio Victor, är 
en av de få i Sverige som kan visa 70 mm-fi lm och det tänker vi utnyttja genom att visa tre fantastiska 
fi lmer i det magnifi ka formatet under en helg. 

Apocalypse 
/ /  AP O cALYP S E n OW / /

Francis Ford Coppola förfl yttade 
Joseph Conrads roman Mörkrets 
hjärta till Vietnam 1968. Inspel-
ningen tog ett och ett halvt år och 
drev samtliga inblandade till sam-
manbrottets rand – men resultatet 
blev fi lmhistoriens kanske starkaste 
skildring av krigets vansinne. Vi 
visar originalversionen från 1979.

R EG i:  FRaNCi s FoR d CoPPola ,  SKÅDE-

SPELArE: MArTIn SHEEn, MArLOn BrAnDO, 

rOB E rT DUVALL,  DE n n IS HOPPE r, 1979, 

USA, 70 M M,  2 Ti M 33 M i N,  sVE N s K TEXT

lÖR 27 aUG 16.30, Bio Victor   

Specialevenemang! Gratis för dig med VIP-
kort, 45 kr för dig med Årskort och 80 kr för 
dig med Medlemskort. 

Le Mans
Steve McQueen kör en 1970 Porsche 911S varv efter varv i Le 
Mans klassiska 24-timmarslopp. De repetitiva bilderna, den 
fåordiga dialogen och den dokumentära känslan bidrar till en 
närmast meditativ upplevelse, som blir än djupare när fi lmen 
visas i 70 mm. Så nära racerbanan man kan komma i en biograf.

REGi: lEE H. KaTZ iN ,  SKÅDESPELArE: STEVE McQUEEn, SIEGFr IED 

rAUcH, LOUISE EDLInD, 1971, USA, 70 MM, 1 TiM 49 MiN, sVENsK TEXT

lÖR 27 aUG 14.00, Bio Victor 

Specialevenemang! Gratis för dig med VIP-kort, 45 kr för dig med Årskort 
och 80 kr för dig med Medlemskort. 

Little Big Man
Humor och tragik i monumental antivästern där Dustin 
Hoffman, 121 år gammal och den ende vite mannen som 
överlevde slaget vid Little Big Horn, sitter på ett ålderdoms-
hem och drar historier om sitt liv.

R EG i:  aRTH U R PE N N ,  SKÅDESPE LAr E: DUSTI n HOFFMAn, FAYE 

DU nAWAY, MArTI n BALSAM, r IcHAr D M U LLIGAn, 1970, USA, 70 M M, 

2 Ti M 20 M i N,  sVE N s K TEXT

sÖN 28 aUG 17.00, Bio Victor

Specialevenemang! Gratis för dig med VIP-kort, 45 kr för dig med Årskort 
och 80 kr för dig med Medlemskort. 

27–28
AUGUSTI
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MUSIKFILMSLÖRDAG

ladY siNGs THE BlUEs 
Diana Ross överraskade alla med sin lysande (och 
Oscarnominerade) gestaltning av Billie Holiday i denna 
Motown-producerade fi lm om ”Lady Days” korta liv. 
Prostitution, droger och maffi akontakter kantar sång-
erskans bejublade men också kontroversiella karriär, 
där det ryms såväl jazzstandards som ”Strange Fruit”, 
om en lynchning av svarta amerikaner. Vi visar den 
europeiska versionen av fi lmen.

R EG i:  s i dN EY J .  FU R i E ,  SKÅDESPE LAr E: D IAnA rOSS, B I LLY DE E 

WI LLIAMS, r IcHAr D PrYOr, JAM ES cALLAHAn, 1972, USA, 35 M M, 

2 Ti M 7 M i N,  sVE N s K TEXT

lÖR 10 sEPT 14.00, Bio Victor

sToP MaKiNG sENsE 
David Byrne sjunger ”Psycho Killer” till en berg-
sprängare och klär sig i oversizekostym i nyskapande 
konsertfi lm med referenser till såväl Till sista andetaget 
som Metropolis. Talking Heads egenfi nansierade fi lm 
spelades in under tre kvällar och var den första att helt 
använda sig av digital ljudteknik. ”One of the greatest 
rock movies ever made.” – Leonard Maltin

R EG i:  JoNaTHaN dE M M E ,  M E DVE r KAn DE: DAVI D BYr n E, cH r IS 

FrAnTZ, J E r rY HAr r ISOn, TI nA WEYMOUTH, 1984, USA, 35 M M, 

1 Ti M 27 M i N,  UTaN TEXT

lÖR 10 sEPT 19.00, Bio Victor

RUdE BoY
Fantastiska livescener och fi ktiva 
mellanspel i punkfi lm där upp-
diktad roadie med nationalistiska 
åsikter följer med favoritbandet 
The Clash på turne i Thatchers 
England. Se Joe Strummer sjunga 
”London’s Burning” för en kokande 
Hyde Park, tvätta sin Brigado 
Rosso-tröja i ett handfat och 
diskutera marxism över en öl.

R EG i:  JaCK HaZaN, daVi d M i NGaY , 

MEDVErKAnDE: rAY GAnGE, JOE STrUMMEr,

M IcK JOn ES, PAU L S I MOnOn, 1980, 

STOr B r ITAn n I E n, 35 M M,  2 Ti M 3 M i N, 

sVE N s K TEXT

lÖR 10 sEPT 16.30, Bio Victor

10
 SEPT.

Se tre grymma musikfi lmer under en och samma dag, från blues via punk till pop!



Läs idag det du 
vill vara imorgon.
Känner du att dagarna börjar upprepa sig? Att du behöver helt ny kunskap 
eller förfina den du har? En dagkurs på Berghs kan vara vägen dit. Med 
38 kurser inom en rad om råden har du mycket att välja mellan. Från plan-
ning och visual branding till storytelling och marknads-pr.
 Förutom nya insikter får du chansen att bredda ditt nätverk. Antalet 
deltagare i varje klass är begränsat, vilket ger små och täta grupper. Lärarna 
arbetar själva inom de områden de undervisar i, vilket ger dig tillgång till 
den senaste kunskapen. Kurserna är på max tio hel- eller halvdagar. Några 
med ett tillfälle i veckan, några med samtliga tillfällen i följd.
 Börja förändringen idag, genom att gå in på berghs.se och se om det 
finns någon kurs som passar dig.
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sÖnDagar Kl 14.00 i FilmHuset!

GRATIS FÖRALLA UNDER
15 ÅR!

AUGUSTI – SEPTEMBER uNGa cINEMatEkEt

Guldfeber / /  TH E  G O LD r U S H / /

I Chaplins klassiska långfi lm får vi följa med på äventyr i 
Alaska, dit tusentals far för att leta efter guld men få har 
turen att hitta annat än snö och kyla. Den lille luffaren 
lyckas dock – precis som vanligt – mot alla odds. Och detta 
trots att han jagas av grizzlybjörnar, utmanas av karla-
karlar och tvingas äta upp sin sko för att inte svälta ihjäl. 
Stundtals hjärtknipande sorgesamt och däremellan väldigt 
skoj. Visningen ackompanjeras av Matti Bye på piano och 
orgel och Kristian Holmgren på slagverk.  

R EG i:  CHaR lE s CHaPli N ,  SKÅDESPE LAr E: cHAr LES cHAPLI n,  MAcK 

SWAI n, TOM M U r rAY, G EOrG IA HALE, 1925, USA, 35 M M, 1 Ti M 11 M i N, 

sVE N s Ka M E llaNTEXTE R ,  BAr nTI LLÅTE n

sÖN 11 sEPT 14.00, 
Bio Victor 

  En världs-
omsegling under havet 

/ /  20 ,000  LEAG U E S U n D E r TH E S EA / / 

Den berömda fi lmatiseringen av Jules Vernes fantasyroman 
från 1869 är ett klassiskt matinéäventyr späckat av special-
effekter, spänning och havsvidunder. James Mason spelar 
Kapten Nemo som styr sin fantastiska Nautilus ner under 
ytan för att tillsammans med en stab av experter ta reda på 
vad som döljer sig i djupen. För något är det som får stora 
skepp att försvinna spårlöst …

R EG i:  R iCHaR d FlE i sCH E R ,  SKÅDESPE LAr E: JAM ES MASOn, K I r K 

DOUG LAS, PETE r LOr r E, 1954, USA, 35 M M, 2 Ti M 7 M i N,  sVE N s K TEXT , 

T I LLÅTE n FrÅn 11 År

sÖN 25 sEPT 14.00, Bio Victor

Tillbaka till 
framtiden
/ /  BAc K TO TH E F UTU r E / / 

När 17-årige Marty av misstag 
reser med en tidsmaskin till år 1955 blir det början på ett 
fantastiskt äventyr. Särskilt som han träffar sin mamma i 
samma ålder som han själv och hon blir kär i honom i stäl-
let för hans pappa, vilket ändrar historien så att han riske-
rar att inte födas … En modern klassiker fylld av fart, spän-
ning, humor, musik och hisnande ”tänk om-”perspektiv. 

R EG i:  RoB E RT Z E M ECKi s ,  SKÅDESPE LAr E: M IcHAE L J .  FOX, 

cH r ISTOPH E r LLOYD, LEA THOM PSOn, cr ISPI n G LOVE r, 1985, 

USA, 35 M M, 1 Ti M 57 M i N,  sVE N s K TEXT ,  T I LLÅTE n FrÅn 11 År

sÖN 18 sEPT 14.00, Bio Victor

Zozo
Elvaårige Zozo växer upp mitt i 
inbördeskrigets Beirut där han 
spelar fotboll och badar med 
sina kompisar. Tills katastro-
fen drabbar hans familj och 

han tvingas fl y ensam till 
Sverige, drömlandet där farfar 

och farmor bor. Men är där verk-
ligen så fantastiskt? Josef Fares 

fi lm skildrar olika typer av helveten 
men också en obetvinglig kämpaglöd och 

öm kärlek som kan ta oss igenom allt.

REGi: JosEF FaREs ,  SKÅDESPE LAr E: I MAD cr E I D I ,  AnTOI n ETTE TU r K, 

E LIAS G E rG I,  2005, SVE r IG E, DAn MAr K, STOr B r ITAn n I E n, 35 M M, 

1 TiM 43 MiN, TI LLÅTE n FrÅn 11 År

sÖN 4 sEPT 14.00, Bio Victor 

På Unga cinemateket visar vi fi lm för åldersgruppen 7–12 år på söndagar klockan 
14.00. Programmet består av svenska och utländska klassiker, såväl gamla som nya. 
Filmerna är garanterat till nöje också för medföljande föräldrar och far- och morföräld-
rar. Så ta med era barn och barnbarn och låt dem uppleva fantastisk fi lm på stor duk!

Besökare under 15 år går gratis på visningarna. På fi lmerna med 11-årsgräns får man vara 
7 år om man är i sällskap med en vuxen. notera att det är olika åldersgränser på fi lmerna! 
Vuxna betalar ordinarie biljettpris, 65 kr. F I LMTE XTE r:  MALE nA JAn S O n

Guldfeber
I Chaplins klassiska långfi lm får vi följa med på äventyr i 
Alaska, dit tusentals far för att leta efter guld men få har 
turen att hitta annat än snö och kyla. Den lille luffaren turen att hitta annat än snö och kyla. Den lille luffaren 
lyckas dock – precis som vanligt – mot alla odds. Och detta lyckas dock – precis som vanligt – mot alla odds. Och detta 
trots att han jagas av grizzlybjörnar, utmanas av karla-
karlar och tvingas äta upp sin sko för att inte svälta ihjäl. 
Stundtals hjärtknipande sorgesamt och däremellan väldigt 
skoj. Visningen ackompanjeras av 
orgel och 

R EG i:  CHaR lE s CHaPli NR EG i:  CHaR lE s CHaPli N

SWAI n, TOM M U r rAY, G EOrG IA HALE, 1925, USA, 35 M M, SWAI n, TOM M U r rAY, G EOrG IA HALE, 1925, USA, 35 M M, 

sVE N s Ka M E llaNTEXTE R

sÖN 11 sEPT 14.00
Bio Victor 

Den berömda fi lmatiseringen av Jules Vernes fantasyroman 
från 1869 är ett klassiskt matinéäventyr späckat av special-
effekter, spänning och havsvidunder. James Mason spelar 
Kapten Nemo som styr sin fantastiska Nautilus ner under 
ytan för att tillsammans med en stab av experter ta reda på 
vad som döljer sig i djupen. För något är det som får stora 
skepp att försvinna spårlöst …

R EG i:  R iCHaR d FlE i sCH E R

DOUG LAS, PETE r LOr r E, 1954, USA, 35 M M, 

TI LLÅTE n FrÅn 11 År

sÖN 25 sEPT 14.00

Läs idag det du 
vill vara imorgon.
Känner du att dagarna börjar upprepa sig? Att du behöver helt ny kunskap 
eller förfina den du har? En dagkurs på Berghs kan vara vägen dit. Med 
38 kurser inom en rad om råden har du mycket att välja mellan. Från plan-
ning och visual branding till storytelling och marknads-pr.
 Förutom nya insikter får du chansen att bredda ditt nätverk. Antalet 
deltagare i varje klass är begränsat, vilket ger små och täta grupper. Lärarna 
arbetar själva inom de områden de undervisar i, vilket ger dig tillgång till 
den senaste kunskapen. Kurserna är på max tio hel- eller halvdagar. Några 
med ett tillfälle i veckan, några med samtliga tillfällen i följd.
 Börja förändringen idag, genom att gå in på berghs.se och se om det 
finns någon kurs som passar dig.



Frågor på det?
Raka, intelligenta och humoristiska 
svar på omöjliga frågor.

konst150kr litteratur150kr gklav150kr

Beställ via SMS.150:- per bok!

BESTÄLL DIREKT HEM MED SMS-KOD: 
Skicka ett SMS till nr 72120, och skriv in koden för respektive bok ovan, ex 
“konst150kr”. Kostnaden kommer på din telefonräkning. Frakten ingår. Boken 
skickas till din hemadress inom en vecka efter beställning (OBS: “Litteratur” 
släpps 29/8 och “Musik” 12/9). Tjänsten kan inte användas av oregistrerade 
kontantkort. Eventuella operatörsavgifter för SMS kan tillkomma. 

VAD ÄR?-BÖCKERNA är en konceptserie skapad av konstnären 
Ernst Billgren och förläggaren Susanne Hamilton.
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STOCKHOLM
Brinner du för film?

ABF kan hjälpa er att göra er idé verklig när 
ni vill göra film, scenkonst, musik eller kan-
ske en festival.

Vi kan hjälpa till med bland annat
replokaler, kontakter, kurser, marknadsföring, 
produktionspengar och mycket mer.

Maila sara.bergsmark@abfstockholm.se eller 
gå in på www.diy-abf.se/stockholm och se 
hur ABF kan bidra till att förverkliga just era 
idéer.
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DOKUMENTÄRFILM 2 – ettårig projektkurs
Löpande handledning från idé till färdig film

DOKUMENTÄRFILM 1 – ettårig grundkurs
Manus, produktion, foto, ljud och redigering

Biskops Arnö Nordens Folkhögskola
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