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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

MAI
     1. 2.
      12:00: Uprooted
      14:00: Maguy Marin - Time to Act  
      16:15: May B   
      18:30: Some Like it Hip Hop

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19:00: HUFF 18:00: Kajillionaire 18:00: En due satt på en 18:00: Eggs   14:00: Chinatown
Fallen Angels 20:30: En due satt på en  20:15: Chinatown   17:00: Eggs
      
  20:30: Kajillionaire

31. 1. 2. 3.   6.
19:00: HUFF 18:00: Nausicaä - prinsessen 18:00: Caravaggio 18:00: The Philadelphia    14:00: Nausicaä - prinsessen
Phantom of the Paradise  20:15: The Philadelphia Story    17:00: Powaqqatsi
   20:45: Silkwood   
  

10. 11. 12. 13.   16.
19:00: HUFF 18:00: Happy Together 18:00: War of Art    14:00: Norma Rae
The Virgin Suicides 20:30: Norma Rae     17:00: Happy Together
      

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
 18:00: Kairos røde rose 18:00: Salmer fra kjøkkenet 18:00: Tangerine   
 20:15: Salmer fra kjøkkenet 20:15: Kairos røde rose 20:15: Amadeus   
      

JUNI
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
19:00: HUFF 18:00: Powaqqatsi 20:00: Art on Screen 18:00: Grimstad 17:00: 25 17:00: Gå og se 12:00: Grimstad kortfilmfest - del 3 
Operasjon Blodsprøyt 20:30: Silkwood   19:30: The Sisters of 20:45: Strip and War 14:15: Grimstad kortfilmfest - del 4
   20:15: Grimstad   16:30: Grimstad kortfilmfest - del 5 

14. 15. 16. 17.   20.    
19:00: HUFF 18:00: But I’m a 18:00: Min nabo Totoro 18:00: Vredens druer    14:00: Min nabo Totoro 
Withnail & I  20:15: Screwdriver 21:00: But I’m a   17:00: Sullivan’s Travels  
 20:15: Sullivan’s Travels     
  

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.   
19:00: HUFF 18:00: Screwdriver 18:00: Kikis budservice  18:00: Bound   14:00: Et amerikansk eventyr 
Gap-Toothed Women 20:30: Bound 20:30: Bringing Up Baby 20:30: Chihiro og heksene   17:00: Kikis budservice  
Garlic Is as Good as      

LEIE EN KINOSAL?
Fredager og lørdager er 

normalt ledige for utleie.
Se cinemateketbergen.no.
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Om Cinemateket i Bergen:
Cinemateket USF er et sted hvor 
alle som vil kan utforske det vi 
liker å kalle essensiell filmhistorie. 
Enten det er premierer, klassikere 
eller sjeldent sette perler tilbyr vi 
filmopplevelser som blir med deg ut 
av kinosalen. I tillegg har 
Cinemateket æren av, og plikten til, 
å vise filmene i sitt originale format, 
så langt det er mulig, for å bevare 
og vise filmhistorien fra 
sin beste side.

Hvis du vil å skape, presentere, 
lære om, eller bare nyte 
essensielle kino-opplevelser, 
gleder det oss å ønske deg 
velkommen til Cinemateket!

Filmvisninger og billetter: 
Billetter koster kr. 90 og forhånd-
selges på ticketco.no. Vi har også 
honnør- og studentbilletter til 
kr. 70. Billetter selges også i døren 
før filmvisning. Enkelte påkostede 
arrangement kan ha forhøyet 
billettpris. 

Cinemateket i Bergens filmkort:
Filmkortet er et rabattkort. Det kom-
mer i to versjoner, ett til kr. 700,- og 
ett til kr. 350,-. Ved bruk blir det 
trukket kr. 70,- per film fra kortet. 
Filmkortet er ikke personlig og kan 
benyttes av flere på samme film. 
Ta med en venn! Filmkortet selges 
også på ticketco.no og har 
ingen utløpsdato.

Merknader:
Visningene ved Cinemateket USF 
har en aldersgrense på 15 år for 
vanlige filmvisninger, om ikke annet 
er opplyst i filmomtalen.
 
Mat og drikke:
Visste du at du kan kjøpe drikke 
og snacks i døren? Vi bare ber om 
at du tar med deg søppelet når du 
forlater Cinemateket.

Esteban Rivera x
Marthe Thorshaug

gren og funderte
over tilværelsen

gren og funderte
over tilværelsen

HUFF er ungdomsfilm-
klubben som viser 
film hver mandag 
kl. 19 på 
Cinemateket.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
 18:00: Being John 20:00: Kortfilmkveld:    14:00: Jakten på nyresteinen
      17:00: Amadeus
 20:45: Tangerine       

28. 29. 30.        
19:00: HUFF 18:00: Chihiro og heksene 18:00: Bringing Up Baby        
La Dolce Vita 20:45: It Happened 20:30: It Happened 

Malkovich

fra vindens dal Story

kortfilmfest - del 1

kortfilmfest - del 2
Protest

Cheerleader
Cheerleader

Ten Mothers

One Night One Night



DANSENS
DAGER
2021

Dansens dager er en hyllest til dansen og en 
anerkjennelse av kunstformen som en viktig kulturell 

og sosial samværs- og uttrykksform i dagens samfunn. 
I 1982 etablerte Unesco Den Internasjonale Dansens 

Dag som en markering av all dans, og denne feires 
internasjonalt den 29. april hvert år. Dagen er lagt til 

29. april som er fødselsdagen til den franske danseren 
Jean-Georges Noverre (1727-1810) som regnes som 

grunnleggeren av den moderne ballett. I Norge døpte 
vi om arrangementet til Dansens Dager i 2010 siden 

vi alltid feirer over flere dager.

Ønsket for denne dagen er at danseglade amatører 
og profesjonelle verden over setter fokus på ulike 

danseformer, feirer kunstformen og krysser politiske, 
kulturelle og etniske grenser gjennom dansen.

I denne anledningen samarbeider Cinemateket og 
Bergen Dansesenter for å presentere en hele dag med 

dansefilmer for å feire, inspirere og underholde. 

SØNDAG 2. MAI KL. 12.00

Uprooted – The Journey of Jazz dance. Regi: Khadifa 
Wong. USA 2020. Dokumentarfilm. Engelsk tale, 
utekstet. DCP, 1t 34min. 

Jazz i bevegelse og musikk er aldri stille-
stående. Jazzdansen hyller de mange tolk-
ningsvariasjonene samtidig som den viser 
opphavet respekt. Dens historie og kunst-
neriske røtter uttrykt av folk som ble holdt 
som slaver, styrker kunstformen og gjør 
utøvelsen til en metafor for motstand og 
kamp for aksept.

Det kjappe kaleidoskopet av bevegelse og 
musikk i Uprooted taler tydeligere enn noe 
annet. Uprooted setter vitnesbyrd fra 
dedikerte utøvere av jazzdans opp mot en 
lineær gransking av amerikansk historie, og gir 
på den måten mulighet til å oppleve nyansene 
kunstformen rommer i dag.

DANSENS
DAGER

2021

UPROOTED 
– THE JOURNEY OF 
JAZZ DANCE

SØNDAG 2. MAI KL. 14.00

Maguy Marin, L’Urgence d’Agir. Regi: David 
Mambouch. Frankrike 2018. Dokumentarfilm. 
Aldersgrense: 9 år. Fransk tale, engelsk tekst. 
DCP, 1t 45min. 

Stjernekoreograf Maguy Marin gjorde komet-
karriere i Frankrikes nye bølge innen moderne 
dans på 1970-tallet. Som en samtidig med 
Pina Bausch skilte verkene hennes seg ut innen 
sceneestetikk, politisk kommentar og dristig 
integrering av tradisjonell dans med uventet 
narrativ, musikalske og fysiske elementer.

I 1981 kom Marin med May B, inspirert av den 
modernistiske dramatikeren Samuel Beckett, 
en forestilling som opprørte miljøet idet den 
avviste tradisjonelle skjønnhetsidealer og om-
favnet et ekstremt politisk perspektiv. Siden 
har Marins arbeid vokst i popularitet. Hun har 
vunnet flere priser, og stykkene hennes blir 
regelmessig satt opp ved alle festivaler av 
betydning. Dokumentaren Maguy Marin: Time 
to Act inneholder bemerkelsesverdige bilder 
av live-opptredener, og vi får se intervjuer med 
en koreograf hvis verker er modige og rørende 
og fortsetter å trosse konvensjonene.

MAGUY MARIN: 
TIME TO ACT
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SØNDAG 2. MAI KL. 16.15

May B. Regi: David Mambouch. Frankrike 2020. 
Dokumentarfilm. Fransk tale, engelsk tekst. 
DCP, 1t 34min. 

Maguy Marins May B er løselig basert på 
Samuel Becketts verker. Med de ti danserne 
dekket av leire fanger May B opp en 
humanitet ved de fattige, de gamle, de ut-
støtte, hvis kropper danner en motsetning til 
alle klassiske og idealiserte representasjoner 
av den dansende kroppen. Menneskeheten, 
på sitt mest sårbare og bevegelige, fortsetter 

sin endeløse reise av hvilken grunn det nå 
måtte være, knokler på mot alle odds i om-
favnelsen av den forestående verdens under-
gang. «Det er over, det er over, det kommer til 
å ta slutt, kanskje det kommer til å ta slutt» er 
ordene som åpner og avslutter forestillingen – 
men May B ser ikke ut til å avslutte det ennå. 
40 år og 800 forestillinger senere fortsetter 
stykket å puste liv i disse støvete 
skapningene.

MAY B

DANSENS
DAGER

2021

SØNDAG 2. MAI KL. 18.30

Some Like it Hip Hop. Regi: Kate Prince. 
Storbritannia 2019. Engelsk tale, utekstet. 
DCP, 2t med pause. 

Some Like It Hip Hop er en historie om 
kjærlighet, falsk identitet og revolusjon i en 
storby der bøker er bannlyst og hvor kvinner 
er underkastet menn. Historien kretser rundt 
to sentrale kvinnelige rollefigurer, Jo-Jo og 
Kerri. Når de blir tatt i å bryte byens regler, 
blir de kastet ut. De bestemmer seg for at 
de kun har ett valg – å dra tilbake til byen 
forkledd som menn. Det tar ikke lang tid for 
de to kvinnene å vise hva de er verdt, og det 
tar heller ikke lang tid før Jo-Jo forelsker seg 

i Simeon, den eneste av byens menn med 
dannelse. Om hun bare ikke hadde bart... 
Jentene må anstrenge seg til det ytterste for 
å holde på fasaden, finne kjærligheten og 
forandre verden.

Filmklassikeren Some Like it Hot, TV-serien 
Mad Men og Shakespeares Helligtrekongers-
aften har vært inspirasjonskilder når en 
kjærlighetshistorie full av forviklinger, falsk 
identitet, kjønnsstereotypier og revolusjon 
spilles ut i ZooNation: The Kate Prince 
Company – et varemerke innen hip hop, 
komedie og teater.

SOME LIKE IT HIP HOP
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TIRSDAG 4. MAI KL. 18.00
ONSDAG 5. MAI KL. 20.30

Kajillionaire. Regi: Miranda July. USA 2020. Aldersgrense: 15 år. 
Engelsk tale, utekstet. DCP, 1t 46min. 

Familien Dyne lever av å svindle, og hver dag er en kamp 
for å få inn nok raske penger til mat, drikke og husleien til 
kontorlokalene de bor i (vegg i vegg med en såpeboble-
fabrikk). Theresa og Robert har brukt 26 år på å trene opp 
datteren Old Dolio til å benytte hver eneste sjanse til å 
snike, stjele og svindle, og denne uortodokse skoleringen 
har gitt henne et mildt sagt kuriøst syn på tilværelsen. Når 
foreldrene bestemmer seg for å involvere den sjarmerende 
og utadvendte Melanie i familievirksomheten, begynner Old 
Dolio å stille spørsmål ved alt hun har lært om verden.
 
Femten år etter den kritikerroste debutfilmen Me, You and 
Everyone We Know, vender multikunstneren Miranda July 
tilbake med nok en sår og hverdagsabsurd skildring av un-
derfundige outsidere med utilfredsstilte emosjonelle behov. 
Med en strålende Evan Rachel Wood («Westworld») i rollen 
som Old Dolio, er dette en vakker, humoristisk og visuelt 
stilsikker kuppfilm med tydelige paralleller til Hirokazu 
Koreedas Shoplifters og Bong Joon-hos Parasitt.

Filmen presenteres i samarbeid med Bergen 
internasjonale filmfestival.

KAJILLIONAIREI serien CiB x 
presenterer vi et 

knippe engasjerende 
og (antakelig) provoser-

ende dokumentarer 
og spillefilmer, utvalgt 
i samråd med nye og 

gamle venner. Slå deg 
sammen med en venn 

og ta dere tid til å 
diskutere det dere har 

sett etter visning – 
kanskje over kaffe og 
kake eller noe annet 

godt på Kafé Kippers! 

CiB x BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVALBIFF

ONSDAG 12. MAI KL. 18:00

War of Art. Regi: Tommy Gulliksen. Norge/Tyskland 
2018. Aldersgrense: 15 år. Engelsk og koreansk tale, 
engelsk tekst. DCP, 1t 42min. 

Abstrakt impresjonistisk diplomati

Mens verdens oppmerksomhet er rettet mot 
Nord-Koreas prøvesprengninger av ny-
utviklede atomvåpen, reiser en gruppe 
internasjonale samtidskunstnere under ledelse 
av norske Morten Traavik til Pyongyang for 
å samarbeide med nordkoreanske kolleger. 
Traavik har gjort flere prosjekter i landet 
tidligere, og forstår samfunnet bedre enn de 
fleste utlendinger, men møtet mellom de to 
leirene blir likevel preget av forvirring og 
kulturkrasj. For hvordan vil vestlig 
samtidskunst fremstå for innbyggere i et 
land som i praksis håndhever et forbud mot 
abstrakt kunst?

Nord-Korea er verdens mest lukkede land, og 
selv om vi leser en hel del om hva som foregår 
i Kim Jong-uns diktatur, er fremstillingene 
som regel sterkt preget av enten nord-
koreansk eller vestlig propaganda. War of Art 
tar oss med bak den pompøse fasaden, og 
lar oss få et innblikk i livet i Nord-Korea slik 
det arter seg på bakkeplan, mens ordkrigen 
mellom Kim og Vesten trappes opp, og atom-
prøvesprengningene får bygningene til å riste.

Visningen er et samarbeid mellom 
Cinemateket i Bergen, BIT Teatergarasjen 
og Traavik.Info. Etter filmen blir det 
spørsmålsrunde med regissør Tommy 
Gulliksen hvor Frode Bjerkestrand 
er moderator.

CiB x
WAR OF ART
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ONSDAG 26. MAI KL. 20:00

Cinemateket i Bergen together with Entrée 
Cinema presents a screening with a total of 
five works by Colombian artist Esteban Rivera 
and Norwegian artist Marthe Thorshaug. The 
five short films presented are a combination of 
documentary and fiction related to ideologies 
on human nature, architecture, cosmology, 
wild nature; narratives that enter in dialogue 
when looking at the work of the two artists.

This duo presentation at Cinmateket is a 
warmup to new upcoming commissions by 
Rivera and Thorshaug to be premiered in 
2023. There will be a Q+A (in English) after 
the screening, with both artists, moderated 
by Tatiana Lozano, curator for Entrée Cinema. 
We will be discussing their practice, the chal-
lenges for art film making and pivotal common 
and uncommon points in their work.

About the filmmakers
Esteban Rivera is born in Colombia and cur-
rently works in Berlin. He received a master’s 
degree in Art and Media from the Universität 
der Künste, Berlin (Arts University in Berlin) 
under Prof. Anna Anders and Prof. Ai Weiwei. 
He received a master’s degree in Arts from 

the National University of Colombia, where 
he also studied Graphic Design. His work was 
selected for Kasseler Dokfest 2017 and was 
nominated to the Golden Key. His work has 
been exhibited in EEUU, Mexico, Indonesia, 
Colombia and Germany.

Marthe Thorshaug studied at the National 
Academy of Fine Arts in Oslo. Her films have 
been screened at numerous art institutions, 
museums and film festivals around the world, 
among others The Phillips Collection 
(Washington DC, US), Whitechapel Gallery 
(London, UK), Momentum Biennale (Moss, 
NO). Thorshaug runs her own film production 
company Nerhagen Productions. Nerhagen is 
the name of the little farm where she grew up, 
and where she lives and works today.

For full program and info on all five films, 
see cinemateketbergen.no.

KORTFILMKVELD:

CiB x

ESTEBAN RIVERA x 
MARTHE THORSHAUG

ONSDAG 9. JUNI KL. 20:00

Bergen Kunsthall og Cinemateket i Bergen 
presenterer en filmkveld som en del av årets 
festspillutstilling fra Elisabeth Haarr og 
Hana Miletić.

Programmet består av tre filmer, Od 3 do 
22 av Krešo Golik (1966), Najbolji muž (The 
Best Husband) av Vera Jocić (1968) og In Our 
Hands, Greenham av Tina Keane (1984), og 
undersøker temaer for feministisk fag-
foreningsaktivisme, tekstilproduksjon 
og omsorg.

Bergen Kunsthall and Cinemateket i Bergen 
present a film screening evening as part of this 
year’s festival exhibition from Elisabeth Haarr 
and Hana Miletić. 

The evening consists of three films, Od 3 do 
22 by Krešo Golik (1966), Najbolji muž (The 
Best Husband) by Vera Jocić (1968), and In 
Our Hands, Greenham by Tina Keane (1984), 
and investigates themes of feminist union 
activism, textile production and care. 

Image courtesy of Tina Keane and 
LUX, London.

CiB x

ART ON SCREEN:
EN FILMKVELD VIET ÅRETS 
FESTSPILLUTSTILLING FRA 
ELISABETH HAARR OG 
HANA MILETIĆ
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TORSDAG 3. JUNI KL. 20:45
TIRSDAG 8. JUNI KL. 20:30

Silkwood. Regi: Mike Nichols. USA 1983. 
Aldersgrense: 15 år. Engelsk tale, norsk tekst. 
35mm, 2t 11min.

Silkwood forteller den sanne historien om 
Karen Silkwood, fabrikkarbeideren som ble 
varsleren som angrep sjefens uetiske praksis 
ved atomkraftverket der hun jobbet.

Etter at hun og kollegene var blitt forurenset 
av skadelig stråling på grunn av manglende 
overholdelse av de nødvendige sikkerhets-

bestemmelsene, startet Silkwood sin egen un-
dersøkelse av arbeidsgiverens dårlige meritter 
innen sikkerhet. Hun var på vei for å møte en 
New York Times-reporter da hun ble drept i 
en mystisk bilulykke. I filmen spilles Silkwood 
av Meryl Streep, med Kurt Russell og Cher 
i biroller.

CiB x

SILKWOOD

SØNDAG 6. JUNI KL. 17:00
TIRSDAG 8. JUNI KL. 18:00

Powaqqatsi. Regi: Godfrey Reggio. USA 1988. 
Aldersgrense: 15 år. Ingen tale, utekstet. 
35mm, 1t 39min.

Et audiovisuelt rusmiddel

Powaqqatsi er andre film i Godfrey Reggio og 
Philip Glass sin “qatsi”-trilogi. Der den første, 
Koyannisqatsi (1982), betonte kontrastene 
mellom uberørt natur og urban-kulturen 
i USA, med klar adresse til menneskenes 
ureflekterte forhold til øko-krise og samfunn i 
ubalanse, er oppfølgeren utvidet til å om-
fatte kontrasten mellom rike og fattige land. 
Med fokus på mennesker i den tredje verden 
har Reggio satt seg som mål å illustrere det 
faktum at fattigdommen ikke er selvforskyldt, 
men snarere et produkt av industrilandenes 
overflod og grådighet.

Powaqqatsi har som sin forgjenger ingen 
lineær utvikling i hva den ønsker å fortelle. 
Den utvikler seg i en evig strøm av bilder 
disponert i forskjellig klipperytme og kamera-
hastighet. Men der Koyannisqatsi fremstår 
med kornede bilder og med en “mørk musikk” 
der orgel er fremtredende i lydbildet, er 

Powaqqatsi holdt i klare, distinkte farger, 
nærmest med et prangende preg, og ledsaget 
av en musikk som på mange måter er forskjel-
lig fra det man forbinder med Philip Glass; en 
tonal og rytmisk utstrakt helhet med et bredt 
klangspekter, bestående av instrumenter fra 
andre musikkulturer.

Filmens ustoppelige formidling av bilder, 
det kraftige øs av visuelle former og lydlige 
henvendelser gjør at seeren må drives opp 
i filmens ulike tempo for å kunne absorbere 
verket som totalitet. Filmen er opplevelses-
relatert i stedet for faktaorientert; den er 
fragmentert fremfor å være helhetlig, og selv 
om den har en overordnet tredelt form, er 
det ingen rød tråd å finne i de enkelte delene. 
Summa summarum kan Powaqqatsi 
kanskje sies å være en genuin 
postmodernistisk erfaring.

POWAQQATSI

CiB x

 14 15



EN DUE SATT PÅ EN GREN
OG FUNDERTE OVER TILVÆRELSEN

TIRSDAG 4. MAI KL. 20:30
ONSDAG 5. MAI KL. 18:00

En duva satt på en gren och funderade på tillvaron. 
Regi: Roy Andersson. Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland 
2014. Svensk tale, norsk tekst. Aldersgrense: 12 år. 
DCP, 1t 40min. 

Allerede i tittelen merker man kombinasjonen 
av alvor og humor som preger Roy Anderssons 
filmer. Enkeltscenene i filmen holdes sammen 
av to menn som forsøker å selge tulleartikler til 
lekebutikker, og som beveger seg gjennom tid og 
rom fra gammeltestamentlig tid til nåtid. Enkelte 
scener er herlig absurde. Et eksempel er sekven-
sen hvor en mann dør på ei ferje og den umid-
delbare problemstillingen blir hva som skal skje 

med maten og ølen han har kjøpt. Andersson 
formidler lyse og mørke stunder i vår eksistens, 
og det er en film som i den kjølige estetikken 
utstråler varme.

Han har selv sagt at det er en film om det lille 
mennesket, som representerer oss alle. Filmen 
er den tredje delen av det Roy Andersson kaller 
«En trilogi om å være menneske», men den kan 
fint sees uavhengig av de andre. Trilogien startet 
med klassikeren Sanger fra andre etasje (2000) 
og fortsatte med Du levende (2007). En due satt 
på en gren ble vinneren av hovedprisen, 
Gulløven, ved filmfestivalen i Venezia i 2014.

RAE
NORMA

TIRSDAG 11. MAI KL. 20:30
SØNDAG 16. MAI KL. 14:00

Norma Rae. Regi: Martin Ritt. USA 1979. Engelsk tale, 
norsk tekst. Aldersgrense:12 år. 35mm, 1t 54min. 

Sally Field leverer en prestasjon som er et høyde-
punkt i karrieren i rollen som en kvinne i kamp 
mot kapitalisme og patriarkat.

Alenemoren Norma Rae er vant til å være 
overarbeidet og underbetalt, som nesten alle 
andre i småbyen i Nord-Carolina, der den lokale 
bomullsfabrikken regjerer. Hun bor sammen 
med foreldrene og strever med å få endene til å 
møtes, men framtidsutsiktene begynner å endre 
seg når en ufordragelig fagforeningsorganisator 
(Ron Leibman) kommer til byen og overtaler 
en skeptisk Norma Rae til å sette jobb og rykte 
på spill ved å samle støtte til en fagforening for 

tekstilarbeidere. Selv om hun blir utsatt for trus-
ler fra sjefene og hissig motarbeides av mange 
medarbeidere, vokser Norma Rae etter hvert inn 
i rollen som leder og finner en styrke hun ikke 
visste hun hadde. 

Field, som tidligere var mest kjent for roller i 
lettbeinte TV-filmer, fikk her med ettertrykk vist 
fram sitt store talent, og hun vant Oscar for en 
modig og nyansert prestasjon. Hennes Norma 
Rae er en filmhelt som vil bli husket i lang tid 
framover – usikker og 
langt fra perfekt, men 
likevel kraftfull 
og triumferende. EN SJANSE TIL

EN SJANSE TIL! FILMER SOM BLE 
AVLYST PGA NEDSTENGING.
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EN SJANSE TIL

VREDENS
DRUER

TORSDAG 17. JUNI KL. 18:00

The Grapes of Wrath. Regi: John Ford. USA 1940. 
Engelsk tale, utekstet. Aldersgrense: 12 år. 
DCP, 2t 9min. 

John Fords episke saga fra Den store depre-
sjonen, basert på John Steinbecks roman.

Filmhistoriens største episke dokument over 
depresjonstidens Amerika bygger på John Stein-
becks roman om familien Joad, som sammen 
med hundretusener andre små farmere («the 
Okies») ble fordrevet av de som eide jorda og 
startet en folkevandring til California – lokket av 
mulighetene for arbeid som fruktplukkere. Men 
frukteiernes arbeidspolitiske metoder drev dem 
ut i ny elendighet.

Filmatiseringen Vredens druer utspiller seg i USA 
på 30-tallet, da familier ble drevet fra sine gårder 
av bankene og søkte vestover etter ny lykke. 

Familien Joad forsøker å holde sammen når 
deres eksistens trues, og gjennom deres historie 
settes «den lille mann» og familieverdier opp mot 
den hensynsløse maktbruken til det kapitalistiske 
systemet. Det er en kjernesunn og sentimental 
fortelling, men fabelaktig som film, og vakkert 
fotografert av Gregg Toland som etter dette var 
med på å skape det banebrytende mesterverket 
Citizen Kane av Orson Welles.

Da Steinbecks bok kom i 1939 vekket den raskt 
oppsikt og ble omtalt som et mesterverk. Rettig-
hetene til den Pulitzer-vinnende romanen ble 
kjøpt av Darryl F. Zanuck hos 20th Century-Fox, 
som selvsagt lot John Ford – studioets største 
navn – regissere filmen. Ford vant Oscar for beste 
regi og Jane Darwell for beste kvinnelige birolle, 
mens Henry Fonda var nominert for beste 
mannlige hovedrolle.

TIRSDAG 18. MAI KL. 18:00
ONSDAG 19. MAI KL. 20:15

The Purple Rose of Cairo. Regi: Woody Allen. USA 
1985. Aldersgrense: 9 år. Engelsk tale, norsk tekst. 
35mm, 1t 22min. 

Kairos røde rose er en hyllest til filmen som 
virkelighetsflukt og til Buster Keatons stumfilm 
Sherlock Jr. Den forsofne servitrisen Cecilia 
dagdrømmer seg bort fra sin nitriste hverdag 
under depresjonen og tilbringer kveldene på 
stedets kino. Hun ser de samme filmene om 
og om igjen, og favoritten er The Purple Rose 
of Cairo. Så skjer det: Filmhelten Tom Baxter 
legger merke til sin trofaste tilskuer, stiger ut 
av lerretet og kommer ned til henne! Cecilia 
forelsker seg, men treffer så skuespilleren som 
spiller Tom Baxter og havner i et surrealistisk 
trekantdrama, dratt mellom en fantasihelt og en 
ekte filmstjerne. 

Woody Allen utforsker grensene mellom fiksjon 
og virkelighet, og har selv ved flere anledninger 
kalt dette sin beste film.

KAIROS
RØDE ROSE

ONSDAG 16. JUNI KL. 20:15
TIRSDAG 22. JUNI KL. 18:00

Mafak. Regi: Bassam Jarbawi. Palestina, USA, Qatar 
2018. Aldersgrense: 15. Arabisk og hebraisk tale, 
engelsk tekst. DCP, 1t 48min. 

Når Ziads beste venn, Remzi, blir drept av 
en forvillet, israelsk kule, tar han og vennene 
hevn og Ziad tar skylden når de blir fanget. 
Straffen er femten år i fengsel, og når han 
kommer ut, har både vennene og landet 
hans.. Plutselig må han forholde seg til ting 
som mobiltelefoner og kjærlighetsinteresser. 
Ikke nok med det - han blir hyllet som en helt, 
men føler seg 
egentlig som 
en bedrager.

SCREWDRIVER
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TORSDAG 6. MAI KL. 18:00
SØNDAG 9. MAI KL. 17:00

Eggs. Regi: Bent Hamer. Norge 1995. Aldersgrense: Tillatt 
for alle. Norsk tale, utekstet. DCP, 1t 26min. 

Bent Hamer spillefilmdebuterte med denne 
pussige perlen av en film, et nærstudium av 
hverdagslig eksentrisitet, familielivets farer og 
alderdommens monotoni.

Til tonene av Nitimens kjenningsmelodi 
«Memories of You», tar Eggs oss med til et lite hus 
i utkant-Norge, der de to brødrene Far og Moe 
har bodd sammen i en halv evighet. Livet har blitt 
en vane, rutinene er perfeksjonert etter lang tids 
trening, om det nå gjelder kaffedrikking, toalett-
besøk, husvask eller veiing på baderomsvekta. 
Tilværelsen og tosomheten er under full kontroll, 
helt til den dagen Fars milkshakedrikkende og 
eggesamlende svenske sønn dukker opp. 

Med et nøkternt og gjennomarbeidet filmspråk 
etablerer Hamer en realistisk og humoristisk 
grunntone som vris på etter hvert som en rekke 
selsomme hendelser finner sted. Det er lett å 
trekke linjer til Samuel Becketts absurde skue-
spill, eller også nederlandske Alex van 
Warmerdams sorte komedier, men først og fremst 

er Eggs en særdeles hamersk film, med linjer 
tilbake til kortfilmene han laget før den og 
spillefilmene som kom etter. 

I hovedrollene finner vi to norske skuespiller-
veteraner, som begge fikk en Amandapris for 
innsatsen i Eggs. Sverre Hansen hadde en lang 
karriere ved en rekke teatre, der han spesielt 
briljerte i komediegenren, i tillegg til at han var 
å se i mindre roller i en rekke tv-produksjoner 
og filmer. Han døde mindre enn et halvår etter 
at filmen hadde premiere. Kjell Stormoen jobbet 
også ved flere teatre rundt om i Norge gjennom et 
langt arbeidsliv, både som skuespiller, men også 
i perioder som scenograf og teatersjef, og hadde 
roller i en rekke filmer. 

Eggs ble plukket ut til Quanzaine des Realisateurs 
i Cannes, turnerte så på filmfestivaler verden 
over og ble godt tatt imot av norsk filmpresse og 
kinopublikum og overrøst med priser. «[Den] ble 
begynnelsen på en ny æra i norsk film» skriver 
Jan Erik Holst i sin bok Det lille sirkus, og det er 
med glede vi byr på et gjensyn med filmen. 

x 2BENT 
HAMER 

EGGS

Filmskaper Bent Hamer (f. 1956) fra Sandefjord er en 
unik skikkelse i moderne norsk film, på grunn av sin 
særnorske stil og kreative kontroll over egne prosjek-
ter. Ikke bare er han regissør, han skriver også sine 
egne manus, i tillegg til å være produsent. Hamer har 
klart å markere seg internasjonalt med sine under-
fundige, vittige og rørende filmer, og er blitt en 
gjenganger på store filmfestivaler rundt i verden. 
Han studerte filmteori og litteratur ved Stockholms 
universitet og Stockholms filmskole. I tillegg til spille-
filmene har han skrevet og vært instruktør for flere 
kortfilmer, reklamefilmer og dokumentarer.

I dette programmet viser vi en dobbel dose Hamer. 
Først ut er Eggs (1995), filmskaperens første spille-
film som blant annet fikk pris for beste nykommer 
på Cannes filmfestival og kritikerprisen på Toronto 
filmfestival, etterfulgt av kinosuksessen Salmer fra 
kjøkkenet (2003).
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TIRSDAG 18. MAI KL. 20:15
ONSDAG 19. MAI KL. 18:00

Salmer fra kjøkkenet. Regi: Bent Hamer. Norge 2003. 
Aldersgrense: Tillatt for alle. Norsk tale, utekstet. 35mm, 
1t 35min.

I etterkrigstiden ble det fokusert kraftig på 
husmorens yrke og kjøkkenet som arbeidsplass. 
Husmorarbeidet ble løftet opp på samme nivå 
som annet fagarbeid, og utviklingen av tekniske 
nyvinninger for det moderne kjøkkenet ble ansett 
som samfunnstjenelig. Man kan lett mistenke 
regissør Bent Hamer for å ha noe uoppgjort med 
svenskene. Det var en svenske som invaderte den 
norske landsbygdidyllen med eggsamlingen sin i 
hans debutfilm Eggs (1995). I Salmer fra kjøk-
kenet kommer det en hel liten armada av Volvo 
PV’er over grensen.

Etter en grundig kartlegging av den svenske 
husmorens adferd på kjøkkenet, er forskerne på 
Hemmens Forskningsinstitut (HFI) i Stockholm 
modne for å vende blikket utover sine egne geo-
grafiske og kjønnsrollebestemte grenser. De har 
derfor sendt et titalls av sine beste feltobserva-

tører over kjølen til den vesle bygda Landstad i 
Norge, med sitt overskudd av ugifte menn, der de 
skal studere enslige menns kjøkkenrutiner. Den 
byråkratiske Folke er en av forskerne. Han finner 
sin plass i den høye observatørstolen på kjøkke-
net til den eldre ungkaren Isak, men hans rolle 
som observatør blir snart utfordret.

Pressen var positiv til filmen: Eirik W. Alver i 
Dagbladet skrev at «I tillegg til en stram regi og et 
manus fritt for overflødig dialog, ligger nok mye 
av hemmeligheten i Hamers instruksjon og et 
skuespillerensemble som mestrer sitt fag til min-
ste detalj. Det er en film helt fri for spesialeffekter, 
fiffige klipp og imponerende kamerabevegelser 
– heldigvis.»

«En rørende og underfundig hymne til vennskap 
og til livet» – Bergens Tidende.

PS: Lyst til å ta en selfie i filmens berømte stol? Vi 
har den og stiller den ut på disse to visningene!

SALMER FRA 
KJØKKENET

For filmelskeren selger vi Cinematekets filmkort, som 
er et rabattkort. Det kommer i to versjoner, ett til kr. 350,- 

og ett til kr.700,-. Det blir trukket kr. 70,- per film fra 
kortet når man bruker det. Filmkortet er ikke personlig 

og kan benyttes av flere på samme film. Ta med en venn! 
Filmkortet har heller ingen utløpsdato.

Bruk av kortet
Kortet kan kjøpes på Ticketco eller i døren. 

Kjøpes det på Ticketco må du vise frem 
kvitteringen i døren og få det fysiske kortet.

Når du skal se en film velger du Reserver på den 
aktuelle filmen på Ticketco, og i billettsalget vil 

det bli trukket et klipp fra Filmkortet.

CINEMATEKETS 
FILMKORT
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TORSDAG 6. MAI 20:15
SØNDAG 9. MAI KL. 14:00

Chinatown. Regi: Roman Polanski. USA 1974. 
Aldersgrense: 15. Engelsk tale, utekstet. 35mm, 
2t 11min. 

En av de store amerikanske 70-tallsklassikerne, 
med Jack Nicholson i en av sine beste roller.

Chinatown er en detektivhistorie som har fått 
sin høyst fortjente klassikerstempel på grunn av 
flere framtredende profilers sterke innsats: Robert 
Townes Oscar-vinnende manus, Roman Polanskis 
overbevisende regi og Jack Nicholson, som gjør 
en av sine beste roller noensinne.

Nicholson er den tidligere LA-politimannen J.J. 
Gittes som nå livnærer seg ved å grave i andre 
folks skittentøysvask. Han spionerer og tar bilder 

CARAVAGGIO

CINEMATEKENE 
I NORGE
Cinematekene i Bergen, Oslo, Trond-
heim, Tromsø, Kristiansand, Lilleham-
mer og Stavanger programmerer hver 
for seg og har ulik profil. Likevel har 
de sju cinematekene noen faste felles 
programposter. Hver uke samarbeider 
vi om felles digitale visninger – av 
restaurerte og digitaliserte klassikere 
eller nye perler som fortjener å 
oppleves på stort lerret.

mørke, tilsatt en porsjon fantasi og samtidighet, og 
gitt oss en film som både er “renessanse-revival” og 
“ny-neo-realisme”. 

Caravaggio var maleren som trofaste venner gang på 
gang måtte redde ut av fengslene. Han forskrekket 
samtiden ved å bruke kriminelle og prostituerte som 
modeller til sine religiøse tablåer. Caravaggio døde 
syk og fattig etter selv å ha myrdet sin elsker etter at 
denne myrdet sin kone, den skjønne Lena.

ONSDAG 2. JUNI KL. 18:00

Caravaggio. Regi: Derek Jarman. Storbritannia 1986. 
Aldersgrense: 15 år. Engelsk tale, norske undertekster. 
DCP, 1t 33min. 

Regissør Derek Jarman er opptatt av både kunstner 
og kunstnerpersonlighet i Caravaggio. Det er ikke 
usannsynlig at han har følt slektskap med 
Michelangelo Merisi da Caravaggio, den italienske 
maleren som levde i overgangsfasen mellom 
renessansen og barokken (1573 - 1610), og som vi 
burde kjenne like godt som Rembrandt. Ikke minst 
fordi det var Caravaggio som “fant opp” filmlyset – 
chiaroscuro – utnyttelsen av kontrastene mellom lys 
og skygge, mange hundreår før filmens fødsel.

Kontroversiell livsførsel og kunstnerisk virke har 
skygget for Caravaggios berømmelse. Jarman 
har gravd seg ned i historiens 

CHINATOWN

av menn og kvinner med partnere som mistenker 
dem for å bedrive utroskap. Gittes er en arrogant 
drittsekk, men én dag dukker det opp en sak hvis 
tråder går i andre retninger enn billige én natts 
motellrom. Etter hvert som Gittes finner ut stadig 
mer om denne mystiske saken, viser det seg at det 
er Gittes som faktisk er den mest moralske perso-
nen i hele denne verdenen av korrupte politikere 
og politifolk. 

Chinatown låner mange av den klassiske film 
noirens trekk, men framstår som mye rikere både i 
plot, miljøtegning og karakterer.
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SMITTEVERN 
PÅ CINEMATEKET

 
 

Vi vil at det skal være trygt å se film på 
Cinemateket, og gjør det vi kan for å 

redusere smitterisiko. Vi vil gjerne at du 
setter deg inn i tiltakene du finner på 

plakatene utenfor Cinemateket.

Ta hensyn til dine medpublikummere
Ikke bytt sitteplasser

Følg smitteverninstruksene
Host og nys i albuen

Hold deg i ro under filmen så langt det er mulig
Bruk antibac som står utplassert

Velkommen til Cinemateket!

AMADEUS

og filmen går påstanden nærmere etter i sømmene. 
Filmen er tatt opp på location i Formans ungdomsby 
Praha. Der står 1700-talls-arkitekturen uberørt, og 
filmen blir slik også et grandiost tidsbilde av rokok-
koen. Med stearinlys som hovedbelysning lyktes det 
Formans faste fotograf 
Michael Ondricek å 
skape øyeblikk som 
virker som om de er 
tatt rett ut av 
datidens malerier.

TORSDAG 20. MAI KL. 20:15
SØNDAG 30. MAI KL. 17:00

Amadeus. Regi: Milos Forman. USA 1984. Aldersgrense: 
12 år. Engelsk tale, norsk tekst. DCP, 2t 41min. 

I Milos Formans film om det store geniet Mozart 
forblir det et åpent spørsmål hvordan den umodne 
og barnslige guttungen med prompehumor kunne 
skape den lovpriste musikken som filmen presen-
terer i rikelige mengder. Forman lar oss heller se 
privatmennesket Wolfgang Amadeus med rivalens, 
den middelmådige komponisten Salieris, misunne-
lige blikk. Salieri påstår å ha drept det unge geniet 

CINEMATEKENE 
I NORGE



QUEER
SCREEN

– skeive liv og historier på 
det store lerret

 

Queer Screen er en ny filmserie som utforsker og feirer 
skeive representasjoner på film. Serien inneholder et 

mangfoldig utvalg av filmer som belyser de varierte og 
nyanserte aspektene ved skeive liv, fra klassisk til 

samtidig film, fra undergrunn til mainstream. 

Med Queer Screen viser vi frem filmer som har utformet 
fortellingen og historien om skeive representasjoner. 

Det er filmer som utfordrer normer innen kjønn, 
seksualitet og begjær gjennom briljant og engasjerende 

historiefortelling.

Disse fire filmene er andre del av et tema vi vil komme 
tilbake til også i kommende programmer.

Serien presenteres i samarbeid med FRI – Foreningen 
for kjønns- og seksualitetsmangfold og er kuratert i 

samarbeid med Maria Dalland, styremedlem i 
FRI-Vestland.

TIRSDAG 11. MAI KL. 18:00
SØNDAG 16. MAI KL. 17:00

Chun gwong cha sit. Regi: Wong Kar-wai. Hong Kong/
Japan/Sør-Korea 1997. Aldersgrense: 15 år. Mandarin 
tale, norsk tekst. DCP, 1t 36min. 

Et musikalsk og poetisk stykke filmkunst fra 
Wong Kar-wai.

Dette er uten tvil en av de vakreste filmene 
fra 90-tallet, av flere grunner: Den enkle, men 
rørende og delikate historien, Christopher Doyles 
nesten smertefullt vakre foto, og Astor Piazzolas 
melankolsk forførende tango.

Wong Kar-wai dro til Argentina for å spille inn 
Happy Together, som handler om et homofilt 
par, Ho og Lai, som går fra hverandre etter en 
krangel på vei til de berømte Iguaza-fallene. Lai 
får etterhvert jobb som på en tango-bar i Buenos 
Aires, hvor han en dag får se Ho i armene på en 
rik amerikaner. 

Rent estetisk ligner ikke Happy Together på 
forgjengerne Chungking Express, Ashes of Time 
og Fallen Angels. Den visuelle stilen er roligere 

og mindre frenetisk enn de lettere svimle Hong 
Kong-filmene. Deler av filmen er som et rent 
filmdikt i vibrerende, mettede farger, akkompag-
nert av Frank Zappa og Piazzolas vakre tango. 
Happy Together er et musikalsk og poetisk stykke 
filmkunst som viser en ny side av Wong Kar-wai, 
samtidig som den tematisk befinner seg i det 
samme landskapet som han har oppholdt seg i 
tidligere (kjærlighetssorg, melankoli, tid som går). 
Mesterlig, helt enkelt.

«En uendelig sår drøm av en film.» 
– Harald Kolstad, Dagsavisen

«Et opprivende og samtidig lyrisk verk.» 
– Per Haddal, Aftenposten

«Wong Kar-wai and cameraman Chris Doyle have 
crafted their most lyrical film» – TimeOut

«[Christopher Doyles] mesterlige bruk av lys og 
farge gjør hvert bilde til et kunstverk.» 
– 1001 filmer du må se før du dør

HAPPY TOGETHER
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TORSDAG 20. MAI KL. 18.00
TIRSDAG 25. MAI KL. 20.45

Tangerine. Regi: Sean Baker. USA 2015. Aldersgrense: 
15 år. Engelsk tale, utekstet. DCP, 1t 28min. 

Når den transkjønnede sexarbeideren Sin-Dee 
(Kitana Kiki Rodriguez) får vite at hallikkjæresten 
har vært utro, setter hun seg som mål å spore 
ham opp ved å tråle Los Angeles’ bakgater på 
julaften, men bestevenninnen Alexandra (Mya 
Taylor) nekter å la oppdraget komme i veien for 
kveldens nattklubbopptreden. 

Regissør Sean Baker har filmet med en iPhone og 
forteller en sjelden historie om dypt vennskap 
mellom to marginaliserte kvinner som viser hver-
andre omsorg i en verden som ikke anerkjenner 
deres eksistens. Filmen er spekket med vinnende 
one-liners, kunstferdig overskudd og et oppfinn-
somt soundtrack og er et vilt og vanedannende 
skue – friskt, fargerikt og forheksende fra start 
til slutt.

TANGERINE TIRSDAG 15. JUNI KL. 18.00
TORSDAG 17. JUNI KL. 21.00

But I´m a Cheerleader. Regi: Jamie Babbit. USA 1999. 
Aldersgrense: 15 år. Engelsk tale, utekstet. DCP, 
1t 25min. 

Jamie Babbits spillefilmdebut følger Megan 
Bloomfield, en highschool-cheerleader som blir 
sendt på samtaleterapi-leir for homofile når forel-
drene får mistanke om at hun er lesbisk. Hun mø-
ter en jente som heter Graham, som begynner å 
utfordre leirens idealer og hva det vil si å være ho-
mofil. But I’m a Cheerleader er fylt til randen med 
smarte antydninger, fargerik symbolikk og vittige 
rollefigurer (inkludert RuPaul!), og vil garantert få 

deg til å smile og le samtidig som den gir oss et 
satirisk blikk på temaer rundt queer-identitet og 
kjønnsroller. Komedie som virkemiddel for å gå 
løs på slagkraftige temaer som heteronormativitet 
er et taktskifte fra hvordan disse spørsmålene 
vanligvis diskuteres, og filmen tyr ikke til tragisk 
pianomusikk for å vise det absurde ved repara-
sjonsterapi. But I’m a Cheerleader gjør bruk av en 
helt vill form for humor 
og er en heftig utforsking 
av kjønn, seksualitet og 
identitet – og mer 
relevant enn noensinne. 

BUT I’M A CHEERLEADER

QUEER
SCREEN
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TIRSDAG 22. JUNI KL. 20.30
TORSDAG 24. JUNI KL. 18.00

Bound. Regi: Lana Wachowski, Lilly 
Wachowski. USA 1996. Aldersgrense: 15 år. 
Engelsk tale, norsk tekst. 35mm, 1t 48min. 

Tre år før Wachowski-søsknene serverte The 
Matrix (og redefinerte actionfilmer for alltid), 
bydde de på et sensuelt, knivskarpt film noir-nikk 
med sin debutfilm. Bound, hvor Jennifer Tilly, 
Gina Gershon og Joe Pantoliano leverer sine til 
da beste skuespillerprestasjoner, handler om to 
kvinner som planlegger å rane en farlig gangster 
ved å stjele to millioner dollar fra hvitvaskeren 

hans, men hans uventede reaksjon på å bli gjort 
til syndebukk truer med å velte hele planen. 

Med en banebrytende lesbisk kjærlighetshistorie 
som drivkraft gir filmskaperne oss rikelige meng-
der skarpsindighet, stil, intelligens, 
sex appeal og en 
forfriskende progressiv 
holdning i denne 
milepelen av 
et krimdrama.

BOUND

QUEER
SCREEN

TORSDAG 10. JUNI KL. 18:00 / TORSDAG 10. JUNI KL. 20:15
SØNDAG 13. JUNI KL. 12:00 / SØNDAG 13. JUNI KL. 14:15 / SØNDAG 13. JUNI KL. 16:30

dokumentar. Siden første utgave i 1978 har den 
blitt en viktig møteplass for filmfolk, og viser 
norsk og internasjonal film av høy kvalitet. Årets 
program kan også ses digitalt, og inkluderer 
spesialvisninger, samtaler og møter med interna-
sjonale filmskapere. Les mer om programmet til 
årets festival på kortfilmfestivalen.no. 

Vi viser fem forskjellige 
kortfilmpro-
grammer 
fordelt på fem 
forestillinger 
10. og 13. juni.

KORTFILMFESTIVALEN I GRIMSTAD 
– I BERGEN!

Se det beste og ferskeste av norsk kortfilm når 
Kortfilmfestivalen i Grimstad viser sitt konkurranse-
program på Cinemateket i Bergen! På grunn av 
korona-pandemien kan bare et begrenset antall 
besøke Grimstad fysisk i år, derfor kommer festi-
valen heller til deg. Torsdag 10. juni og søndag 13. 
juni kan du se norske kortfilmer, musikkvideoer og 
korte dokumentarer i konkurranse. Programmet 
spenner vidt, fra animasjon og drama til sjanger-
film og eksperimentelle uttrykk, laget av erfarne 
filmskapere så vel som nye talenter. Etter filmene 
kan du også få med deg samtaler med 
filmskaperne i programmet.  
 
Kortfilmfestivalen er Norges eldste og mest 
prestisjetunge festival for kortfilm og kort 
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Det er et stort engasjement for arkitektur i Bergen. Dette 
lar seg tydelig lese i avisenes kommentarfelt hver gang noe 
bygges, planlegges, rives, transformeres eller på en eller an-
nen måte griper inn i våre fysiske omgivelser. At folk bryr seg 
om omgivelsene sine her i byen er en sterk underdrivelse. 
Arkitektur har en sentral del i våre liv, og det gjelder ikke 
bare her i byen – arkitektur omgir oss alle.  
 
Derfor relanserer vi nå arkitekturfilmserien vår, denne gangen 
i samarbeid med Byarkitekten i Bergen kommune. Her skal vi 
fortsette å vise nye og gamle internasjonale filmer fra øver-
ste hylle, med arkitektur i fokus. Arkitekturen spiller en viktig 
rolle i filmhistorien, både som kulisser i bakgrunnen eller 
som hovedfokus på lerretet. Slik favner denne filmserien like 
bredt som arkitekturen selv, og viser både arkitektportretter 
og byutviklingsdokumentarer, men også klassikere 
innen fiksjonsfilm.  
 
For kan du tenke deg Woody Allens Manhattan (1979) 
eller Fritz Langs Metropolis (1927) uten arkitekturen? 
Ikke vi heller. 
 
Denne filmserien er ikke bare ment for arkitekter og 
arkitektstudenter, byplanleggere og andre fagfolk, 
men for alle som er interessert i arkitektur 
og byutvikling. Eller bare i god film.

ARKITEKTUR
PÅ

FILM

BEING JOHN 

TIRSDAG 25. MAI KL. 18:00

Being John Malkovich. Regi: Spike Jonze. USA 1999. 
Aldersgrense: 12 år. Engelsk tale, norsk tekst. 35mm, 
1t 53min. 

Fortalt i korte trekk er dette handlingen i Being 
John Malkovich: Craig Schwartz driver med duk-
keteater, et lite lønnsomt yrke, og må derfor få 
seg jobb. På kontoret oppdager han en dør som 
fører inn i John Malkovich sitt hode.

Så kan vi utdype med at kontoret der Craig får 
seg jobb ligger i 7 1/2. etasje, noe som medfører 
visse heisproblemer. Grunnen til at etasjen kun 
er halv blir behørig presentert i firmaets intro-
duksjonsvideo som Craig får se før han sendes 
på arkivet for å arkivere. Og det er her han finner 
døren til gangen som fører inn i John Malkovich’ 
hode, gjemt bak et skap.

MALKOVICH

Being John Malkovich er regissør Spike Jonzes 
første spillefilm, men han var ikke ukjent med 
suksess før dette. Han har gjort en god karriere 
med dokumentarer, reklamefilmer og musikk-
videoer, og den supertøffe musikkvideoen til 
“Sabotage” av Beastie Boys har gitt ham en rekke 
priser. John Cusack spiller hovedrollen som 
Craig Schwartz, og som hans kone Lottie finner vi 
Cameron Diaz i en heller utypisk rolle. John 
Malkovich og Charlie (eller var det Charles) 
Sheen spiller seg selv.

Filmen presenteres i samarbeid med 
Byarkitekten, Bergen Kommune.
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JUNIOR
CINEMATEKET

Cinemateket Junior 
er Cinemateket i Bergen 

sin nye filmserie myntet på barn 
og barnefamilier. Målgruppen er fra 

4 til 12 år. Siste søndag i måneden viser 
vi både klassiske og nyere filmer for barn. 
Tilbudet vil også inkludere barnevennlige 

filmverksteder og filmkonserter.

En dag på kommersiell kino for en hel familie 
kan bli temmelig dyrt. Vi ønsker å tilby rime-
ligere alternativer til dette, men fremdeles 

skape filmminner for livet 
for de små.

En spennende 
eventyrfilm der du kan bli 

med på en reise gjennom kroppen 
og bli bedre kjent med dens mange egen-

skaper og funksjoner.

Når bestefar blir syk, krymper Simen seg og reiser inn i 
kroppen hans for å finne ut hva som plager bestefar. Her 

møter han den hvite blodcellen Karta og det røde blodlege-
met Alveola. De tre legger ut på en reise for å finne en nyre-

stein. Det er nemlig nyresteinen som skaper plagene til bestefar.

Filmen vakte stor oppsikt og fikk gode kritikker da den kom. 
Den var svært påkostet, med fantastiske kostymer, flott sce-

nografi og spennende animasjoner som var en blanding av 
klassisk animasjon og relativt tidlig computeranimasjon. 

Filmen er basert på regissørens egen barnebok ved 
samme navn. Rollen som Alveola var Jenny 

Skavlans debut som filmskuespiller.

JAKTEN PÅ 
NYRESTEINEN
SØNDAG 30. MAI KL. 14:00

Jakten på nyresteinen. Regi: Vibeke Ibsøe. 
Norge 1996. Aldersgrense: 6 år. 
Norsk tale, utekstet. 35mm, 1t 31min.

Kun 50 kr. per 
billett for både 
store og små!
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En morsom og 
fantasifull satire om 

det amerikanske samfunnet

Et amerikansk eventyr er en tegnefilm om 
den russiske musefamilien Muskewitz som 
emigrerer til Amerika der «gatene er dekket 

av ost og katter ikke finnes». På veien blir Fievel 
vasket over bord, men finner veien til New York 
på egenhånd. Gatene er ikke dekket av ost, og 

kattene finnes absolutt, men han får mange gode 
venner i den spennende jakten på familien sin. 

Spielbergs film er søt, morsom og uskyldig 
amerikansk, med solid håndverk i 

Disney-tradisjonen.

SØNDAG 27. JUNI KL. 14:00

An American Tail. Regi: Don Bluth. 
USA 1986. Aldersgrense: 6 år. Norsk 
tale, utekstet. 35mm, 1t 20min.

JUNIOR
CINEMATEKET

ET AMERIKANSK 
EVENTYR

HUFF er ungdoms-
filmklubben som viser 

film hver mandag kl. 19 på 
Cinemateket! Disse visningene 

er åpne for alle over 15 år.

For de under 25 år selges med-
lemskort (kr. 50/halvår), og man 
kan kjøpe billetter til kr. 40. For 

alle andre gjelder vanlige 
cinematek-priser.

Velkommen!
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Det er klart for Ghibli-bonanza på Cinemateket! I løpet av 2021 
viser vi 15 Ghibli-filmer med originalspråk og norsk tekst. 
Studio Ghibli er det japanske animasjonsstudioet som har trollbundet publikum over hele 
verden med sine fantastiske fortellinger og unike visuelle stil. Fra starten i 1985 har de 
bygget seg opp et rykte som kun kan sammenlignes med Disney sitt i sine glansdager; et 
av verdens mest anerkjente animasjonsstudio som gjorde håndtegnede filmer, og som både 
kritikere og publikum har trykket til sitt bryst. Regissørene Hayao Miyazaki og Isao Takahata, 
samt produsenten Toshio Suzuki, var drivkreftene i studioet og står bak de fleste av filmene. 
Og da Miyazaki trakk seg tilbake i 2014 meldte også Ghibli at reisen var over. Tre år sene-
re overrasket Miyazaki alle med å si at han jobbet med en ny produksjon kalt How Do You 
Live?. Det gjør han fremdeles, men alt tyder på at ferdigstillelsen ligger langt frem i tid. I 
mellomtiden kan vi nyte denne på alle måter utrolige katalogen av filmer slik den er ment å 
oppleves. Velkommen til Ghiblis verden!
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TIRSDAG 1. JUNI KL. 18:00
SØNDAG 6. JUNI KL. 14:00

Kaze no tani no naushika. Regi: Hayao Miyazaki. Japan 
1984. Aldersgrense: 9 år. Japansk tale, norsk tekst. 
DCP, 1t 56min.

Miyazaki hadde både manus og regi på Nausicaä, 
og den var basert på hans egen manga av samme 
navn. Det var suksessen med denne filmen som 
inspirerte Miyazaki til å stifte Studio Ghibli. Selv 
om filmen ble utgitt før Ghibli ble grunnlagt reg-
nes den vanligvis med som en del av 
produksjonen til studioet.

Nausicaä foregår tusen år etter ”de syv dager med 
ild” som ødela det meste av jordas økosystem. 
Nå overlever menneskeheten i små lommer av 
beboelig land inne i en stor giftig jungel bebodd 
av gigantiske insekter. Slike postapokalyptiske 

verdener er ganske vanlige i anime, noe som er 
forståelig når man tenker på at anime i stor grad 
ble utviklet i tiden rett etter andre verdenskrig og 
at mange av artistene hadde Hiroshima og 
Nagasaki friskt i minne.

Som tittelen sier er hovedpersonen Nausicaä en 
prinsesse fra vindens dal. Hun er meget empatisk, 
og er en av de eneste menneskene som prøver å 
forstå hvordan jungelen fungerer. Når hun prøver 
å redde en jente fra et krasjet luftskip blir hun 
involvert i en strid mellom to større riker som kan 
føre til at verden blir ødelagt for andre gang. I 
denne filmen ser vi igjen de sterke undertonene av 
miljøvern som kjennetegner Miyazakis filmer.

NAUSICAÄ 
– PRINSESSEN AV VINDENS DAL

ONSDAG 16. JUNI KL. 18:00
SØNDAG 20. JUNI KL. 14:00

Tonari no Totoro. Regi: Hayao Miyazaki. Japan 1988. 
Aldersgrense: tillatt for alle. Japansk tale, norsk tekst. 
DCP, 1t 26min.

Alle elsker Totoro, og nå er animasjonsmesteren 
Hayao Miyazakis fantastiske eventyr fra 1988 
tilbake på kino. En ny generasjon Ghibli-fans kan 
glede seg, og Cinemateket åpner selvsagt serien 
med filmer fra Studio Ghibli med akkurat denne 
klassikeren, før vi byr på en rekke andre filmer 
både av Miyazaki og hans like rutinerte 
kompanjong Isao Takahata. 

 
Søstrene Satsuki og Mei har flyttet til et gammelt 
hus på landet, med skogen som nærmeste nabo. 
Der blir de kjent med den skogsvokteren Totoro, 
kattebussen og deres vidunderlige, magiske ver-
den! Det blir en sommer 
helt utenom det vanlige. 
 
Min nabo Totoro passer 
for filmelskere i 
absolutt alle aldre.

MIN NABO TOTORO
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ONS 23. JUNI KL. 18:00
SØN 27. JUNI KL. 17:00

Majo no takkyûbin. Regi: Hayao Miyazaki. Japan 1989. 
Aldersgrense: tillatt for alle. Japansk tale, norsk tekst. 
Norsk. DCP, 1t 43min.

Et vakkert eventyr om en ung heks på søken etter 
sin plass i verden! 
 
Når hekser fyller 13 år må de flytte hjemmefra, 
bli selvstendige og finne ut av hvilke evner de 
egentlig har. En fullmånekveld klatrer Kiki opp på 

sopelimen sin, og sammen med den snakkende 
katten Jiji reiser hun ut i den store verden som et 
flyvende bud. 
 
Historien om den unge heksa Kiki er basert på en 
populær japansk barnebok av Eiko Kadono. Med 
nydelige tegninger og engasjerende fortellerkunst 
er Kikis budservice en av Studio Ghiblis mest 
folkekjære filmer.

KIKIS BUDSERVICE
TORSDAG 24. JUNI KL. 20:30
TIRSDAG 29. JUNI KL. 18:00

Sen to Chihiro no kamikakushi. Regi: Hayao Miyazaki. 
Japan 2001. Japansk tale, norsk tekst. DCP, 2 t 5min.

10 år gamle Chihiro skal flytte til en ny by 
sammen med foreldrene sine. På veien til det nye 
huset tar faren en snarvei - noe som får drama-
tiske konsekvenser. De kommer fram til noe som 
ser ut som en nedlagt fornøyelsespark, men det er 
faktisk et badehus for slitne ånder. Badehuset er 
kontrollert av den onde heksa Yubaba. 
 
Som straff for at foreldrene til Chihiro har tatt seg 
til rette på åndenes område og spist av maten 
deres, gjør Yubaba dem om til griser. Chihiro får 
hjelp av den mystiske gutten Haku, og får seg 
jobb i badehuset. Her møter hun rekke merkelige 
skapninger - noen gode og noen onde. Sammen 

med sine nye hjelpere tar hun opp kampen med 
Yubaba og prøver å redde seg selv og 
foreldrene sine. 
 
Chihiro og heksene er en fantastisk tegnefilm, 
laget av Hayao Miyazaki. Miyazaki regnes som 
den fremste animatøren i dag, og med denne 
filmen topper han sin svært imponerende karriere. 
Chihiro og heksene har trollbundet publikum 
verden over og vært en formidabel publikums-
suksess både i hjemlandet Japan og i USA. 
Filmen vant som første 
animasjonsfilm 
Gullbjørnen ved film-
festivalen i Berlin og 
har mottatt over-
strømmende kritikker.

CHIHIRO OG HEKSENE
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Fire klassiske 
screwballkomedier

MAKE ’EM
 LAUGH!

Gudene og alle andre skal vite at vi trenger 
en latter nå! Da trekker vi frem en rekke 

komedier som har fått sin egen sjanger-
betegnelse – screwballkomedien.

Screwballkomedien oppsto på 1930-tallet, 
da sensursystemet kalt Hays-koden be-
gynte å bli strengere håndhevet. Siden det 
var mange elementer fra de tradisjonelle 
slapstick-komediene som nå ble strengt 
forbudt å vise på lerretet, måtte komediene 
kompensere med smarte og vittige replik-
ker. Disse komediene var karakterisert av 
raske dialoger og sterke kvinner som ofte 
utfordret maskuliniteten til sine mannlige 
partnere. It Happened One Night (1934), 
som vises her i programmet, regnes som 

den første filmen i sjangeren.

Dette er filmer som satte standarden for 
verbal komedie på film og har vært enormt 
betydingsfulle. Så om du savner gode one-
linere, eller om du vil se noen av filmens 
største stjerner sette seg selv i latterlige 

situasjoner, da ønsker vi velkommen til 
Cinemateket i juni!
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ONSDAG 2. JUNI KL. 20:15
TORSDAG 3. JUNI KL. 18:00

The Philadelphia Story. Regi: George Cukor. USA 1940. 
Aldersgrense: Tillatt for alle. Engelsk tale, utekstet. 
35mm, 1t 52min. 

«You’re the golden girl, Tracy.»

The Philadelphia Story forteller historien om Tracy 
Lord (Katharine Hepburn) og hennes kvaler foran 
hennes nært forestående bryllup. Hennes første 

ekteskap gikk i vasken fordi hun ikke holdt ut 
ektemannen Dexters utsvevende livsstil. Nå 
dukker Dexter uventet opp, både for å bivåne 
seremonien og å beskytte familien mot en litt 
kinkig sak som skandalepressen driver og brygger 
på. Hans tilstedeværelse leder til at tiden frem 
mot bryllupet ikke akkurat går knirkefritt.

TIRSDAG 15. JUNI KL. 20:15
SØNDAG 20. JUNI KL. 17:00

Sullivan´s Travels. Regi: Preston Sturges. USA 1941. Al-
dersgrense: 12 år. Engelsk tale, utekstet. DCP, 1t 30min. 

Hollywood-regissør John L. Sullivan er lei av å 
skape komedier på samlebånd og ønsker å lage 
en usminket, sosialt satirisk film om ofrene for 
depresjonen. Forkledd som en loffer og med ti øre 
i lommen, setter han ut for å få erfaring fra livets 
skyggeside. Her møter han en forførende vakker 
skuespillerinne, og sammen gjør de en reise til 
folkedypet. Prosjektet går imidlertid ikke som 
filmstudioet eller Sullivan hadde forventet. 
 

Preston Sturges’ mesterlige evne til å skrive 
dialoger er ubestridelig i en av Hollywoods store 
selvkritiske triumfer. Filmen utmerker seg både 
som et skjult selvportrett og et vennlig stikk til 
Sturges’ kollegaer, hvis filmer han mente had-
de blitt for alvorlige og budskapstunge som et 
resultat av depresjonen og andre verdenskrig. I 
Sullivan’s Travels hyller Sturges verdien av det 
Hollywood alltid har vært verdensmestere på - og 
skaper velplassert escapisme som setter 
publikum i godt humør.

SULLIVAN’S

 TRAVELS
THE PHILADELPHIA

 STORY
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ONSDAG 23. JUNI KL. 20:30
ONSDAG 30. JUNI KL. 18:00

Bringing Up Baby. Regi: Howard Hawks. USA 1938. 
Aldersgrense: Tillatt for alle. Engelsk tale, utekstet. 
35mm, 1t 42min.

En av tidenes mest «skrudde» romantiske 
komedier. Og en av de beste. 
 
Møt Cary Grant som David Huxley, en bebrillet, 
litt hemmet, paleontolog med livet på stell. Han 
skal snart gifte seg, og har i tillegg endelig fått tak 
i den siste delen av dinosaurskjelettet han skal 
rekonstruere. Det eneste han mangler er en do-
nasjon til museet sitt. Så kommer den eksentris-
ke, viljesterke, og temmelig impulsstyrte, Susan 
Vance – Katharine Hepburn – inn i livet hans og 
forelsker seg hodestups i ham. Med seg har hun 
leoparden Baby. 

 
Katharine Hepburn er fantastisk i denne filmen, 
der hun jakter hemningsløst på sin store kjær-
lighet, og ufrivillig forkludrer alle hans forsøk på 
å skaffe seg den hardt tiltrengte donasjonen. I 
samme slengen klarer hun å rote bort hans høyt 
elskede «dinosaurbein». 
 
Bringing Up Baby leverer replikker i et forrykende 
tempo. Som Cary Grants rollefigur sier til Katha-
rine Hepburns: «After all, in moments of quiet, 
I’m strangely drawn toward you, but – well, there 
haven’t been any quiet moments»». 
 
En screwball-klassiker signert Howard Hawks. 
Nyt Hepburns Susan Vance, og Grants forknytte 
David Huxley som må takle stadig mer absurde 
situasjoner. Det lages ikke slike filmer lenger!

BRINGING UP
 BABY

TIRSDAG 29. JUNI KL. 20:45
ONSDAG 30. JUNI KL. 20:30

It Happened One Night. Regi: Frank Capra. USA 1934. 
Aldersgrense: 15 år. Engelsk tale, utekstet. 35mm, 
1t 45min.

En bortskjemt millionærarving på rømmen fra sin 
rike far, for å kunne gifte seg med lykkejegeren 
og flyveren King Westley. Men på veien møter 
hun den arbeidsledige journalisten Peter (Clark 
Gable), som straks ser muligheten for det store 
scoopet. Sammen inngår de en avtale: Peter skal 
få ekslusive rettigheter til historien, mot at han 
hjelper Ellie til å forenes med Westley. Men snart 
tar historien en helt annen vending.. 

 
Da filmen ble laget var det ingen som forutså at 
dette kom til å bli en av de store Hollywood-
klassikerne. Hverken Gable eller Colbert var 
entusiastisk for å spille i den og filmselskapet 
Colombia valgte å ikke drive promotering for den. 
Men filmen mottok strålende kritikker og ble den 
første filmen til å ta Grand Slam under Oscarut-
delingen i 1935, men å vinne for beste film, beste 
regissør, beste mannlige skuespiller, beste kvin-
nelige skuespiller og beste manus. Det er bare to 
andre filmer som har klart det samme: Gjøkeredet 
i 1975 og Nattsvermeren i 1991.

IT HAPPENED

 ONE NIGHT
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HVITERUSSISKE

Sommeren 2020 ble det avholdt presidentvalg 
i Hviterussland. Mange hviterussere mente at 

valgresultatet var forfalsket og gikk ut i gatene 
for å demonstrere. Folket ville vise sitt ønske 

om endringer, sitt behov for demokrati og 
beskytte sin stemmerett. Fredelige protester 

ble slått hardt ned, og flere hundre arresterte 
vitner om usedvanlig vold utøvd av politiet. 

Mer enn 31 000 er arrestert siden protestene 
begynte, 370 av de arresterte er journalister. 

Flere av arrestasjoner er politisk motiverte og 
det ble åpnet 900 straffesaker mot demon-

strantene. 8 mennesker ble drept, men ingen 
myndighetspersoner ble straffet for åpenlys 

vold mot protesterende (eeas.eu). 

Oppvåkningen av det hviterussiske sivilsamfun-
net skjedde plutselig og det gjaldt hviterussere 

i Norge også. Voldelig undertrykkelse av våre 
landsmenn, venner og familiemedlemmer au-

gust 2020 har forent den hviterussiske diaspo-
raen i Norge. Kampenfor frihet og demokrati 

har også gjort folk verden rundt 
interessert i Hviterussland.

Hviterussisk 
forening i Norge 
Razam ønsker 
å invitere til en 
offentlig debatt 
om frihetskam-
pen i Hviteruss-
land og spre 
kunnskap om 
Hviterussland 
og den politiske 
utviklingen i 
landet.

2
FREDAG 11. JUNI KL. 17:00

25. Regi: Andre Kutsila. Hviterussland 2016. 
Aldersgrense: 15 år. Hviterussisk tale, engelsk tekst. 
DCP, 56 min. 

En erklæring fra den hviterussiske SSR-statens 
suverenitet, som et år senere fikk status som 
konstitusjonell lov, ble vedtatt 27. juli 1990. Et 
kvart århundre senere dukket en ny generasjon 
opp i det suverene landet. Denne dokumentar-
filmen handler om unge hviterussere født i 1991. 
Kristina fra Minsk oppdrar to barn alene. Hun har 
sosialbolig, arvet fra staten, og planlegger å bli en 
internasjonal advokat. Ilya, en driftig Gomel-
innbygger, leter etter arbeidsledige byggere for 
lønnsomme katter i Moskva - hjemme kunne han 
ikke finne jobb på seks måneder. Yana, som er 
i sin siste måned i svangerskapet, er bekymret 
for mannen sin som ikke er seriøs om utsiktene 
til snart å bli far. Alexander, bosatt i landsbyen 
Chepeli, lever av sin gård. Dima, en ingeniør fra 
Baranovichi på hverdager, og en trommeslager i et 
lokalt hardcore-band på kveldene, drømmer om å 
utvandre fra Hviterussland for alltid.

Filmkarakterene får oss til å se problemene og 
prestasjonene til den første generasjonen av 
uavhengige Hviterussland, og føle og forstå deres 
ambisjoner og fiaskoer, drømmer og mål. 

Om regissøren
Andrei Kutsila. En av de mest berømte hviterus-
siske regissørene. Ble født i 1983 i byen 
Baranovichi, Hviterussland. I 2007 mottok han 
en grad i journalistikk fra det hviterussiske 
statsuniversitetet. Han begynte å lage filmer på 
skolen med et amatørvideokamera. På 
universitetet laget han sine første dokumentarer 
Filmografien hans inkluderer mer enn et dusin 
dokumentarer, hvorav nesten alle har vunnet 
priser på internasjonale filmfestivaler, blant annet 
på IDFA og i Cannes, samt deltalgelse i Berlinale 
Talents. For tiden jobber han som frilanser for 
studioer og TV.
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THE SISTERS 
FREDAG 11. JUNI KL. 19:30

The Sisters of Protest. Regi: Boris Nikolaichik. Hvite-
russland 2020. Aldersgrense: 15 år. Hviterussisk tale, 
engelsk teskt. DCP, 45 min.

Denne dokumentarfilmen handler om unge 
kvinner som ble fengslet under voldelig under-
trykkelse av demonstranter august-september 
2020. Siden august 2020 har mer enn 33 000 
mennesker blitt arrestert i Hviterussland av poli-
tiske årsaker, minst 7 000 av dem er kvinner. The 
Sisters of Protest er monologer om åtte jenter, 
vevd inn i den vanlige opplevelsen av en hvite-
russisk kvinne som ikke er klar til å tie når hun blir 
fratatt sine grunnleggende rettigheter.

Hva føler du når de tar deg i hånden og drar deg 
til rullevognen? Hvordan har du det når du blir be-
handlet som en kriminell? Og når blir du arrestert, 
ledet av vitnesbyrdet om et vitne du aldri har sett? 
Når er den låst inne i en celle? Og hvordan er det 
å finne viljen igjen?

Historien deres handler ikke om fengselslivet og 
«slå / ikke slå». Historien deres handler om hva 
som skjer med en person når hun blir fengslet, 
og når hun prøver å leve gjennom tiden som har 
stått stille, og dele den med tilfeldige mennesker. 
Og hvordan disse menneskene på et eller annet 
tidspunkt blir søstre.

Om regissøren
Boris Nikolaichik. En journalist og redaktør, på 
et tidspunkt droppet Nikolaychik alt og dro for å 
reise rundt i verden og i hjemlandet. Denne erfa-
ringen har resultert i prisbelønte dokumentarer. 
Boris ble inspirert og bestemte seg for å vie seg til 
dokumentarfilmer. Hans siste film om protestene i 
Hviterussland skapte stor resonans.

GÅ 
LØRDAG 12. JUNI KL. 17:00

Idi I smotri. Regi: Elem Klimov. Sovjetunionen 1985. 
Aldersgrense: 15 år. Russisk tale, engelsk teskt. DCP, 
2t 22min.

Dødens sirkus

Gå og se er en krass og realistisk skildring av kri-
gen mellom Sovjet og Tyskland. I filmens innled-
ning befinner vi oss i landsbyen Prekhodi i 
Hviterussland hvor SS iscenesetter nedbrenningen 
av landsbyen som et stykke markedsunderhold-
ning med groteske detaljer. Den overordnedes 
lille ape bringes i sikkerhet under en hjelm mens 
barna skriker inne i det brennende forsamlingshu-
set. Elskerinnen til kommandanten sitter i bilen og 
spiser kreps mens en russisk kvinne blir voldtatt 
like ved. Soldatene er besatt av mordlyst. Dette er 
dødens sirkus.

Gå og se er hard kost for publikum. Regissøren 
Elem Klimov sier selv at virkeligheten var enda 
verre. Filmen bygger på selvbiografisk materiale 

fra forfatteren Adomovic i boken Jeg er fra en 
brennende landsby, og også regissøren husker fra 
sin barndom skrekkscener som brennende byer, 
sult og lik i gatene.

Om regissøren
Elem Klimov (1933-2003). Sovjetisk filmregissør 
og manusforfatter. De fleste av verkene hans har 
mottatt prestisjetunge priser på internasjonale 
filmfestivaler. Som barn ble Elem Klimov evakuert 
fra beleirede Stalingrad, og han husket for alltid 
hvordan jorden og vannet brant, hvordan bom-
bingen begynte, hvorfra mødre reddet barna sine 
ved å dekke dem med kroppen. Disse minnene 
bodde alltid i ham, og Klimov mente at hans plikt 
som person og kunstner var å ta opp det militære 
temaet og vise det på en tøff og realistisk måte.
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STRIP 
LØRDAG 12. JUNI KL. 20:45

Strip and War. Regi: Andrei Kutsila. Hviterussland/Polen 
2019. Aldersgrense: 15 år . Hviterussisk tale, engelsk 
tekst. DCP, 1t 8min.

Stripping, sovjetnostalgi og kontrastene som 
preger det moderne Hviterussland

Utenfor Minsk finner vi en usannsynlig familie-
konstellasjon: En pensjonert oberstløytnant som 
henger igjen i et sovjetisk tankesett og den unge 
Anatol, som tjener til livets opphold som stripper. 
Selv om de er bestefar og barnebarn, er de to 
ekstremt forskjellige. Siden de bor under samme 
tak, er de likevel nødt til å finne måter å leve med 
ulikheter og uenigheter. Anatol har lagt ingeniør-
karrieren på hylla til fordel for sitt kall innen ero-
tisk dans, men slites mellom et ønske om større 

uavhengighet og behovet for å ta vare bestefaren 
han er så glad i.

Ved hjelp av markante forskjeller i verdensbilde 
og karakter som driver frem komiske situasjoner, 
makter Strip and War å gi publikum innblikk i et 
kontrastfylt Hviterussland. Regissør Andrei Kutsila 
bruker den sitcom-aktige husholdningen som 
prisme for å skildre kontrastene mellom arven fra 
Sovjetunionen og en ung generasjon med blikket 
vendt mot Vesten. Resultatet er en underholden-
de og innsiktsfull film om et land preget av indre 
og ytre spenninger.

LEIE EN KINOSAL?
Om du skal arrangere en kinovisning, en 
konferanse, et seminar eller en filmvisning 
for vennene dine, er Cinemateket USF 
en kinosal som passer de fleste formater. 
Serviceinnstilt og kompetent personell, 
nyrenovert kinosal og høykvalitets film-
visningsutstyr gjør dette til en ideell sal 
for audiovisuelle opplevelser.

Ønsker du servering formidler vi kontakt 
med kulturhusets egen kafe og catering-
tjeneste Kafe Kippers. Kafeen har alle 
rettigheter, og kinosalen inngår i kafeens 
sjenkeområde.

post@cinemateketbergen.no
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Cinemateket i Bergens filmvisninger skjer i kultur-
huset USF Verftet på Nordnes i Bergen. Stiftelsen 
Cinemateket i Bergen opptrer i formelt samarbeid med 
Norsk filminstitutt (NFI) og Nasjonalbiblioteket (NB). 
Organisasjonsnummer 971 350 539 MVA. 

Kontor-, visnings- og postadresse: 
Cinemateket i Bergen 
Georgernes verft 12 
5011 Bergen 

tlf.: 55 31 85 80
post@cinemateketbergen.no 
www.cinemateketbergen.no 

Ansatte: 
Aida Liliana LiPera - Daglig leder
Sigurd Wik - Drift- og kinoteknisk ansvarlig 
Embla Karidotter - Markedsføring
Daniel Kapusta - Kinomaskinist, kinoteknikk og filmlogistikk

Stiftelsen Cinemateket i Bergens styre: 
Dag Grønnestad (leder), Håkon Tveit, Aslak 
Høyersten, Elisabeth Kleppe og Jette Christensen.

Filmomtaler/artikler, redaksjonelt arbeid av 
programkatalog, plakater og nettsider er gjort av 
Cinemateket i Bergens ansatte Aida Liliana LiPera og 
Sigurd Wik, der ikke annet er angitt. 

Vi takker: 
• Cinematekene i Oslo, Kristiansand, Lillehammer, 
 Stavanger, Trondheim og Tromsø for godt samarbeid. 
• USF Verftet for godt samarbeid.
• De norske filmdistributørene som leverer oss film 
 til «Troll i eske».
• Våre annonsører 

Design: Cinemateket i Bergen

Cinemateket i Bergen opptrer i formelt samarbeid med: 

Faste støttepartnere:


