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Om Cinemateket i Bergen:
Cinemateket 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.

Cinemateket i Bergens filmkort:
Filmkortet er et rabattkort. Det kommer 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 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.
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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 tredje 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.

I DRIFT MOT IDAHO
TORSDAG 2. SEPTEMBER KL. 20:30
TORSDAG 16. SEPTEMBER KL. 20:30

My Own Private Idaho. Regi: Gus van Sant. USA 1991.
Engelsk tale, norsk tekst. 35mm, 1t 44min.
Mike (River Phoenix) og Scott (Keanu Reeves)
er bestevenner fra to forskjellige verdener, men
som begge finner hverandre i en kald og kynisk
tilværelse hvor de livnærer seg som prostituerte.
Den rotløse Mike er på jakt etter sin mor og rikmannsønnen Scott har kommet på kant med sin
far og har brutt all kontakt med familien. I denne
roadmovien, skrevet og regissert av Gus Van Sant,
følger vi de to guttene på reise fra Portland til
Italia på leting etter Mikes mor. Men det er også
en indre reise, ikke minst for Mike, etter hvert som
hans vennskap med Scott utvikler seg
til kjærlighet.
Gus Van Sants inspirasjon til manuset kom i stor
grad fra romanen City of Night av John Rechy.
Men Van Sant mente at Rechys roman skildret tilværelsen til mannlige gateprostituerte langt bedre
enn han selv gjorde og manuset ble liggende i
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mange år. På slutten av åttitallet gjenopptok Van
Sant arbeidet med manuset, blant annet etter å
ha sett Orson Welles Shakespeare-inspirerte film
Chimes at Midnight. Men filmen hadde en trang
fødsel. På slutten av åttitallet var temaet fortsatt
svært kontroversielt og de store filmstudioene
hadde lite lyst til å satse på filmen uten store
endringer i manuset. Til slutt klarte Van Sant likevel å få solgt inn filmen til New Line Cinema.
Da filmen omsider kom, ble den stort sett godt
mottatt. Selv om en del kritikere var negative,
ikke minst til scenene direkte lånt fra
Shakespeare og timelaps-scenene som de opplevde som forvirrende. Til tross for alt dette, kan
vel filmen i dag regnes som en nittitallsklassiker,
og filmens tema er like tidløst og aktuelt i dag som
for 25 år siden. Når man ser den i dag, så er det
med ikke så lite vemod - med tanke på hvilket
stort skuespillertalent vi mistet i River Phoenix,
som gikk bort så alt for tidlig bare 2 år etter at
denne filmen kom.
7

FUCKING ÅMÅL
TIRSDAG 5. OKTOBER KL. 18:00
SØNDAG 10. OKTOBER KL. 14:00

FREMMED VED SJØEN
TIRSDAG 14. SEPTEMBER KL. 18.00
TORSDAG 16. SEPTEMBER KL. 18:00

L’inconnu du lac. Regi: Alain Guiraudie. Frankrike 2013.
Fransk tale, norsk tekst. DCP, 1t 40min.
Fremmed ved sjøen vant Den skeive palme og
prisen for beste regi (Un Certain Regard) i Cannes,
og er en kontroversiell og seksuelt dristig ny film
fra den anerkjente filmskaperen Alain Guiraudie.
Det er sommer i Frankrike. Ved et cruising-sted
for menn, gjemt unna på strendene ved et vann,
faller Franck for Michel, men Michel har en fast
forbindelse ved vannet. Når Franck blir vitne til at
Michel dreper denne mannen, blir han rystet, men
8

likevel skyver lidenskapen for den farlige mannen
enhver fornemmelse for trygghet til side, og de to
mennene innleder et forhold. Mens Franck hver
dag venter på at Michel skal komme til vannet,
blir han venn med Henri, en eldre mann som ikke
passer inn i miljøet. Vennskapet deres er ikke
basert på sex, men på samtaler og felles perspektiv på deres verden og situasjon. Mens Franck
og Michel fortsetter med sin grenseløse kåtskap,
ankommer en politimann til vannet etter at liket
av Michels drepte forbindelse blir skylt i land
på stranden...

Fucking Åmål. Regi: Lukas Moodysson. Sverige 1998.
Svensk tale, norsk tekst. 35mm, 1t 29min.
En film om hvor vondt, og hvor fantastisk, det kan
være å være forelsket. Om å være annerledes og
tørre å stå for det.
Bak Fucking Åmåls rufsete look befinner det
seg en klinkende klar oppvekstskildring, fra en
debutant som ser ut til å ha visst nøyaktig hva han
ønsket å formidle. Lukas Moodysson regidebuterte med et brak i 1998, og alle som var gamle nok
til å se Fucking Åmål på kino husker oppmerksomheten som fulgte. Få andre skandinaviske
regissører har klart å vekke en hel ungdomsgenerasjons nysgjerrighet på lignende vis – men
ser man Moodyssons debut igjen i dag, oppdager
man også hvor godt filmen lykkes i å vokse seg
ut av sin svært distinkte, skandinaviske
1990-tallsinnpakning.

Identitetsproblematikken, forelskelsen, gruppementaliteten og alle de andre “typiske” coming
of age-elementene er fortsatt like duggfriske;
takket være varmen, detaljrikdommen og den
syrlige humoren som filtreres gjennom Moodyssons blikk. Interiør og klesplagg er lattervekkende
identitetsmarkører i filmen, men først og fremst
handler dette om menneskene, rørende skildret i
all sin svenskhet.
Moodysson skuslet ikke bort muligheten etter den
gode mottakelsen for Fucking Åmål, og fulgte opp
med blant andre Tilsammans
(2000) og Lilja 4-ever (2002),
der særlig den siste ble en
QUEER
minst like stor snakkis
SCREEN
som debutfilmen.
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CINEMATEKETS
FILMKORT
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.

ALT OM MIN MOR

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.

TIRSDAG 5. OKTOBER KL. 20:15
TORSDAG 14. OKTOBER KL. 20:15

Todo sobre mi madre. Regi: Pedro Almodovar. Spania
1999. Spansk tale, norsk tekst. 35mm, 1t 41min.
”Alt om min mor er en film om håp og forsoning,
og starten på det som skulle vise seg å bli
Almodóvars mest spennende fase som filmkunstner.” (Montages.no)
Bare kvinner som har vasket øynene med tårer
kan se klart, sier et gresk ordtak. For Manuela
er sannheten en annen. Den kvelden sønnen
Esteban blir overkjørt og drept etter en opprømt
opplevelse i teateret, gråter Manuela seg tom.
Etterpå er det ikke klarsyn som preger henne.
Nåtid og fremtid blandes i det samme mørket.
Den natten hun venter på sykehuset og håper at
sønnen skal leve videre, blar hun i notatboken
han alltid bærer med seg. Den gryende forfatteren
skriver om bildene han hadde funnet blant Manuelas private saker. Alle var revet i to.
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”Faren min, antagelig”, skriver Esteban om de
forsvunne delene av bildene. ”Jeg vil møte ham.
Jeg bryr meg ikke om hvem han er, eller hvordan
han behandlet moren min. Ingen kan nekte meg
den retten.”
For å hedre sin sønn reiser Manuela fra Madrid
til Barcelona for å lete etter faren hans. Hun vil
fortelle om sønnens inderlige ønske. Men først må
faren få vite at Manuela faktisk fikk en sønn etter
at de skilte lag - en sønn som døde før faren fikk
vite om ham. En sønn oppkalt etter sin
far, Esteban.
I filmen er ikke kvinner
og skuespillere bare
tema, men filmen er
også dedisert til dem.

QUEER

SCREEN
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OLDBOY
ONSDAG 8. SEPTEMBER KL. 20:15
TIRSDAG 14. SEPTEMBER KL. 20:30
SØNDAG 19. SEPTEMBER KL. 14:00

Oldboy. Regi: Park Chan-wook. Sør-Korea 2003. Aldersgrense: 18 år. Koreansk tale, engelsk tekst. DCP, 1t 59min.
Brutal og nyskapende hevnhistorie.

CINEMATEKENE
I NORGE

DEN STORE
ILLUSJONEN
TORSDAG 2. SEPTEMBER KL. 18:00
SØNDAG 5. SEPTEMBER KL. 14:00

La grande illusion. Regi: Jean Renoir. Frankrike 1937.
Aldersgrense: 12 år. Fransk, engelsk og tysk tale, engelsk
tekst. DCP, 1t 57min.

Cinematekene i Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Lillehammer 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.

Oldboy vant Grand Prix på Cannes-festivalen i 2003,
og vil bli stående ikke bare som Park Chan-wooks
definitive gjennombrudd, men som en av de største
filmkunstverkene etter årtusenskiftet. Den er blodig,
brutal, banebrytende og briljant, og utfordrer både
intellekt og sanseapparat.
Filmen er andre del av det som skulle bli Parks
hevn-trilogi. Vi møter en ganske ordinær mann som
uten forklaring blir kidnappet og holdt fanget i en
mørk celle i femten lange år. Mens han sitter inne, får
han vite at kona er drept og at han selv er mistenkt

for udåden. Han sverger hevn, men aner ikke hvem
som har gjort dette mot ham, eller hvorfor. Oldboy er
full av visuelle nyskapninger, støttet av bemerkelsesverdig foto. Lyssettingen, mørk og majestetisk, så vel
som musikken – en blodig blanding av vals, tango og
tekno – bidrar til filmens overskuddsestetikk.
Park Chan-wook (f. 1963) fra Sør-Korea er en av
verdens mest anerkjente nålevende regissører. Han
har regissert en lang rekke visuelt spektakulære og
drivende filmer, og fikk et gjennombrudd med JSA:
Joint Security Area (2000) og Oldboy (som han vant
Grand Prix for i Cannes i 2003). Tematisk er hevn ofte
en sentral drivkraft i mange av hans karakterer.

«Grenser er noe usynlig og menneskeskapt».
Kun to korte år før den andre verdenskrigen laget
Jean Renoir sitt mesterverk, Den store illusjonen. Vi
møter to franske offiserer under den første verdenskrigen, aristokraten de Boëldieu og arbeiderklassemannen Marèchal, når flyet deres blir skutt ned av
den tyske offiseren van Rauffenstein. Tyskeren inviterer dem til lunsj, og finner ut at han og de Boëldieu
har felles kjente, før han sender dem videre til fangeleiren Hallbach. Der møter de den franskmannen
Rosenthal. De tre prøver å more seg så godt det lar
seg gjøre, og setter blant annet opp et talentshow.
De rømmer, men blir tatt til fange og sendt til en ny
leir. Til slutt havner de i Wintersborn, et garantert
fluktsikkert slott fra middelalderen, der Rauffenstein
har overoppsynet.
Selv om Den store illusjonen er en krigsfilm, eller
rettere en antikrigs-film, er det ikke selve krigen
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som er det viktigste her, den utgjør bare den ytre
rammen. Den sentrale konflikten og dramatikken
ligger i forholdet mellom de fire mennene. Gjennom
dem viser Renoir hvordan klasse, nasjonalisme og
fordommer bygger og ødelegger relasjonene mellom
folk som har en ting til felles – deres menneskelighet.
Filmen er også en historie om tro, håp og illusjoner.
Van Rauffenstein og de Boëldieu lever i troen på at
krigen de kjemper er en gentlemanskrig. Rosenthal
og proletaren Marèchal risikerer derimot livet for illusjonen om en gang å kunne komme tilbake til sine
sivile liv og nyte gleden ved en evigvarende fred.
Filmen vant som den første ikke-engelskspråklige
filmen noensinne, Oscar for beste film i 1939, og
regnes den dag i dag som en av tidenes aller beste
filmer. Anbefales på det varmeste!
13

FUNNY GAMES
TORSDAG 23. SEPTEMBER KL. 20:15
SØNDAG 26. SEPTEMBER KL. 17:00

Funny Games. Regi: Michael Haneke. Østerrike 1997.
Aldersgrense: 15 år. Tysk tale, engelsk tekst.
DCP, 1t 49min.

En øvelse i terror.
Michael Haneke har med Funny Games laget et
fascinerende og forstyrrende lite snerr av en film.
Tonen settes allerede i åpningsscenen, hvor vi ser
en familie på vei til landstedet sitt. Musikken veksler
sjokkaktig mellom den klassiske musikken de spiller
i bilen, og den ekstremt aggressive speed-metalen

til John Zorns Naked City. Når de kommer fram til
landstedet, får de uventet besøk av to unge gutter.
Resten av filmen er et skrikende nifst mareritt om
hvordan familien terroriseres av de to gjestene. Den
ene henvender seg stadig til kamera – til oss – for å
liksom invitere oss med på den artige lille selskapsleken deres, noe som bare gjør det hele enda
mer ondskapsfullt.

OG TRANENE FLYR
TIRSDAG 21. SEPTEMBER KL. 20:15
TORSDAG 23. SEPTEMBER KL. 18:00

Letyat zhuravli. Regi: Mikhail Kalatozov. Sovjetunionen
1957. Aldersgrense: 15 år. Russisk tale, engelsk tekst.
DCP, 1t 35min.
Dette var russernes første gullpalmevinner, og en av
historiens vakreste og mest sentimentale filmer om
kjærlighet og savn.

Og tranene flyr er et ypperlig uttrykk for den nyorienteringen som fant sted i russisk film etter Stalins
død. Et langt friere kunstnerisk klima ga rom for å
bringe mennesket tilbake til lerretet, etter en periode
hvor partiautorisert propagandafilm hadde dominert.
Og tranene flyr er preget av en varm, om enn meget
vemodig, menneskelighet som gjør den til en både
rørende og skjellsettende filmopplevelse.
Lommetørkle anbefales.
Historien i Og tranene flyr er i utgangspunktet enkel:
Veronica og Boris er heftig forelsket i hverandre, men
blir adskilt når andre verdenskrig bryter ut og Boris
melder seg til tjeneste ved fronten. I all tumulten som
oppstår får de ikke en gang sagt farvel til hverandre
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før han reiser. Selv om krigen krever mesteparten av
deres energi, er det tydelig at de savner hverandre
sterkt. Hver dag venter Veronica på postbudet, som
kanskje bringer brev fra Boris. Når Veronicas foreldre
dør en tragisk død, flytter hun over til Boris’ familie,
som tar imot henne med åpne armer. Spesielt Boris’
fetter Mark, som også er forelsket i Veronica. Hennes
tanker er imidlertid hele tiden hos Boris, men en
skjebnesvanger natt når bombene eksploderer rundt
dem, søker hun ly i Marks seng. Det kommer hun til å
angre bittert på.

Og tranene flyr er en sjeldent vakker kjærlighetsfilm
og en av de russiske filmene fra denne perioden som
vakte betydelig internasjonal oppmerksomhet. Mye av
filmens styrke hviler helt klart på det fine skuespillet
til Tatjana Samilova og Alexej Balatov i hovedrollene.
Begge fremstiller sine tragisk lengtende karakterer
med friskhet, kraft og en skjør lyrisk skjønnhet.
Samilova fikk da også spesiell honnør i Cannes for sin
innsats i filmen, og ble i norsk presse omtalt som «så
velsignet annerledes enn gjengse filmskjønnheter».

CINEMATEKENE
I NORGE
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GOODBYE, DRAGON INN
TORSDAG 7. OKTOBER KL. 18:00
TIRSDAG 12. OKTOBER KL. 20:30

Bu san. Regi: Tsai Mingliang. Taiwan 2003. Mandarin/min
nan/japansk tale, engelsk tekst. DCP, 1t 22min.
En vemodig svanesang over det svinnende
fellesskapet i kinosalens mørke
Handlingen i Goodbye, Dragon Inn foregår på Fu-Ho
Grand Theatre, en gammel og slitt kino som tiden har
gått fra. Det er siste visningsdag før kinoen legges
ned, og kampsport-klassikeren Dragon Inn (1966)
vises til nesten tomt hus. Filmen følger stort sett to
karakterer, alle andre i kinoen ser ut til å være i sin
egen verden. Den kvinnelige billettøren holder med
slepende gange oppsyn med kinoen. Hun tusler mellom sine faste oppgaver, og leter etter maskinisten for
å gi ham en risbolle. Samtidig virrer en ung japansk
mann mellom seteradene. Han prøver etter hvert å
forføre maskinisten - eller vil han bare ha fyr?

Goodbye, Dragon Inn er i stor grad en hyllest til
kampsport-regissøren King Hu. Under oppveksten
hadde regissør Mingliang noen av

sine beste stunder i kinosalen med datidens store
publikumsfavoritt: Kampsportfilmer fra Hong Kong.
Som Kill Bill Vol 1 (2003), begynner Goodbye, Dragon
Inn med Shaw Brothers-studioets berømte åpningslogo, men der Tarantino lager en kampsportfilm med
sin egen vri, velger Mingliang å konsentrere seg om
kinogjenger-opplevelsen.

Goodbye, Dragon Inn er en vemodig svanesang over
det svinnende fellesskapet i kinosalens mørke.
Mingliang utforsker omhyggelig alle krinkler og kroker
av det en gang storslåtte kinobygget. Det omhyggelige lyddesignet er like viktig som de henrivende
bildene i filmen. Når billettøren vandrer gangene,
høres gjenlyden fra Dragon Inn gjennom den ene veggen, mens regn og trafikkstøy siver inn fra en annen
kant. Resultatet blir en magisk og nærmest uvirkelig
atmosfære. Det er ikke rart at en av karakterene etter
hvert begynner å lure på om
kinoen er hjemsøkt.

STRANGERS ON A TRAIN
TORSDAG 30. SEPTEMBER KL. 20:15
SØNDAG 3. OKTOBER KL. 17:00

Strangers on a Train. Regi: Alfred Hitchcock. USA 1951.
Aldersgrense: 15 år. Engelsk tale, utekstet. DCP, 1t 41min.

En underholdende og ondskapsfull film fra
«the master of suspense».
Hva foregår i hodet på en tennisspiller under en
kamp? For Guy Haines er det å vite at han forventes
å drepe faren til en mann som på sin side har bevist
at han er kapabel til drap. Hvordan havnet han i
denne situasjonen? Åpenbart ved hjelp av
Hitchcocks sans for diabolske plot, men også
Patricia Highsmiths roman og det fortreffelige
manuset av Raymond Chandler. Som i Alfred
Hitchcocks beste filmer er premisset absurd,
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men akkurat innenfor troverdighetens grenser.
Hitchcock vever sammen et nett av terror som sakte
kveler stakkars Guy Haines.

Strangers on a Train er en uhyre effektivt fortalt
film. Til tross for at et grotesk moralsk dilemma
legger premisset for historien, er det en letthet og en
formidlerglede her som gjør det hele både bisart og
spennende, komisk og uhyggelig. Det er ingen andre
enn Hitchcock som lager filmer slik, og i bunn ligger
hans grundighet og sans for alle aspekter
ved filmhåndverket.

CINEMATEKENE
I NORGE
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IL BOOM
TORSDAG 14. OKTOBER KL. 18:00
SØNDAG 17. OKTOBER KL. 17:00

Il Boom. Regi: Vittorio De Sica. Italia 1963. Italiensk tale,
engelsk tekst. DCP, 1t 28min.

Il Boom regnes for å være en av den italienske
regissøren Vittorio De Sicas mest undervurderte
filmer. Den tar et svart komisk blikk på hva folk kan
få seg til å gjøre for å opprettholde inntrykket av en
plettfri fasade; både tørrvittig samtidig uhyggelig
i måten den tar et oppgjør med vestlige samfunns
innstedighet til å tjene og bruke penger.
Med skarp regi, vittige dialoger og vakre, stemningsfulle skildring av 1960-tallets Italia, og befolket med
en kavalkade av groteske karakterer, er Il Boom like

fersk og relevant i dag som den var da den ble laget.
De Sica senker aldri tempoet i løpet av de rundt 90
minuttene filmen varer, og hans filmatiske visjon av
Roma bobler av vitalitet og liv. Forfatter Cesarean
Zavattini (som også skrev De Sicas kanskje største
hit, Sykkeltyvene (1948)), har skrevet en knivskarp
historie med syrlig dialog, og dessuten en passende
makaber løsning på hovedpersonens økonomiske
problemer som ville ha gjort
Roald Dahl stolt.

HOLIDAY
TIRSDAG 19. OKTOBER KL. 18:00
ONSDAG 20. OKTOBER KL. 18:00

Holiday. Regi: George Cukor. USA 1938. Engelsk tale,
utekstet. DCP, 1t 35min.

Hva er det gode liv? I regissør George Cukors
delikate, komiske mesterverk følger vi en ivrig ung
forretningsmann (Cary Grant) med en beskjeden
formue og en smak for eventyr. Han blir forlovet
med en vakker sisietetskvinne (Doris Nolan), men
faller istedenfor for hennes viltre søster
(Katharine Hepburn).
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Holiday er en tidsriktig refleksjon rundt måten
velstand og penger både kan forlokke og beskytte,
men også ødelegge og kvele, i 30-tallets USA.
Den er imidlertid langt mer enn det: En eksplosjon
av oppfinnsomme dialoger og ditto skuespill; en
nyansert studie av mennesker som slites mellom
egne motiver og sosiale konvensjoner; og ikke minst
en av Hollywoods store filmer om lykkens natur – og
dens kostnader.

CINEMATEKENE
I NORGE
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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 senere 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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VINDEN STIGER
TIRSDAG 7. SEPTEMBER KL. 20:30
SØNDAG 26. SEPTEMBER KL. 14:00

Kaze tachinu. Regi: Hayao Miyazaki. Japan 2013. Aldersgrense: 6 år. Japansk tale, norsk tekst. DCP, 2t 6min.

ARRIETTAS HEMMELIGE VERDEN
SØNDAG 5. SEPTEMBER KL. 17:00
TORSDAG 9. SEPTEMBER KL. 20:00

Kari-gurashi no Arietti. Regi: Hiromasa Yonebayashi. Japan 2010. Aldersgrense: 6 år. Japansk tale, norsk tekst.
DCP, 1t 34min.
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Studio Ghiblis film basert på Mary Nortons
bok Lånerne

ingen skal legge merke til det. Men å leve skjult
er ikke så lett. Derfor er livene deres alltid fulle
av fare og spenning.

Under gulvet i et stort vakkert hus, i en magisk
gjengrodd hage, bor bittelille Arrietta på 14 med
sine like små foreldre. I huset bor en gammel
dame som er lykkelig uvitende om sine leieboere.
Alt de eier lager de fra ting de har lånt. Vann, mat,
strøm og møbler. Bord, stoler og kjøkkenredskaper. De låner bare litt hver gang, så

En dag flytter huseierens hjertesyke barnebarn
Johs inn i huset for en periode. Arriettas foreldre
har alltid advart henne: Blir man sett av et
menneske, må man umiddelbart flytte. Men
Arrietta hører ikke etter og gutten oppdager
henne. Det går ikke lang tid før vennskapet
mellom Johs og den lille lånerjenta blomstrer.

Hayao Miyazaki er grunnlegger av Studio Ghibli
og mannen bak noen av filmhistoriens flotteste
animasjonsfilmer og karakterer: Chihiro, Ponyo,
Totoro, Mononoke. Vinden stiger er blitt et storslått mesterverk om drømmen om å fly, men også
om kjærlighet og om å leve i en ekstremt
turbulent tid.
Jiro ønsker å fly, men han er nærsynt og må derfor
oppgi drømmen om å bli pilot. Han bestemmer
seg i stedet for å bli flykonstruktør. Inspirert av
den italienske flydesigneren Caproni setter han alt
inn på å lage flygende kunstverk. I 1927 får han
jobb på en av Japans ledende flyfabrikker og begynner å utvikle det som skulle bli jagerflyet Zero
som japanerne brukte under andre verdenskrig.
Parallelt fortelles en kjærlighetshistorie. Jiro
treffer den vakre Nahoko under ekstreme forhold.
De møtes på et tog som sporer av under det store
jordskjelvet i 1923. Begge overlever, men forsvinner fra hverandre i de harde årene med depresjon
og epidemier som følger i jordskjelvets kjølvann.

Skjebnen fører dem sammen igjen, men lidenskapen settes på prøve.

Vinden stiger bygger på faktiske hendelser og
personer, og er et spennende historisk drama om
et land som forsøker å reise seg fra tøffe tider, men
stuper rett inn i en ny verdensomspennende krig.
Den er samtidig en rørende og varm kjærlighetshistorie fortalt av en mester.
Dette er den første spillefilmen til Studio Ghibli
hvor karakterene er basert på ekte personer.
Hovedkarakteren Jiro er delvis basert på Jiro
Horikoshi, flykonstuktøren som skapte jagerflyet
Zero, og forfatteren Tatsuo Hori som levde på
samme tid. Samtidig mener noen at Miyazaki har
lagt mye av seg selv inn i Jiro-karakteren.
Mange av Miyazakis tidligere filmer har hatt
fantastiske scener hvor karakterene flyr på ulike
vis. Vinden stiger har
mange scener fra
lufta, men denne
gangen uten
magiske elementer.
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HUFF er ungdomsfilmklubben som viser
film hver mandag kl. 19 på
Cinemateket! Disse visningene
er åpne for alle over 15 år.

FORTELLINGEN OM
PRINSESSE KAGUYA
SØNDAG 17. OKTOBER KL. 14:00
ONSDAG 20. OKTOBER KL. 20:15

Kaguyahime no monogatari. Regi: Isao Takahata. Japan
2013. Aldersgrense: 6 år. Japansk tale, norsk tekst.
DCP, 2t 18min.
Fortellingen om Prinsesse Kaguya er en fortryllende animasjonsperle basert på et av Japans eldste
eventyr. Som eventyr flest er historien engasjerende og enkel på overflaten, men har også en
dypere moral. Likevel handler den først og fremst
om en liten jente i søken etter sin egen identitet.
Okina er en gammel bonde som en dag finner en
bitteliten jente på størrelse med en finger inne i en
lysende bambusstamme. Han tar jenta med hjem
til kona Ouna. De bestemmer seg for å ta vare på
24

og oppdra henne som en prinsesse. Med kjærligheten fra sine foreldre er hun plutselig er hun blitt
forvandlet en nydelig ung kvinne.
Animasjonen er nydelig og særegen og gjør dette
til en visuell fryd for store og små. Bildene er
håndtegnet og håndmalte, og flyter som en elv av
delikate, detaljerte akvareller. Kullskissene har
ekspressiv energi, mens
blekkstrekene bringer
liv til glimrende sollys,
blomstrende blomster
og dansende snøflak.

For de under 25 år selges medlemskort (kr. 50/halvår), og man
kan kjøpe billetter til kr. 40. For
alle andre gjelder vanlige
cinematek-priser.
Velkommen!
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CiB x

THE FORGOTTEN
SPACE
I serien CiB x
presenterer vi et
knippe engasjerende og (antakelig) provoserende
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!

TIRSDAG 7. SEPTEMBER KL. 18:00

The Forgotten Space. Regi: Allan Sekula & Nöel Burch. Nederland/Østerrike
2010. DCP, 1t 52min.
The sea is forgotten until disaster strikes. But perhaps the biggest
seagoing disaster is the global supply chain, which – maybe in a more
fundamental way than financial speculation – leads the world
economy to the abyss.

The Forgotten Space follows container cargo aboard ships, barges,
trains and trucks, listening to workers, engineers, planners, politicians, and those marginalized by the global transport system. We visit
displaced farmers and villagers in Holland and Belgium, underpaid
truck drivers in Los Angeles, seafarers aboard mega-ships shuttling
between Asia and Europe, and factory workers in China, whose low
wages are the fragile key to the whole puzzle. And in Bilbao, we
discover the most sophisticated expression of the belief that the
maritime economy, and the sea itself, is somehow obsolete.
A range of materials is used: descriptive documentary, interviews,
archive stills and footage, clips from old movies. The result is an
essayistic, visual documentary about one of the most important processes that affects us today. The Forgotten Space is based on Sekula’s
Fish Story, seeking to understand and describe the contemporary
maritime world in relation to the complex symbolic legacy of the sea.
Filmen presenteres in samarbeid med Bergen Kunsthall. Visningen er
en av flere arrangementer og off-site verk som er en del av utstillingen
“The Ocean” på Bergen Kunsthall. Utstillingen kan besøkes fra 28.
august til 31. oktober 2021. Les mer om utstillingen på facebook
og kunsthall.no
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THINKING WATER
A SHORT FILM
PROGRAMME

CiB x

TIRSDAG 21. SEPTEMBER KL. 18:00

4 WATERS – DEEP IMPLICANCY

Regi: Arjuna Neuman & Denise Ferreira da Silva. USA/
Storbritannia 2019. DCP, 31 min.

CONTOURED THOUGHTS

Through a series of experimental migrations
and elemental crossings we begin to question
the form of the universal human, its calcified
and exceptional origins, and in particular, its
ethical program. Wandering and wondering
through a transformative figuring of justice, we
ask, what if our image of the world recalled
phase instead of measure? And what becomes
of ethics if we let go of value?

Contoured Thoughts is a meditation on desire,
recovery and the rituals of communion. A guide
and conspirator alike, Ifekoya takes the viewer
to another realm where time all but stands still.
Regenerated by the blackness of water and
land, the artist offers a moment to share the
intimate, the erotic and the otherworldly.

BUSINESS AS USUAL:
A HOSTILE ENVIRONMENT

Regi: Alberta Whittle. Storbritannia 2021. DCP, 36 min.
Barbadian-Scottish artist Alberta Whittle
presents a new working iteration of her film,
Business as Usual: Hostile Environment (2020).
Originally an exploration of the Windrush
scandal, the film has been updated, to include
‘the horrors of Covid-19 overshadowing the
everyday’. But while Covid-19 may be an exceptional crisis, the inequalities it has exposed
are not. In her film, Whittle identifies the racial
politics of the pandemic – exemplified by the
disproportionate number of BAME deaths – and
places it in a longer lineage of the UK’s history.

Regi: Evan Ifekoya. Storbritannia/Island 2019.
DCP, 5 min.

ACOUSTIC OCEAN

Regi: Ursula Biemann. Sveits 2018. DCP, 18 min.
Set in the Lofoten Islands, Acoustic Ocean
examines the planet’s changing climate and its
global ecological impact. The film explores the
sonic ecology of marine life while proposing
alternative models for human existence in the
natural world.
Filmene presenteres in samarbeid med Bergen
Kunsthall. Visningen er en av flere arrangementer og off-site verk som er en del av
utstillingen “The Ocean” på Bergen Kunsthall.
Utstillingen kan besøkes fra 28. august til 31.
oktober 2021. Les mer om utstillingen på
facebook og kunsthall.no.
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CiB x
ØKOVEKA Bergen er en
del av den nasjonale
ØKOUKA som arrangeres årlig i uke 39 for å
spre kunnskap om, og
inspirere til økologisk,
bærekraftig matproduksjon og grønn omstilling.
I dette programmet har
vi den store gleden av å
sette opp to fantastiske
dokumentarfilmer under
ØKOVEKA 2021. Vi viser
The Biggest Little Farm av
John Chester, som omhandler temaene jordbruk, økologi og klima, og
den sanselige, vakre og
rørende dokumentaren
om dyras hverdagsliv,
Gunda.
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THE BIGGEST
LITTLE FARM
ONSDAG 29. SEPTEMBER KL. 18:00

The Biggest Little Farm. Regi: John Chester. USA 2019.
Engelsk tale, norsk tekst. DCP, 1t 31min.
Et vitnesbyrd om naturens enorme kompleksitet. The
Biggest Little Farm følger to drømmere og en hund på en
reise for å bringe harmoni både i deres liv og i landet. Når
bjeffingen til deres elskede hund Todd fører til et utkastelsesvarsel fra deres lille LA-leilighet tar John og Molly
Chester et valg som tar dem ut av byen, til 200 dekar ved
foten av Ventura County. På naivt vis forsøker de å bygge en
av de mest mangfoldige gårdene i fullstendig sameksistens
med naturen. Landet de har valgt, er imidlertid fullstendig
utarmet for næringsstoffer og lider av en ekstrem tørke.
Filmen viser åtte år med hardt arbeid og idealismen de har
til å fullføre drømmen. De planter 10.000 frukttrær og over
200 forskjellige avlinger, og bringer inn dyr av alle slag –
inkludert en uforglemmelig gris som heter Emma og hennes
beste venn, hanen Greasy. Når gårdens økosystem endelig
begynner å våkne til liv, gjør også ekteparets håp det. Men
planen deres om å skape en perfekt harmoni tar en rekke
vendinger, og de innser at for å overleve, vil de måtte nå en
langt større forståelse av vanskelighetene og visdommen i
naturen, og selve livet.
Filmen presenteres in samarbeid med Økoveka Bergen, og
før filmen blir det en innledning av Økologisk Vestland.

GUNDA
TORSDAG 30. SEPTEMBER KL. 18:00

CiB x

Gunda. Regi: Victor Kossakovsky. Norge 2020. Norsk
tale, utekstet. DCP, 1t 33min.
På en idyllisk gård i Vestfold følger vi grisen
Gunda og hennes nyfødte grisunger. Vi blir
også kjent med noen kuer og en kylling med
ett bein som prøver å fly. Gunda er en
sanselig, vakker og rørende dokumentar
om dyras hverdagsliv.
Filmen er produsert av Anita Rehoff Larsen
i Sant & Usant, har regi av den prisbelønte
filmskaperen Victor Kossakovsky, og foto av
Egil Håskjold Larsen. Joaquin Phoenix er
eksekutiv produsent, og har blant annet
uttalt at filmen er «fundamentalt viktig og et
fabelaktig kunstverk». Med Gunda gir de oss

en usedvanlig vakker og betimelig påminnelse
om hvor verdifullt livet er for alle levende
vesener.
«Gunda handler tilsynelatende om veldig lite,
men egentlig inneholder den alt fra fødsel,
oppvekst, lek og læring til undring over livets
gang. Dette er en briljant studie av miljøer
de fleste av oss aldri ser, eller tar oss tid til å
studere» - Birger Vestmo, NRK
Filmen presenteres in samarbeid med
Økoveka Bergen, og før filmen blir det en
innledning av Økologisk Vestland.
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DESTINATION UNKNOWN
FILM FESTIVAL
ONSDAG 8. SEPTEMBER KL. 18:00
SØNDAG 12. SEPTEMBER KL. 17:00

The human spirit converges with the majesty of the natural
world creating incredible stories of adventure and discovery.
The Destination Unknown Film Festival is an exclusive program of independent adventure and conservation films. We
tour the world sharing these stories with small local audiences.
Join us for an evening overflowing with inspiration and
wonder. The films come from all corners of the world, from
surfing in the arctic, to fighting for endangered species in
the gulf of Mexico.. They showcase activists, adventures and
philosophers against a backdrop of jaw dropping landscapes.
The Bergen program consists of 6 short films selected as
finalists in our main festival, held in Voss earlier this year.
All films are unrated and in English or subtitled in English, the
total run time is 87minutes. Ticket prices are kr. 120,-.

SPELLBOUND
THE PINNACLE
OF RUSH
Director: Allan Smithee. Austria/Switzerland
2019. 16 min.
Swiss athlete Ueli Kestenholz has
achieved everything as a competitive
athlete. As a snowboarder he was an
Olympic medal winner, world champion
and X-Games winner. Now he follows his
passion, freeriding, in a very special way.
With a speed paraglider and skis, he
tackles mountains and lines that would
be impossible to ski without a glider.
With extraordinary determination he has
mastered speedriding at the highest level.

Director: Richard Sidey. New Zealand
2020. 5 min.
Wingsuit BASE jumping is often
presented as a thrill seeking adrenaline
rush. Spellbound takes us deeper into the
more contemplative aspects of jumping,
as David Walden and friends venture into
the mountains around his home in New
Zealand.
Beautiful scenery and hypnotic cinematography eject us from our daily lives into
a world of air, earth and flight.

The Pinnacle of Rush illustrates the
peculiarities of this young sport and
shows the tension and precision that Ueli
Kestenholz shows when speedriding.

PARADICE
Director: Daniel Bleuer. Switzerland 2019.
19 min.
In winter, the Alps turn into a paradise
for top alpine sport. Huge waterfalls
freeze to ice and leave unique formations. Paradice shows three of the most
beautiful Swiss ice climbing tours from
an unusual perspective. A film about risk,
responsibility and the beauty of nature.
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SMITTEVERN
PÅ CINEMATEKET
THE LAST
VAQUITA
Director: Ed Harrison, James Harrison.
USA 2021. 13 min.
With the Vaquita Porpoise on the brink
of extinction, two brothers who collaborate as wildlife artists leave their studio
behind and head to a small fishing town
in Mexico. They board the M/V Farley
Mowat to experience the front-line fight
between ocean conservationists Sea
Shepherd and the poachers, backed by
the Mexican cartel, who are devastating
countless marine species.

A CORNER OF
THE EARTH
Director: Spencer Frost. Australia 2019.
42 min.

A Corner of the Earth is a cinematic
exploration of surfing in the brutal
northern winter featuring aspiring
professional surfer Fraser Dovell who
is struggling with the harsh realities of
competitive surfing. Along with filmmaker
Spencer Frost and photographer Guy
Williment, Fraser throws himself out of
his comfort zone to embark on an adventure of a lifetime. The trio journey to a far
corner of the earth to search for waves
in the wildly beautiful and treacherous
solitude of the arctic. Battling extremes
of weather and close encounters with the
majesty of nature, Fraser comes to a new
appreciation of what it means to
be a surfer.

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!

THE KFC
Director: Richard Sidey. New Zealand
2020. 28 min.
Five Kiwi pilots take on a paragliding adventure in Tanzania, with the ultimate aim
to fly from the summit of Mt Kilimanjaro.
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NORSK
DOKU

ENHVER
HAR RETT
TIL
TORSDAG 9. SEPTEMBER KL. 18:00
ONSDAG 15. SEPTEMBER KL. 18:00

Enhver har rett til. Regi: Thomas Østbye. Norge 2021.
Aldersgrense: år. Norsk tale, utekstet. DCP, 40 min.

I 2016 saksøkte norske miljøorganisasjoner den
norske stat, fordi de mente at statens tillatelser
til oljeutvinning i Barentshavet var i strid med
miljøparagrafen (Grunnloven § 112) – en paragraf som har til hensikt å sikre vår og framtidige
generasjoners rett til et levelig klima. Saken ble
omtalt som århundrets rettssak og skapte stor
offentlig debatt.
Med en observerende form og argumentasjon
fra begge sider av saken, tvinger Enhver har rett
til å reflektere over om Norge har ansvar for å
34

verne om naturen og klimaet. Som seer blir du
publikum i en rettssak, der grensene mellom
juss og politikk går inn i hverandre. Dokumentaren er filmet utelukkende inne i rettssalen i
Borgarting lagmannsrett 2019 og i Høyesteretts
hus 2020. Filmen på 40 minutter er et utvalg av
om lag 100 timer med rettssak.
Prosjektet består også av en fem timer lang
installasjon i galleri, der publikum virkelig kan
“sitte en dag i retten” og følge saken, menneskene og rettssystemet nærmere.
www.hogstandard.com

NATTEBARN
ONSDAG 6. OKTOBER KL. 18:00
ONSDAG 13. OKTOBER KL. 18:00

Nattebarn. Regi: Petter Aaberg og Sverre Kvamme.
Norge 2021. DCP, 1t 40min.

Nattebarn er en rå og usminket film om å
velge livet.
Da han stod på broen og skulle hoppe for gjøre
slutt på livet, løp det mange følelser og tanker
gjennom kropp og hode. Aller sterkest var
skamfølelsen og angsten. Denne gangen kom
politi og ambulanse i tide, men tiltrekningen
mot å ta sitt eget liv har Petter kjent på mange
ganger. I et forsøk på å gjøre livet til Petter
bedre, foreslår kompisen Sverre at de skal lage
en film om hvordan Petter og andre på hans
alder lever med angst og psykiske utfordringer.
De tar med seg kamera ut i Oslos natteliv og
begynner å filme. De vil møte folk som sliter.

Regissørene Petter Aaberg (27) og Sverre K
vamme (25) debuterer med en film som er helt
unik fordi den lar publikum oppleve angst- og
panikkanfall på kloss hold, og lar samtidig
publikum få være med på en transformativ
prosess: Når Petter er i en skapelsesprosess
med filmen og møter andre unge mennesker
som sliter, klarer han å tenke mer konstruktivt
og livet ser etterhvert lysere ut.
Prosjektet er ufiltrert og nærgående. Her blir
stemmen gitt dem som trenger det aller mest.
Etter filmen blir det en samtale mellom
Cinematekets egen Vivill Talsnes og Aleksandra
Alice Lønøy, leder i Mental Helse Ungdom Sotra
og sentralstyremedlem i samme organisasjon.
Lønøy er utdannet innen psykisk helse og rus.
35

CARLOS

REYGADAS

X2

STILLE LYS
SØNDAG 10. OKTOBER KL. 17:00
TIRSDAG 19. OKTOBER KL. 20:15

LYSETS OG STEMNINGENS MESTER
Fra han entret filmverdenen for 17 år siden med debutfilmen Japón, har den
meksikanske filmskaperen Carlos Reygadas vært en «komplett pakke», en reflektert
og fullkommen kunstner som står i dialog med kunstformens mestere samtidig som
han styrer sin egen skute. Reygadas er utstyrt med et helt arsenal av estetiske og
narrative verktøy og frykter aldri å ta dem i bruk, så filmene hans hører ikke bare til
samtidens enestående kinofilmer, de skiller seg også på mange måter fra hverandre.
Mens landsmenn som Cuarón, del Toro og Iñárritu er fanget av mainstream,
fortsetter Reygadas å forme sin egen turbulente strøm ved å jakte demoner – både
sine egne, hans kulturs og hele menneskehetens – og skape helt nye måter å forstå
verden på.
I dette programmet viser vi to av Reygadas mest kritikerroste filmer. Debuten Japón
(2002) innvarslet en spennende, ny stemme i det meksikanske spillefilmlandskapet.
Stille lys (2007) skiller seg klart fra hans tidligere filmer og er et strengt drama som
utspiller seg i et mennonitt-samfunn utenfor Chihuahua.
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JAPÓN
SØNDAG 12. SEPTEMBER KL. 14:00
ONSDAG 15. SEPTEMBER KL. 20:00

Japón. Regi: Carlos Reygadas. Mexico/Frankrike
2002. Spansk tale, engelsk tekst. DCP, 2t 11min.

Allerede i sin sensasjonelle langfilmdebut
viser Reygadas evnen til å lete frem komplett unike og uutgrunnelige karakterer – et
av de bærende elementene i hans filmatiske undersøkelser av verdens overflate
og menneskenes eksistensielle selvpineri.
I et plot som minner om Abbas Kiarostami
trekker en aldrende kunstner seg tilbake til
den øde mexicanske landsbygda for å ta
sitt eget liv. Det nådeløse steinlandskapet
og den gamle, gudsfryktige kvinnen han
losjerer hos truer imidlertid frem noe annet
enn apati i den livstrøtte melankolikeren.

Stelle Licht. Regi: Carlos Reygadas. Mexico/Frankrike 2007. Plattdietch-dialekt, norsk tekst. 35mm,
2t 17min.

Hadde Edvard Munch levd i dag hadde
han ikke penslet olje på lerret, men lagd
film. Film for det store lerretet og den
mørke kinosalen. Film som Stille lys der
skyld, skam og forbudt begjær skildres
med en melankolsk og vidunderlig sorgvakker fargepalett. Dette trekantdramaet
utspiller seg i et lite mennonitsamfunn i
Mexico hvor innbyggerne kler seg som sine
europeiske forfedre og snakker
plattdietch-dialekt.
I Stille lys har Reygadas skrellet vekk det
sensasjonspregede seksuelle som i hans to
første filmer stod i veien for en filmkunstner med viktigere ting på hjertet. Stille
lys er en vakker og langsom hyllest til de
dype driftene i mennesket og en gave til de
tålmodige av oss.
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MØTE I TOSCANA
ONSDAG 22. SEPTEMBER KL. 18:00
ONSDAG 29. SEPTEMBER KL. 20:15
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LIFE OF BRIAN
SØNDAG 19. SEPTEMBER KL. 17:00
TIRSDAG 28. SEPTEMBER KL. 20:00
ritannia 1979.
Life of Brian. Regi: Terry Jones. Storb
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Engelsk tale, norsk tekst. 35mm, 1t
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THE EXTERMINATOR
ONSDAG 22. SEPTEMBER KL. 20:30
SØNDAG 3. OKTOBER KL. 14:00
us. USA
The Exterminator. Regi: James Glickenha
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ARKITEKTUR
PÅ
FILM
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 annen 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 øverste 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.

PRECISE POETRY:

LINA BO BARDI’S
ARCHITECTURE

TIRSDAG 28. SEPTEMBER KL. 18:00

Precise Poetry. Regi: Belinda Rukschcio.
Østerrike/Tyskland 2013. Aldersgrense: 15 år.
Portugisisk tale, engelsk tekst. DCP, 54 min.

Dokumentarfilmen Precise Poetry: Lina Bo
Bardi’s Architecture fra 2014 av filmskaperen
Belinda Rukschcio ser nærmere på karrieren,
personligheten og interessene til den italiensk-brasilianske arkitekten gjennom flere
intervjuer med hennes nærmeste kollegaer
og venner.
Bilder av prosjekter, erindringer og kommentarer belyser Lina Bo Bardis arkitektur og hennes
sosialpolitiske engasjement. Uttrykket «Jeg er
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arkitekt. Jeg river murer!» kan stå som et symbol
på hennes vitale og profesjonelle grunnholdning.
Det blir innledning før filmen av Andre
Fontes. Fontes arbeider som arkitekt i Cerejeira
Fontes Architects med base i Braga i Portugal
og har nettopp åpnet et nytt kontor i Bergen. I
tillegg underviser han blant annet ved Bergen
arkitekthøgskole og fakultetet for arkitektur ved
universitetet i Porto.
Filmen presenteres i samarbeid med
Byarkitekten ved Bergen Kommune.
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BAUHAUS
SPIRIT

TIRSDAG 12. OKTOBER KL. 18.00

Bauhaus Spirit. Regi: Niels Bolbrinker & Thomas Tielsch.
Tyskland 2019. Tysk og engelsk tale, engelsk tekst.
Aldersgrense: 15 år. DCP, 1t 30min.
Hva har en latinamerikansk favela med et gammelt arbeidersamfunn i Dessau å gjøre? Hva er
forbindelsen mellom en jødisk sosialist i et bondesamfunn og barna i en skoleklasse i Stockholm?
Alle disse historiene har med visjoner å gjøre, og
de praktiske forsøkene på å realisere dem. For
snart hundre år siden så en radikal kunstnerisk
utopi, som fremdeles påvirker vår verden av i dag,
dagens lys i en søvnig, tysk småby. Bauhaus ble
grunnlagt i 1919 av Walter Gropius, og formålet
var å forene skulptur, maling, design og arkitektur
til en kombinert, konstruktiv disiplin. Det er en
syntese av frigjort fantasi og stringent struktur;
kryssmediale konsepter som forskjønner og beriker vår eksistens og står for opplysthet og klarhet,
orden og lekenhet. Bauhaus la grunnsteinen til et
av de viktigste bidragene til 1900-tallets hverdagskultur og innflytelsesrike kontemporære design, fra Apple til avantgarden av bærekraftig og
framtidsrettet arkitektur. Men Bauhaus har alltid
vært mer enn bare et kunstnerisk eksperiment.
Datidens sosiale forhold og erfaringene fra første
verdenskrig gjorde at bevegelsen var opptatt av
designens politiske og sosiale konnotasjoner helt
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fra starten av. Bauhaus’ historie er derfor ikke
bare historien om kunst, men også om en epoke
som strekker seg fra tidlig 1900-tall og fram til
i dag. Filmen skildrer den fascinerende historien om Bauhaus som erklæringen, fiaskoen og
fornyelsen av en sosial utopi. Den forteller også
om kunstnere, forskere og arkitekter av i dag,
som i sine undersøkelser av dagens utfordringer
også identifiserer seg med Bauhaus. Fortellingen
om dette uferdige, utopiske prosjektet med sine
mangfoldige og spennende kryssreferanser åpenbarer seg på den måten for oss mens det stiller
spørsmålene som er like aktuelle i dag: Hvordan
ønsker vi å leve? Hvilken retning ønsker vi å ta?
Det blir innledning før filmen av Emma Nilsson
og Cecilie Andersson. Cecilie Andersson har vært
rektor ved Bergen arkitekthøgskole siden 2013 og
gir nå roret videre til Emma Nilsson som kommer
fra Lund Universitet der hun kommer fra stillingen
som assisterende programansvarlig.
Filmen presenteres
i samarbeid med
Byarkitekten,
Bergen kommune.
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PÅ
FILM

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.

Cinemateket i Bergens filmvisninger skjer i kulturhuset 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-/film-/visnings- og postadresse:
Cinemateket i Bergen
Georgernes verft 12
5011 Bergen

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:

tlf.: 55 31 85 80
post@cinemateket-usf.no
www.cinemateket-usf.no
Ansatte:
Aida Liliana LiPera - Daglig leder
Sigurd Wik - Drift- og kinoteknisk ansvarlig
Embla Karidotter - Markedsføringsassistent
Daniel Kapusta - Kinomaskinist, kinoteknikk og filmlogistikk
Stiftelsen Cinemateket i Bergens styre:
Dag Grønnestad (leder), Håkon Tveit, Aslak
Høyersten, Elisabeth Kleppe og Jette Christensen.

Faste støttepartnere:

