CINEMATEKET
BERGEN

QUEER SCREEN – REANIMA: BERGEN INTL ANIMATION FESTIVAL
MIDT I VÅR TID – NETFLIX FØRPREMIERER – STUDIO GHIBLI
CINEMATEKET JUNIOR – SPESIALVISNINGER – GOD FILMJUL!
NOVEMBER-DESEMBER 2021

INNHOLD

NOVEMBER-DESEMBER 2021

6

En sjanse til

24

Dinner in America

8

Cinematekene i Norge

Repulsion
Den røde sirkel
Girlfriends
West Side Story
Den tredje mann
Fire eventyr med
		
Reinette & Mirabelle

14

Studio Ghibli
Det levende slottet
Katteprinsen

18

Queer Screen
Moonlight
52 Tuesdays
Mulholland Drive
Carol

23

ReAnima

Midt i vår tid
Sambizanga
Cine Moroccos
White Cube
African Mirror

30

Netflix førpremiere
The Power of the Dog
The Hand of God
Don’t Look Up

33

Cinemateket Junior
Katteprinsen

34

Spesialvisninger

Sátántangó
My Hero Academia:
		
World Heroes Mission

38

God filmjul!
It’s a Wonderful Life
Hjelp, det er juleferie!

Bergen International
		
Animation Festival

2

3

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.
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 forhåndselges 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 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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MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

1.
19:00: HUFF
Garden State

2.
18:00: Dinner in America
20:30: Repulsion

3.
4.
5.
6.
18:00: Det levende slottet
18:00: Den røde sirkel			
20:30: Moonlight				

NOVEMBER

SØNDAG
7.
14:00: Det levende slottet
17:00: Repulsion

8.
9.
19:00: HUFF
18:00: Den røde sirkel
Den fantastiske Mikkel rev		

10.
11.
12.
13.
14.
18:00: Katteprinsen				
20:00: Dinner in America				
						
BERGEN INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL
REANIMA
						

15.
19:00: HUFF
Requiem for a Dream

16.
18:00: Girlfriends
20:15: My Hero Academia:
World Heroes Mission

17.
18.
19.
20.
18:00: Sambizanga
18:00: Moonlight
19:00: The Power of the Dog		
20:30: Cine Moroccos				

22.
19:00: HUFF
Snowpiercer

23.
18:00: Girlfriends
20:15: The Power of the Dog

24.
18:00: White Cube
20:00: African Mirror

21.
14:00: Katteprinsen
17:00: West Side Story

25.			 28.
LEIE EN KINOSAL?
18:00: The Power of the Dog			
14:00: Sátántangó
			

Fredager og lørdager er
normalt ledige for utleie.
Se cinemateketbergen.no.

29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
19:00: HUFF
18:00: 52 Tuesdays
18:00: 52 Tuesdays
18:00: My Hero Academia:			
14:00: West Side Story
World Heroes Mission
Portrett av en kvinne
20:30: Mulholland Drive					
17:15: The Hand of God
i flammer		
20:15: Den tredje mann				
					

DESEMBER

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
19:00: HUFF
18:00: Den tredje mann
18:00: The Hand of God
18:00: Fire eventyr med
19:00: Don’t Look Up		
14:00: Carol
Reinette & Mirabelle
Burning
20:30: Carol					
17:00: Don’t Look Up
			
20:15: Mulholland Drive							

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.				
19:00: HUFF
18:00: Fire eventyr med
18:00: Hjelp, det er juleferie!
18:00: It’s a Wonderful Life			
14:00: It’s a Wonderful Life
Reinette & Mirabelle
Bestevenner		
20:15: Don’t Look Up				17:00: Hjelp, det er juleferie!		
20:15: It’s a Wonderful Life					

God filmjul til alle Bergens filmelskere!
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EN SJANSE TIL
Gikk du glipp av denne da
den gikk på de kommersielle
kinoene tidligere i år? Her
får du muligheten igjen.
En sjanse til, med andre ord!

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.
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.

DINNER IN
AMERICA
TIRSDAG 2. NOVEMBER KL. 18:00
ONSDAG 10. NOVEMBER KL. 20:00

Dinner in America. Regi: Adam Carter Rehmeier. USA
2020. Språk: engelsk. Tekst: norsk. Aldersgrense: 12 år.
DCP, 1t 46min.

En romantisk oppvekstshistorie gjennomsyret
av humor og punk.
Patty inviterer Simon på middag hos sine foreldre, og tilbyr ham opphold der. Simon virker
kanskje som en arrogant og kynisk tøffing, men
det uventede møtet med Patty vekker den
omsorgsfulle siden i ham. Med punkrocken som
6

gnist, vekkes eventyrlysten i den unge duoen,
og de oppdager at de har mer til felles
enn musikken.
Dinner in America er en uvanlig rom-com, full
av rebelsk humor og med fokus på et snodig
par. Med en hyppig klippestil og et energisk
soundtrack feirer den nittitallets punk, sett
gjennom øynene til en usannsynlig duo. Filmen
ble vist på Sundance og Tromsø
internasjonale filmfestival.
7

DEN RØDE SIRKEL
TORSDAG 4. NOVEMBER KL. 18:00
TIRSDAG 9. NOVEMBER KL. 18:00

Le cercle rouge. Regi: Jean-Pierre Melville. Frankrike 1970.
Språk: fransk. Tekst: engelsk. Aldersgrense: 12 år.
DCP, 2t 19min.

Thriller om et smykketyveri.

CINEMATEKENE
I NORGE

REPULSION
TIRSDAG 2. NOVEMBER KL. 20:30
SØNDAG 7. NOVEMBER KL. 17:00

Repulsion. Regi: Roman Polanski. Storbritannia 1965.
Språk: engelsk. Tekst: norsk. Aldersgrense: 15 år.
DCP, 1t 45min.

Den røde sirkel er Jean-Pierre Melvilles stiliserte
tapning av westerngenren, en thriller der fortidens
prærier har blitt forvandlet til et samtidig fransk
landskap. Pistolene er riktignok med, men hestene
er byttet ut med hestekrefter.
Alain Delon spiller

tyven Corey, som nettopp ute fra fengsel, slår seg
sammen med fengselsrømlingen Vogel for å utføre
et innbringende smykketyveri. Tittelen, som kan
virke kryptisk, refererer til buddhismen, hvor en rød
sirkel representerer «tvillingsjeler», her eksemplifisert ved de to notoriske kriminelle
Corey og Vogel.

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.

Frykt og avsky i London.
En ung jente bor sammen med sin noe eldre søster
i en leilighet i London. Jenta forstyrres av søsterens kjæreste, og frastøtes av deres elskovslyder om natta. Hun plages også av de slibrige
bemerkningene som slenges etter henne fra
konstruksjonsarbeiderne på gata, i det hun går
til og fra jobben i en skjønnhetssalong. At en ung
beundrer kysser henne, får henne til å føle seg så
dårlig at hun må gå hjem og pusse tennene. Når så
søsteren hennes reiser bort i to uker, tar fantasien
overhånd. Hun får tvangstanker om at menn
bryter seg inn i leiligheten for å voldta henne. I
det hun lager mat på kjøkkenet, vandrer tankene
hennes: Veggene krakelerer og armer som strekker
seg for å beføle henne vokser ut av veggene.
8

Frankrikes hotteste unge skuespillerinne på
1960-tallet, Catherine Deneuve, spiller den unge
forstyrrede jenta med glassklar erotisk og psykopatisk utstråling. Polanskis regigrep er en blanding
av Jean Cocteaus surrealistiske Poetens blod
og Alfred Hitchcocks skrekkinngytende thriller
Psycho. På 60-tallet gikk diskusjonen høyt om
hvorvidt Repulsion eller Psycho var den skumleste
skrekkfilmen, men mange unge kvinner og menn
følte at Deneuves problemer i Repulsion var
lettere å kjenne igjen og identifisere seg med.
9

WEST SIDE STORY
SØNDAG 21. NOVEMBER KL. 17:00
SØNDAG 5. DESEMBER KL. 14:00

West Side Story. Regi: Robert Wise. USA 1961.
Språk: engelsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 12 år.
DCP, 2t 33min.
Med Romeo og Julie-plot, Bernsteins musikk,
Sondheims sangtekster og Jerome Robbins koreografi
skapte Robert Wise 1960-tallets kanskje mest
kjente musikal.

West Side Story representerte på mange måter en
fornyelse av musikalen og musikalfilmen, ikke minst
fordi den hentet opprørske ungdomsgjenger og New
Yorks skitne gater inn i handlingen. Den store klassiske dirigenten Leonard Bernstein bidro med heftig
rytmisk musikk med mye bruk av tritonus, «djevelens
akkord», og så utagerende som her hadde det aldri
vært danset i amerikansk musikalfilm før.
I bunnen for handlingen ligger Shakespeares velbrukte
Romeo og Julie-tema, de unge elskende som ikke
kan få hverandre fordi de tilhører grupper som hater
hverandre: i West Side Story den
hvite ungdomsgjengen

The Jets mot den puertorikanske The Sharks. Dette
var en meget aktuell konflikt etter den omfattende
innvandringen fra Puerto Rico til USA, særlig New
York, på 1950-tallet.
Fra den berømte åpningssekvensen signert Saul Bass
hvor kamera starter med et panoramabilde av byen
og senkes ned til å fange inn gjengmedlemmene
dansende i gata, og fram til filmens klimaks, elektrifiserer West Side Story lerretet, teatralt og realistisk
på samme tid. I rollen som Maria finner vi Natalie
Wood, som på dette tidspunktet sto på høyden av
sin karriere, men synge selv fikk hun ikke lov til. I
sangnumrene dubbes hun av Marni Nixon, og hennes
ulovlige kjæreste av Jimmy Bryant.

West Side Story sopte med seg en hele ti Oscar i
1961, og akademiet belønte velfortjent regissørprodusent Robert Wise både for beste
film og beste regi.

GIRLFRIENDS
TIRSDAG 16. NOVEMBER KL. 18:00
TIRSDAG 23. NOVEMBER KL. 18:00

Girlfriends. Regi: Claudia Weill. USA 1978. Språk: engelsk.
Tekst: utekstet. Aldersgrense: tillatt for alle. DCP, 1t 28min.

Woody Allen har ikke enerett på nevrotiske New
York-kunstnere.

Girlfriends er filmen filmskapere elsker å elske. Greta
Gerwig er en åpenbar fan og arvtaker. Wes
Anderson digger filmen, som Stanley Kubrick
inspirerte ham til å se. Lena Dunham kjente seg
så igjen i plottet og karakterene at hun ba Weill
regissere en episode av Girls. Hva er det med denne
filmen, og hvorfor har vi ikke sett den før?
10

Susan er fotograf med babybilder og bar mitzvaoppdrag som hovedinntektskilde, mens bestevenninnen Anne prøver å livnære seg som forfatter.
De to jentene deler leilighet og alt annet i New York,
fram til Anne en dag forteller at hun skal gifte seg
og flytter ut.
På 70-tallet var ikke nyanserte og komplekse filmer
om kvinners vennskap, selvrealisering og ensomhet
hverdagskost, men Girlfriends har egentlig aldri fått
oppmerksomheten den fortjener. Nå foreligger en
nyrestaurering og dermed en ny sjanse for
denne perlen.

CINEMATEKENE
I NORGE
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FIRE EVENTYR MED
REINETTE OG MIRABELLE
TORSDAG 9. DESEMBER KL. 18:00
TIRSDAG 14. DESEMBER KL. 18:00

Quatre aventures de Reinette et Mirabelle. Regi: Eric
Rohmer. Frankrike 1987. Språk: fransk. Tekst: engelsk.
Aldersgrense: 15 år. DCP, 1t 39min.

Finstemt og lavmælt fra Eric Rohmer.

Fire eventyr... utspiller seg om sommeren, og er
gjort i en slik lett og duvende sommerlig stemning
som preger mange av Rohmers filmer. Pariser-jenta
Mirabelle tilbringer ferien på landet, hvor hun møter
Reinette. De blir gode venner, og når ferien nærmer
seg slutten, inviterer Mirabelle Reinette til å dele
leilighet med henne i Paris. Dette takker

Reinette ja til, og filmen handler videre om livet
deres i Paris, hvor Reinette blant annet prøver seg
som maler.
Det er mange vakre øyeblikk i denne filmen – som
når de to jentene står opp grytidlig for å oppleve
«den blå timen», når natt blir til dag.
“Their exchanges, sharp as garlic and sweet as
smiles, are as naive as they are knowing.”
– Washington Post

DEN TREDJE MANN
TORSDAG 2. DESEMBER KL. 20:15
TIRSDAG 7. DESEMBER KL. 18:00

The Third Man. Regi: Carol Reed. Storbritannia 1949. Språk:
engelsk. Tekst: norsk. Aldersgrense: 12 år. DCP, 1t 44min.

Filmen utspiller seg i etterkrigstidens Wien, den
gang okkupert av allierte styrker. Amerikaneren
Holly Martins, forfatter av billig b-litteratur, ankommer byen for å treffe Harry Lime i håp om at han kan
skaffe ham arbeid. Holly finner raskt ut at barndomsvennen er drept i en ulykke, og blir sjokkert da det
britiske etterretningsvesenet legger fram bevis som
tyder på at Lime var involvert i illegalt salg av dårlig
12

penicillin, noe som har resultert i mange barns død.
Både Holly og Harrys kjæreste Anna, som Holly
forelsker seg i, ønsker å finne ut hva som egentlig har
skjedd. Slik starter jakten på «den tredje mann».
«Of all the movies that I have seen, this one most
completely embodies the romance of going to the
movies.» – Roger Ebert

CINEMATEKENE
I NORGE
13

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!

14
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DET LEVENDE SLOTTET
ONSDAG 3. NOVEMBER KL. 18:00
SØNDAG 7. NOVEMBER KL. 14:00

Hauru no ugoku shiro. Regi: Hayao Miyazaki. Japan 2004.
Språk: japansk. Tekst: norsk. Aldersgrense: 6 år.
DCP, 1t 59min.

Sofie er en stille jente som jobber i en hatteforretning i en idyllisk liten by på 1800-tallet,
hvor det meste er dampdrevet. Landet hun bor
i er på randen av krig med en fremmed makt,
og stolte militærparader tiljubles av patriotiske
menneskemengder. En dag blir livet hennes
snudd opp ned. Hun blir forhekset til en gammel
kvinne og virvles inn i et vidunderlig og
16

KATTEPRINSEN
ONSDAG 10. NOVEMBER KL. 18:00 (JAPANSK TALE/NORSK TEKST)
SØNDAG 21. NOVEMBER KL. 14:00 (NORSK TALE/UTEKSTET

spektakulært eventyr med en ung, kjekk trollmann, en tykk heks, en ild-demon, en kortpustet hund, en brutal krig, litt kjærlighet og sist,
men ikke minst et omstreifende, levende slott!

Det levende slottet er en av de fremste klassikerne fra japanske Studio Ghibli, regissert av
mesterregissøren Hayao Miyazaki. Den er et
fyrverkeri av fantasi, lekelyst, vitalitet
og skaperglede!

Neko no ongaeshi. Regi: Hiroyuki Morita. Japan 2003.
Språk: japansk. Tekst: norsk. Aldersgrense: tillatt for alle.
DCP, 1t 15min.

Studio Ghiblis største kinosuksess i Norge er
endelig tilbake på kino!
En natt våkner skolejenta Haru av et rabalder ute
i gata. Det er en parade til hennes ære, hun har
nemlig reddet en katt fra å bli overkjørt av en bil.
Hvordan kan de få takket henne nok? Jo, ved å

la henne få gifte seg med selveste Katteprinsen!
De bortfører henne til Kattekongeriket. Ved hjelp
av den snille og modige
Baronen forsøker hun å
befri kattene fra den
griske kongen og flykte
hjem igjen til den
virkelige verden.
17

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.

18

MOONLIGHT
ONSDAG 3. NOVEMBER KL. 20:30
TORSDAG 18. NOVEMBER KL. 18:00

Moonlight. Regi: Barry Jenkins. USA 2016. Språk:
engelsk. Tekst: norsk. Aldersgrense: 12 år.
DCP, 1t 41min.
Regissør Barry Jenkins forteller historien om
Chiron, en ung svart mann som vokser opp i
Miami, hvor han står overfor utfordringer, inkludert både fysiske og følelsesmessige overgrep,
når han oppdager og erkjenner sin identitet som
en skeiv mann. Filmen er basert på Tarell Alvin
McCraneys upubliserte semi-selvbiografiske
skuespill, ”In Moonlight, Black Boys Look Blue.”

I 2017 ble Moonlight den første filmen med en
helt svart rollebesetning og den første LHBTQsentrerte filmen som vant prisen for beste film
ved Oscar-utdelingen. Filmklipper Joi McMillan
ble den første svarte kvinnen som ble nominert,
sammen med sin med-filmklipper Nat Sanders,
til Oscar for beste klipp, og skuespilleren
Mahershala Ali ble den første muslimen som
vant en skuespiller-Oscar for sin
enestående prestasjon.
19

MULHOLLAND DRIVE
TIRSDAG 30. NOVEMBER KL. 20:30
TORSDAG 9. DESEMBER KL. 20:15

52 TUESDAYS

Mulholland Drive. Regi: David Lynch. USA 2001.
Språk: engelsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 15 år.
DCP, 2t 27min.

TIRSDAG 30. NOVEMBER KL. 18.00
ONSDAG 1. DESEMBER KL. 18.00

52 Tuesdays. Regi: Sophie Hyde. Australia 2014.
Språk: engelsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 12 år.
DCP, 1t 54min.
16 år gamle Billies vaklende vei mot selvstendighet får fart på seg når moren avslører planer om
kjønnsskifte, og tiden deres sammen blir begrenset til hver tirsdag ettermiddag. Filmen er spilt inn
i løpet av ett år, en gang i uka hver uke – kun på
tirsdager – så disse unike reglene gir en sjelden
autentisitet til den følelsesladde historien om
begjær, ansvar og forvandling.
Sophie Hydes regissørdebut 52 Tuesdays er noe
for seg selv. Et fascinerende aspekt ved den
intime historien er også den unike formen som
representerer historiens kronologi, siden
20

David Lynchs gåtefulle mesterverk.
opptakene er gjort hver tirsdag i 52 fortløpende
uker. Filmskaperne innordnet seg etter den
samme regelen slik at de bare kunne filme på
tirsdager fram til midnatt, og kun på tirsdager
etter hverandre. Det som filmes den aktuelle
dagen, er med andre ord det som skjer i historien
akkurat den dagen. Manusforfatterne hadde
fortellerstrukturen klar før de bestemte seg for
rollefigurer og historie. Del Herbert-Jane spiller
moren James, og i rollen som tenåringsdatteren
Billie finner vi Tilda Cobham-Hervey. Skuespillerne, som alle er ikke-profesjonelle, fikk manus for
en uke av gangen, og kun for de scenene de selv
spilte i. På den måten blir også publikum invitert
inn til å oppleve fortellingen sammen med rollefigurene og skuespillerne.

Frenetisk jitterbugdansing. Så: Ung kvinne ankommer LA. Hun skal prøve seg som skuespiller
og har fått låne sin tantes leilighet. Forbløffet
oppdager hun at det allerede bor noen der. Ny
tråd: En mann forteller om et stadig tilbakevendende mareritt, der en underlig skapning holder
til bak dineren der han nå sitter. Han beslutter å
gå bak for å se, bare forsikre seg om at det hele er
oppspinn og fantasi. Enda en tråd: En ung regissør opplever plutselig et voldsomt press om å la
ukjent skuespillerinne få hovedrollen i hans neste
film. Den ene underlige hendelsen etter
den andre...
Dette er bare bitte litt av alt som skal skje i
Mulholland Drive, en bisarr rekke hendelser som
denne nervepirrende, forførende og vidunderlig

forvirrende drømmen av en film er. Den har alt –
strålende karakterer, et forførende soundtrack,
mystikk, drama og en sterk kjærlighetshistorie, og
beveger seg som mange av Lynch’ filmer i grenseland mellom det mytiske og mystiske, mellom
drøm og virkelighet.
Opprinnelig ble materialet spilt inn som pilot til et
tv-serie-prosjekt som gikk i vasken, men så fikk
Lynch anledning til å omarbeide det til spillefilm.
Gåtefull som filmen er, åpner det seg tilsynelatende uendelig mange tolkningsmuligheter.
Nettmagasinet Salon satte til og med psykiatere i
gang med å hjelpe fortvilte publikummere. Men –
som ofte er tilfellet med David Lynch – alt blir mye
enklere hvis man lar gammel logikk fare og snur
opp-ned på det vante.
Det vesentligste ved en
film er kanskje dypest
sett ikke hva historien
QUEER
handler om, men hvordan
SCREEN
den fortelles.
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Bergen internasjonale animasjonsfestival på
Cinemateket for første gang, 11. – 14. november!
Torsdag 11. – søndag 14. november 2021 er
Cinemateket i Bergen for første gang vertskap for
ReAnima: Bergen International Animation Festival.
Festivalen formidler animasjonsfilm fra Norge og hele
verden, og har innhold og arrangementer for voksne,
barn og ungdom. ReAnima ble startet i 2017, og feirer
i år sitt femårjubileum med en utvidet festival på
Cinemateket i Bergen og Bergen Offentlige Bibliotek.

CAROL
TIRSDAG 7. DESEMBER KL. 20:30
SØNDAG 12. DESEMBER KL. 14:00

Carol. Regi: Todd Haynes. Storbritannia/USA 2014.
Språk: engelsk. Tekst: norsk. Aldersgrense: 12 år.
DCP, 1t 58min.

I New York tidlig på 1950-tallet jobber Therese
Belivet på et kjøpesenter på Manhattan og
drømmer om et mer meningsfylt liv når hun
møter Carol Aird, en forførerisk kvinne som er
fanget i et mislykket ekteskap. Det slår umiddelbart gnister mellom dem, så uskyldigheten
ved det første møtet blekner når samhørigheten
utvikler seg til noe dypere.
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Når Carols forhold til Therese kommer for en
dag, tar Carols ektemann igjen ved å utfordre
kompetansen hennes som mor. Og når Carol og
Therese søker tilflukt på landeveien og legger
det gamle livet bak seg,
oppstår en konfrontasjon
som setter kvinnenes
antakelser om seg selv
QUEER
og forpliktelsene til
SCREEN
hverandre på prøve.

Som vanlig arrangeres ReAnimas årlige internasjonale
kortfilmkonkurranse. I år vil det dessuten bli filmvisninger, en master class, et live-intervju, et foredrag
og andre arrangementer med et spesielt fokus på
japansk og norsk animasjon.
Hold deg oppdatert: Følg ReAnima på Facebook
og besøk ReAnimas nettsted!
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MIDT I VÅR TID

SAMBIZANGA
ONSDAG 17. NOVEMBER KL. 18:00

Kan film og kunst bidra til
samfunnsmessig endring?

Sambizanga. Regi: Sarah Maldoror. Angola/Frankrike
1973. Språk: portugisisk. Tekst: engelsk. Aldersgrense:
12 år. DCP, 1t 42min.
Vi er stolt over å kunne vise frem en nyrestaurert
utgave av Sarah Maldodors banebrytende film.
Dette er første gang filmen vises i Norge.

I denne filmserien, som er kuratert av Hanan
Benammar og Brynjar Bjerkem for den uavhengige
kunstprodusenten TrAP, ser vi nærmere på de
femti årene som har gått siden den europeiske
koloniseringen av Afrika begynte å kollapse.

Sambizanga er et portrett av en frigjøringskamp.
Handlingen er lagt til Angola og 1961, noen få
måneder før motstandskampen mot de portugisiske okkupantene blir militær. Filmen ble laget
i 1972, innspilt i nabolandet Kongo, et år før
koloniherrene måtte forlate landet.

Vi følger steg og prosesser, inkludert den anti-koloniale frigjøringsbevegelsen i Angola, skildret i
Sarah Maldorors film Sambizanga. Maldoror døde
i fjor, og dedikerte hele sitt liv til å dokumentere
den afrikanske politiske kampen mot kolonialisme.
I tillegg viser vi White Cube (Renzo Martens),
African Mirror (Mischa Hedinger) og Cine Marrocos
(Ricardo Calil).

Filmen starter med at en av MPLAbevegelsens mange aktivister
nattestider blir arrestert for å
spre løpesedler. Det er
usikkert hvilken skjebne
som venter ham, men
Sarah Maldoror
velger heller å
følge konen

Serien vises på cinematekene i Bergen, Oslo,
Trondheim og Tromsø.

hans, i hennes jakt på å finne ut hvor han er, med
sterk støtte fra nettverk og et aktivistbasert samfunn rundt henne. Men mest er dette en film om
en sterk kvinne laget av en kvinne og om en bred
internasjonal frigjøringskamp som i liten grad har
blitt fortalt fra et kvinnelig ståsted.
Benytt muligheten til å se dette viktige verket
preget av sober realisme, nydelig restaurert i
4k i 2021 av Cineteca di Bologna og The Film
Foundations World Cinema Project ved L’Image
Retrouvée (Paris) fra 35mm original-negativet, i
samarbeid med Éditions René Chateau og familien til Sarah Maldoror. Restaureringen er finansiert
av Hobson/Lucas Family Foundation.
Restaureringer er en del av The
African Film Heritage Project,
som skal finne, restaurere og
formidle afrikansk film og
som The Film Foundations
World Cinema Project,
FEPACI og UNESCO i
samarbeid med
Cineteca di
Bologna
står bak.

Vil du vite mer?
Les Hanan Benammar og Brynjar
Bjerkems artikkel på
cinemateketbergen.no
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CINE MOROCCOS

WHITE CUBE

ONSDAG 17. NOVEMBER KL. 20:30

ONSDAG 24. NOVEMBER KL. 18:00

Cine Moroccos. Regi: Ricardo Calil. Brasil 2018.
Språk: portugisisk, engelsk og fransk. Tekst: engelsk.
Aldersgrense: 12 år. DCP, 1t 16min.

White Cube. Regi: Renzo Martens. Nederland/Belgia/
Kongo. Språk: engelsk, fransk og lingala. Tekst: engelsk.
Aldersgrense: 12 år. DCP, 1t 17min.

Nytt liv i en gammel brasiliansk kino.
Dette er en film for kinoelskere! I 1954 var den
nybygde kinoen Cine Marrocos i sentrum av São
Paulo regnet for å være Latin-Amerikas mest
fasjonable. 60 år senere står kinoen som et skall,
okkupert av hjemløse og fattige. Når Ricardo Calil
og hans team tar kontakt møter de 2000 hjemløse
fra 17 forskjellige land. De får gjennomslag for å

starte et film- og teaterverksted i den gamle
kinoen, hvor beboerne får anledning til å øve
scenekunst. Filmer som ble vist i kinoen i 1954
danner underlag. Nye mennesker får sjansen til å
fyllene rollene til Harriet Andersson i Gjøglernes
aften, Gloria Swanson i Sunset Boulevard og
Marlon Brando i Julius Caesar. Alle oppfordres
til å tilføre noe av seg selv til rollen, for dette
prosjektet handler om hvordan vestlig kinoarv
omfortolkes og adapteres til en ny kontekst og til
vår tids globale orden.

Hva kan kunsten gjøre for fattige arbeidere, og
hva kan fattige arbeidere gjøre for kunsten?
Den hollandske billedkunstneren Renzo Martens
oppsøker palmeoljeplantasjer i Kongo for å
starte et kunstprosjekt for å finne svar på disse

spørsmålene. Ved første forsøk blir teamet utvist
fra området som er eid av UniLever-selskapet,
en kjent kunst- og museumssponsor i vesten.
Martens etablerer derfor et kunstsenter på «fritt»
land. Her produserer lokale kunstnere skulpturer
som i neste omgang 3D-skannes og gjenskapes i
Europa og i New York.

MIDT I VÅR TID
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AFRICAN MIRROR
ONSDAG 24. NOVEMBER KL. 20:00

African Mirror. Regi: Mischa Hedinger. Sveits 2019. Språk: fransk
og sveitsisk. Tekst: engelsk. Aldersgrense: 12 år. DCP, 1t 26min.
En film som undersøker utfordringen ved vårt bilde av
Afrika og viser hvordan billedproduksjon er en form for
kolonialisering.

African Mirror følger den sveitsiske filmskaperen og
fotografen René Gardi og hans fascinasjon for høylandet i Kamerun gjennom et helt liv, fra 40-tallet og
inn på 70-tallet. Filmen fortelles uten følgekommentar,
men klippes elegant slik at den inkluderer og systematiserer vesentlige problemstillinger. Filmen gir et både
ærlig og fascinerende bilde på koloniseringens
rasistiske ansikt, hvor en aktør som Gardi likevel
regner seg å være de innfødtes forsvarer.

HUFF er ungdomsfilmklubben som viser
film hver mandag kl. 19 på
Cinemateket! Disse visningene
er åpne for alle over 15 år.
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!

MIDT I VÅR TID
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Spesialvisninger:
Førpremiere på
tre kommende
Netflix-filmer!

FREDAG 19. NOVEMBER KL. 19:00
TIRSDAG 23. NOVEMBER KL. 20:15
TORSDAG 25. NOVEMBER KL. 18:00

NETFLIX FØRPREMIERE

THE POWER
OF THE DOG

The Power of the Dog. Regi: Jane Campion. Australia/
New Zealand 2021. Språk: engelsk. Tekst: norsk.
DCP, 2t 27min.

Handlingen er lagt til Montana på 1920-tallet i
Jane Campions lenge etterlengtede nye film, en
fengslende revisjonistisk western som bader i det
sublime og fanger et landskap og et folk drevet av
fantasien om og dårskapen ved utvidelsen vestover.
The Power of the Dog er basert på Thomas Savages
kultroman med samme navn og forteller historien
om de framgangsrike ranchbrødrene George (Jesse
Plemons) og Phil (Benedict Cumberbatch) Burbank,
hvis forhold surner når George, den milde av de to
brødrene, gifter seg med enken Rose
(Kirsten Dunst).

passe inn i familiens komplekse dynamikk av nye
penger, men blir stadig hindret av et uuttalt broderlig bånd. Phils fortid som klassisk litteraturstudent
ved Yale er knapt mulig å forestille seg der han med
et røft ytre hyppig refererer til mentoren Bronco
Bills eskapader. Cumberbatch briljerer i de brutale
scenene som vaskeekte cowboy, og under den
sårende machofleipingen med Peter og moren hans
ligger en trussel og evner til lunefulle grusomheter
og vold – en slags kamuflasje som kun tjener til å
undertrykke dyptliggende traumer og latent begjær.
Campion beviser enda en gang at hun er en av
nåtidens største filmskapere og leverer en fascinerende studie av maskulinitet og indre kvaler hvor
hun støter om på westernsjangerens koder – og
det mannlige blikket – i et univers som til stadighet
skifter tone med fabelaktig kameraføring av Ari
Wegner, en forvirrende filmmusikk av Jonny
Greenwood og fantastiske skuespillerprestasjoner.

Rose og sønnen Peter kommer til Burbank-ranchen
– tilsynelatende fornuftige og naive – og prøver å

The Power of the Dog vises i samarbeid med Netflix
og Selmer Media.

Benedict Cumberbatch og Kirsten Dunst spiller
hovedrollene i Jane Campions drama om to brødre
hvis liv blir forandret når en enke og sønnen hennes
ankommer ranchen deres.
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SØNDAG 5. DESEMBER KL. 17:15
ONSDAG 8. DESEMBER KL. 18:00

THE HAND
OF GOD

É stata la mano di Dio. Regi: Paolo Sorrentino. Italia 2021.
Språk: italiensk. Tekst: norsk. Aldersgrense: 15 år.
DCP, 2t 10min.
Dette er historien om en ung manns hjertesorg og
frigjøring i Napoli i Italia. Det er 1980-tallet, og vel
er 17 år gamle Fabietto Schisa en keitete italiensk
tenåring som strever med å finne sin plass, men han
finner glede i en fantastisk familie som elsker livet,
fryder seg over rampestreker og har stor glede av å
blande seg i hverandres innfløkte relasjoner. Så inntreffer et par hendelser som forandrer alt. Den ene
er den triumferende ankomsten i Napoli av en guddommelig atletisk legende: fotballidolet Maradona,
som får Fabietto og hele den lurvete byen til å føle
en stolthet som en gang virket umulig. Den andre
er en ufattelig ulykke som får Fabiettos verden

til å rakne – og sette framtiden hans i bevegelse.
Tilsynelatende reddet av Maradona, berørt av
tilfeldigheter eller Guds hånd, baler Fabietto med
skjebnens natur, tapets forvirring og den berusende
friheten ved å være i live.
I Sorrentinos mest rørende personlige film tar han
publikum med på en følelsesladd reise spekket
med kontrastene mellom tragedie og komedie,
kjærlighet og begjær, det absurde og det vakre når
Fabietto finner den eneste veien ut av den totale
katastrofen via sin egen fantasi.

The Hand of God vises i samarbeid med Netflix og
Selmer Media.
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NETFLIX FØRPREMIERE

KATTEPRINSEN
SØNDAG 21. NOVEMBER KL. 14:00

CINEMATEKET

JUNIOR

Regi: Hiroyuki Morita. Japan 2003.
Aldersgrense: tillatt for alle.
Språk:: norsk tale.
DCP, 1t 15min.

Studio
Ghiblis største
kinosuksess i Norge er
endelig tilbake på kino!

FREDAG 10. DESEMBER KL. 19.00
SØNDAG 12. DESEMBER KL. 17.00
ONSDAG 15. DESEMBER KL. 20.15

DON’T
LOOK UP

Don’t Look Up. Regi: Adam McKay. USA 2021. Språk:
engelsk. Tekst: norsk. Aldersgrense: 12 år. DCP, 2t 25min.
Kate (Jennifer Lawrence), en doktorgradsstudent i
astronomi, og hennes professor dr. Randall Mindy
(Leonardo DiCaprio), gjør en forbløffende oppdagelse av en komet som går i bane i vårt solsystem. Problemet er at den er på direkte kollisjonskurs med jorda. Et annet problem: Ingen later til
å bry seg om det. Det skal vise seg vanskelig å
advare menneskeheten om en planetmorder på
størrelse med Mount Everest. Med hjelp fra dr.
Oglethorpe (Rob Morgan) legger Kate og Randall
ut på en medieturné som fører dem fra kontoret til
en likegyldig president (Meryl Streep) og hennes
underdanige sønn og stabssjef Jason (Jonah Hill),
videre til etermediene og The Daily Rip, et muntert
morgenprogram med Brie (Cate Blanchett) og Jack
(Tyler Perry) som programledere. Med bare seks
måneder før kometen inntreffer skal det vise seg
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sjokkerende komisk å få kontroll over en døgnkontinuerlig nyhetssyklus og vinne oppmerksomheten til sosiale medier-besatte mennesker før det
er for sent – hva skal til for å bare få verden til å
se opp?!

En natt våkner skolejenta Haru av et rabalder ute i gata. Det er en parade til hennes ære,
hun har nemlig reddet en katt fra å bli overkjørt
av en bil. Hvordan kan de få takket henne nok?
Jo, ved å la henne få gifte seg med selveste Katteprinsen! De bortfører henne til Kattekongeriket.
Ved hjelp av den snille og modige Baronen forsøker hun å befri kattene fra den griske kongen og
flykte hjem igjen til den virkelige verden.

Kun 50 kr. per
billett for både
store og små!

Don’t Look Up er skrevet og regissert av Oscarvinner Adam McKay (The Big Short, Vice, Step
Brothers) og stjernene Leonardo DiCaprio, Jennifer
Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance,
Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman,
Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel,
Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley,
Cate Blanchett og Meryl Streep.
Don’t Look Up vises i samarbeid med Netflix og
Selmer Media.
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SPESIALVISNING
SØNDAG 28. NOVEMBER KL. 14:00

Sátántangó. Regi: Bela Tarr. Ungarn 1994. Språk:
ungarsk. Tekst: engelsk. Aldersgrense: 15 år.
DCP, 7t 19min.
Syv og en halv time i selskap med svartsynte
ungarske bønder.
Endelig kan vi by på et gjensyn med Bela
Tarrs monumentale filmversjon av Lazlo
Kraznohorkais debutroman Sátántangó – en
film vi jevnlig får ønsker om at vi skal sette
opp. Sørgelig nok trakk Tarr seg tilbake fra
aktiv filmskaping etter The Turin Horse
i 2010, og vier nå sin tid til lære opp en
kommende generasjon regissører. Men den
filmarven han etterlot fortsetter bare å vokse i
betydning, og har for lengst plassert mannen
i selskap med filmhistoriens største navn.
Allerede i åpningen på Almanac of Fall fra
1985 blir vi presentert for Bela Tarrs holdning
til hva det jordiske livet dreier seg om, og
Pusjkin-sitatet som indikerer at livet er en
evig runddans hvor djevelen leder, kunne i
enda større grad innledet Sátántangó. Selve
strukturen her er som en dans, noen skritt
frem og noen tilbake, før vi vender tilbake til
utgangspunktet. Enkeltmennesket er for lite,
for smålig og opptatt med sine trivialiteter
til å heve blikket og se seg selv som en del
av den store ringdansen, eller se den leende
djevel som driver dansen rundt og rundt.

SÁTÁNTANGÓ
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Massivt og mørkt er vel passende beskrivelser av dette syv og en halv times storverket
som det tok fire år å spille inn. Som et monument over kommunisttidens tro på fellesskapet er handlingen lagt til et nedslitt landbrukskollektiv. Slitet, isolasjonen og håpløsheten har for lengst tært vekk all menneskelig
varme og tro på kollektivt samarbeid. Alle
leter etter veien bort, likegyldige til hvem
som trampes på eller hva som må gjøres for å

Filmen er over 7
timer lang og vises
med en pause
halvveis.
Gratis goodiebags
med snacks og
drikke til alle!

oppnå dette målet. Men i et tett lite samfunn
er hemmeligheter mangelvare og fortiden har
en lei tendens til hjemsøke en, her gjennom
ryktene om den fryktede Irimiás (spillt av
Tarrs faste komponist Mihály Vig) gjenoppstandelse fra de døde og at han er sett med
sin følgesvenn på vei til landsbyen.
Her beveger Tarr seg frem og tilbake i tid,
de enkelte episodene overlapper hverandre
og lar oss se handlinger gjennom forskjellige
karakterers øyne. Etter hvert trer det frem et
bilde av et lite samfunn styrt av angst, mistro
og en nesten sykelig interesse for naboens
gjøremål. Ubrutte scener kan gå i ti minutter
av gangen og lar oss få tid til å oppfange det
som foregår under den ytre handlingen. Mange av disse lange tagningene er utsøkt utført,
gjerne med dolly eller steadicam – det er bevegelse og retning, men man kommer ingen
steder. De umulige kirkeklokkene som vekker
en av karakterene i starten av filmen er bare
en av mange små finurligheter som peker mot
eksistensen av et overordnet, symbolsk plan.
Det er mye å kreve av et publikum at de er
villige til å ofre syv og en halv time i selskap
med svartsynte ungarske bønder, men for
den som er villig til å ta sjansen, er gevinsten
en filmopplevelse for livet.
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SPESIALVISNING

TAKK FOR I ÅR!
En kjempetakk til alle våre nye og trofaste publikummere, gjester
og samarbeidspartnere. Ord kan virkelig ikke beskrive hvor mye vi
setter pris på deres støtte. Til tross for strenge restriksjoner har vi
sammen skapt nok et minneverdig år med masse god film og
stort engasjement.

MY HERO ACADEMIA:

WORLD HEROES MISSION
TIRSDAG 16. NOVEMBER KL. 20:15 (JAPANSK TALE/NORSK TEKST
TORSDAG 2. DESEMBER KL. 18:00 (JAPANSK TALE/ENGELSK TEKST

Boku no Hero Academia: World Heroes Mission.
Regi: Kenji Nagasaki. Japan 2021. DCP, 1t 59min.

Their fight is our future.
Når en ondsinnet organisasjon truer med å
utslette alle superkrefter, står verdens fremtid i fare. Med bare to timer til sivilisasjonens
fall klarer Deku, Bakugo og Todoroki å
samarbeide som et team, men det er bare ett
problem: Deku er etterlyst over hele landet.
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My Hero Academia: World Heroes Mission
er den tredje frittstående spillefilmen i den
enormt populære anime-serien My Hero
Academia. Filmen har blitt etterlengtet av
internasjonale fans etter utgivelsen i Japan
i begynnelsen av august. Filmen inneholder
seriens gjengangere og er regissert av serieregissør Kenji Nagasaki.

Nå ser vi frem mot å feire
Cinematekets 30-årsjubileum i
2022 med mange spennende
arrangementer for store og små!
I mellomtiden ønsker vi alle en
riktig god jul og håper at du og
dine har det bra.
Vi åpner igjen 9. januar 2022.
Velkommen tilbake!
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God filmjul!

God filmjul!

It’s a Wonderful Life
TIRSDAG 14. DESEMBER KL. 20:15
TORSDAG 16. DESEMBER KL. 18:00
SØNDAG 19. DESEMBER KL. 14:00

It´s a Wonderful Life. Regi: Frank Capra. USA 1946.
Språk: Engelsk. Tekst: Utekstet. Aldersgrense: Tillatt
for alle. DCP, 2t 9min.
I It’s a Wonderful Life forteller Frank Capra
nok en gang om det hederlige, vanlige
mennesket, og ingen kunne fortelle slike
historier bedre enn ham.
Pliktoppfyllende George Bailey har lagt sine
egne drømmer til side for å drive videre familiens husbank etter farens død. Jobben og den
beskjedne økonomiske avkastning gjør ham
med årene desillusjonert, og i tillegg blir han
uskyldig mistenkt for økonomisk kriminalitet.
Skammen og fortvilelsen fører ham til randen
av selvmord. Ikke bare venner må hjelpe til for
å få ham på andre tanker, også engler må gripe
inn for at han skal innse at livet er fantastisk,
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Hjelp, det er juleferie!
ONSDAG 15. DESEMBER KL. 18:00
SØNDAG 19. DESEMBER KL. 17:00

og at verden
ville vært et fattigere
sted uten hans bidrag.
Da It’s a Wonderful Life
hadde premiere julen 1946,
ble den ingen suksess, folk syntes
filmen var for deprimerende. Ved en
administrativ glipp ble ikke rettighetene til
filmen fornyet da disse løp ut på 70-tallet, og
den ble offentlig eiendom – noe tv-stasjoner i
USA benytter seg flittig av. For filmen medførte det til økt interesse og klassikerstatus.
Julen er tiden for de enkle budskap, og ingen
kan unngå å bli rørt når Bailey kommer til
erkjennelsen av at livet er herlig, tross alt.

National Lampoons Christimas Vacation.
Regi: Jeremiah S. Chechik. USA 1989. Språk:
engelsk. Tekst: engelsk. Aldersgrense: 11 år.
DCP, 1t 33min.
Clark Griswold (Chevy Chase) sverger at
denne juleferien skal bli den ”morsomste, mest
tradisjonsrike familiejulen noensinne” - og før
noen får sunget ”Glade jul” har han fylt huset
med hylende dårskap. Man tror det ikke før
man ser det: 25.000 lys på taket, en eksploderende kalkun på spisestuebordet og en
elitetropp klar til beleiring rett
utenfor stuedøra.
Den evige julefavoritten Hjelp, det er
juleferie! fra 1989 er spekket med humor,

varme og ren og skjær
galskap. Chevy Chase er
uforglemmelig i rollen som den
elskelige og optimistiske - men til
syvende og sist temmelig håpløse familiefaren Clark, omgitt av komiske
skuespillere som Beverly D’Angelo, Randy
Quaid, Julia Louis-Dreyfus, Juliette Lewis,
Johnny Galecki, William Hickey og Diane
Ladd. Manuset er skrevet av legendariske
John Hughes, som også sto bak filmer som
The Breakfast Club og Skulk med stil.
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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:

