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MANDAG

TIRSDAG

11.
HUFF er ungdomsfilm18:00:
klubben som viser film
hver mandag
		
kl. 19 på
20:00:
Cinemateket.
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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THE

filth AND THE FURY

TIRSDAG 11. JAN KL. 20:00
ONSDAG 12. JAN KL. 20:30

The Filth and the Fury. Regi: Julien Temple.
Storbritannia 2000. Tale: engelsk. Tekst: norsk.
Aldersgrense: 15 år. 35mm, 1t 48min.

En dokumentar om det engelske punkbandet
Sex Pistols, rockegruppen som på midten av
1970-tallet sjokkerte det engelske etablissementet gjennom sin musikk og holdning,
samtidig som de inspirerte en hel generasjon

til å begynne å spille rockemusikk. Gjennom
intervjuer, filmklipp og TV-innslag skildrer
filmen bandets kaotiske karriere fra det ble
dannet i 1975 til bassist Sid Vicious’ død i
1979. Filmen setter Sex Pistols inn i en sosial
og kulturell kontekst og reiser spørsmål om
både ungdomskulturen og mytologien
rundt punk.
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TIRSDAG 18. JAN KL. 18:00
ONSDAG 26. JAN KL. 20:00

Jubilee

Jubilee. Regi: Derek Jarman. USA 1981.
Aldersgrense: 15 år. Språk: engelsk.
Tekst: utekstet. DCP, 1t 36min.

Derek Jarman var 36 år da punken kom, og
var for gammel og for middelklasse til å la
seg oppsluke av storkjeftet ramp som preiket
anarki. Likevel var fascinasjonen for det som
foregikk i London og tidens nye estetikk en
inspirasjonskilde til å utforske fenomenet.
Med Pamela Rooke – også kjent som Jordan/
Jordan Mooney – og Adam Ant og Toyah
Wilcox i nøkkelroller viser Jubilee dronning
Elizabeth I som skuer inn i framtiden, hvor
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Times SQUARE
TIRSDAG 25. JAN KL. 20:15
TORSDAG 27. JAN KL. 18:00

hun ser et kongerike befolket av pene gutter,
morderiske jentegjenger og ondskapsfulle
politistyrker.

Jubilee er snedig og satirisk og har et
fantastisk soundtrack som inneholder en
minneverdig versjon av «Rule Britannia», og
filmen er både et verdifullt dokument av
tidsepoken og et glitrende eksempel
på punkfilm.

Times Square. Regi: Alan Molyles. USA 1980.
Aldersgrense: 15 år. Språk: engelsk. Tekst: norsk.
DCP, 1t 41min.

Allan Moyles kultfilm fra 1980 er en lovsang til
tenåringsopprøret og forteller historien om to
jenter som møtes på en psykiatrisk avdeling i
New York. De knytter bånd i en felles følelse
av fremmedgjøring og drar på rømmen
sammen på spektakulært vis!

Kvikke, gatesmarte Nicky (Robin Johnson) vil
gjerne bli rocker, mens Pamela (Trini
Alvarado) er sky og isolert og har en
velstående far som kjemper for å rydde opp
på Times Square. Johnny DeGuardia (Tim
Curry) er den sympatiske DJ-en som
promoterer The
Sleez Sisters,
den nystartete
punkgruppen deres.

pu n K!
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THE

decline

OF

WESTERN

civilization

ONSDAG 2. FEB KL. 18:00
TORSDAG 3. FEB KL. 20:30

The Decline of Western Civilization. Regi: Penelope
Spheeris. USA 1981. Aldersgrense: 15 år. Språk:
engelsk. Tekst: utekstet. DCP, 1t 36min.

The Decline of Western Civilization hadde
opprinnelig premiere i 1981 og skapte
skandale og kontroverser med sitt åpenhjertige portrett av det blomstrende, hardkokte
punkmiljøet i L.A.

Penelope Spheeris’ The Decline Of Western
Civilization er en medrivende, uredd og
hardkokt film som på kløktig vis skildrer et
mektig kulturelt fenomen. Vi får se opptredener av X, Circle Jerks, Black Flag,
10

crock

OF

gold:

TIRSDAG 1. FEB KL. 20:00
TORSDAG 17. FEB KL. 20:00

Crock of Gold. Regi Julien Temple. Storbritannia
2020. Tale: engelsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense:
12 år. DCP, 2t 4min.

Fear og Germs. Punkbevegelsen rev sosiale
barrierer og var imot alt, og de var opphav til
et motstrømssyn på verden som har påvirket
dagens musikk, politikk, holdninger, stiler og
trender. Filmen dokumenterer bevegelsens
reflekterte reaksjon på musikkens kommersialisme; dette er en skamløs og rasende
avvisning av mainstream. Punken var i sterk
vekst den gangen, og mange av bandene
som ble sett her for første gang, er siden blitt
legendariske. Filmens betydning for dagens
musikk, stiler og trender kan ikke
overvurderes.

Crock of Gold er en virvelvind av en dokumentar der vi møter punkikonet og frontmannen
i The Pogues, Shane MacGowan. Filmen har
undertittelen «A Few Rounds with Shane
MacGowan» og følelsen du går ut fra kinosalen
med er ikke langt unna det du ville følt om du
hadde sittet i baren med han på ordentlig.
Dette er en virvelvind av en dokumentar som
tar i bruk animasjon og arkivfilm på fascinerende måter. Filmen vever sammen fortellingen
om MacGowans liv og Irlands historie. Vi ser
blant annet arkivklipp der MacGowan står i
bakgrunnen og gliser når den britiske statsmin-

A few ROUNDS
with SHANE macgowan
isteren Tony Blair og Sinn Féin-leder Gerry
Adams har fredssamtaler.
Filmregissøren Julien Andrew Temple startet
sin karriere med kortfilmer om Sex Pistols,
og dette er også bandet som for alvor åpnet
MacGowans øyne for punken. The Pogues
ble dannet i London i 1982 under det gæliske
navnet «Pogue Mahone», som betyr «kyss meg
i ræva». Musikken deres har blitt omtalt som
keltisk punk. De ble allemannseie med den
moderne klassikeren «Fairytale of New York»
fra 1988. 62-årige McGowan er nå preget av
å ha levd hardt. Likevel er denne filmen en
hyllest til livet, rusen
og musikken som
får deg til både
å le og gråte.

pu n K!
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CITIZEN KANE
TORSDAG 13. JAN KL. 18:00
SØNDAG 16. JAN KL. 14:00

Citizen Kane. Regi: Orson Welles. USA 1941. Tale: engelsk.
Tekst: utekstet. Aldersgrense: 12 år. DCP, 1t 59min.
Verdens beste film?

CINEMATEKENE
I NORGE

KVINNEN I
SANDEN
TORSDAG 20. JAN KL. 20:15
SØNDAG 23. JAN KL. 17:00

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.

«Alt som har betydd noe i filmhistorien siden 1940, har
vært influert av Citizen Kane,» skrev François Truffaut
om filmen som «offisielt» er tidenes beste, over seksti
år senere. Et vell av filmens scener er i dag klassiske
og brukes jevnlig som referansepunkter for hva som
er god film. Fotografen Gregg Toland var et teknisk
geni og skal selvsagt ha sin del av æren for det ferdige
produktet. Men et lite blikk på Welles’ senere arbeider
viser at Citizen Kane er en film som i det aller meste
bærer hans signatur. Mest framtredende er kanskje de
ekspressive innslagene i filmen, både når det gjelder
kameravinkler, lyssetting og bruk av detaljer. Men
ikke minst setter han sitt preg på filmen gjennom sitt
karakteristiske spill.
Den 26 år gamle Orson Welles spiller selv den karismatiske avismagnaten Charles Foster Kane, hvis historie rulles opp av en reporter som etter aviskongens død
får i oppgave av sin redaktør å finne hemmeligheten
bak mannen. Kanes siste ord, det

legendariske «rosebud», som hviskes frem i ultranærbilde, blir reporterens ledetråd. Gjennom intervjuer og
dagboknotater graves historien fram. En historie som
kan sees som et bilde på realiseringen av den amerikanske drømmen – på godt og vondt. «If I hadn’t been
really rich, I might have been a really great man», sier
Kane tidlig i filmen, før penger og makt har ført til hans
personlige og politiske fall.

Citizen Kane er en kompleks film på flere nivåer. Filmkritikeren André Bazin så filmen som et tidlig eksempel
på en modernistisk fortellertradisjon, med flere fortellerstandpunkt og en fragmentert struktur. Samtidig
er det en film som aldri forvirrer, bare fascinerer.
«Its surface is as much fun as any movie ever made.
Its depths surpass understanding. I have analyzed it a
shot at a time with more than 30 groups, and together
we have seen, I believe, pretty much everything that
is there on the screen. The more clearly I can see its
physical manifestation, the more I am stirred by its
mystery.» – Roger Ebert

Suna no onna. Regi: Hiroshi Teshigahara. Japan 1964. Tale:
japansk. Tekst: norsk. Aldersgrense: 15 år. DCP, 2t 3min.
Japansk klassiker om de andres liv.

Kvinnen i sanden er et intenst og vakkert psykologisk drama som i fortettet form tar opp et par
vesentlige ting ved den moderne levemåten, men
uten å miste bakkekontakten. Filmen følger en
insektforsker som en dag møter en kvinne som
bor i en sanddyne. Han blir natten over, og neste
dag oppdager han at han ikke kommer seg derifra.
Filmen vakte mye berettiget oppsikt utenfor
Japan da den kom. Den ble tildelt juryens
ærespris i Cannes i 1964 og ble nominert til
Oscar for beste utenlandske film.
Hiroshi Teshigahara, født i 1927 i Tokyo, er utdannet ved Tokyos kunstinstitutt, noe som reflekteres
i Kvinnen i sandens formelle skjønnhet. Mye av
filmen fortelles i nærbilder; en sanddyne, en
12

kvinnes bryst, et ansikt, et møbel, noe som frarøver tingene deres kontekstuelle sammenheng
og gir rom for abstrakt kontemplasjon.
«More than almost any other film I can think of,
Woman in the Dunes uses visuals to create a tangible texture—of sand, of skin, of water seeping
into sand and changing its nature (…) There has
never been sand photography like this (no, not
even in Lawrence of Arabia), and by anchoring
the story so firmly in this tangible physical reality,
the cinematographer, Hiroshi Segawa, helps the
director pull off the difficult feat of telling a parable
as if it is really happening. The score by Toru
Takemitsu doesn’t underline the action but mocks
it, with high, plaintive notes, harsh, like a metallic
wind. The first time I saw the film, it played like a
psycho-sexual adventure.» – Roger Ebert
13

JOHNNY GUITAR
TORSDAG 3. FEB KL. 18:00
TORSDAG 10. FEB KL. 20:15

Johnny Guitar. Regi: Nicholas Ray. USA 1954. Tale: engelsk.
Tekst: utekstet. Aldersgrense: 12 år. DCP, 1t 51min.
Heksejakt i ville vesten.

Johnny Guitar er en merkelig westernfilm. Ikke bare
fordi den byr på en vidunderlig tvekamp mellom
kvinner, men også på grunn av sin melankolske
kjærlighetsfortelling, den utsøkte fortellende fargebruken og alle referanser som er trukket mellom Rays
legendariske film og den samtiden den ble produsert i.
Det er blitt mer enn en myte å se rollegalleriet i denne
filmen som et speilbilde av heksejakten på kommunister i USA på 50-tallet.
Joan Crawford spiller Vienna, en sterk og egenrådig
saloon-eier som venter på at jernbanen skal komme til
byen. Da vil hennes eiendommer få stor verdi, enten
hun blir eller selger unna. For fem år siden var Vienna
sammen med en revolvermann ved navn Johnny
«Guitar» Logan (Hayden), men han forlot henne. Den
dagen Johnny rir inn i byen,

påstår Vienna at hun ikke føler noe for ham. Hun bryr
seg mer om sin virksomhet enn om menn. En gruppe
av byens mektige innbyggere, ledet av den bitre og
frustrerte Emma Small, kommer til Viennas saloon og
beskylder Johnny for å ha ranet et vogntog og drept
Emmas bror. I tillegg forakter de Vienna, som er i ferd
med å ta kontroll over et område som skulle være
deres. Byens folk vil ta knekken på Vienna og hennes
menn med alle mulige midler.

Johnny Guitar er en ekstremt stilfull western, og
noe av det beste av Nicholas Ray. Man kan gjerne
fristes til å binde filmen til film noir-begrepet på grunn
av dens stemninger, uttrykksfulle bilder og skarpe
dialog. Og enkelheten i selve dramaet gjør det lett
å finne politiske ekko som gir denne B-filmen (laget
for independent-selskapet Republic) klare holdninger. Rollegalleriet er nærmest koreografert i ulike
holdninger og verdier, med en dominerende Joan
Crawford i sentrum.

NATTEN
TORSDAG 27. JAN KL. 20:15
SØNDAG 30. JAN KL. 17:00

La Notte. Regi: Michelangelo Antonioni. Italia/Frankrike
1961. Tale: italiensk. Tekst: norsk. Aldersgrense: 12 år.
DCP, 2t 1min.

Visuelt vakkert om et forhold i oppløsning.
Michelangelo Antonionis Natten regnes sammen
med L’avventura og Feber å utgjøre en trilogi om
menneskets ensomhet og fremmedgjøring i det
moderne samfunn.
Vi møter vakre Lidia og hennes flotte, suksessfulle
forfatter-ektemann. Manglende kommunikasjon
14

gjennom et ti år langt ekteskap har skapt en kløft
mellom dem, som endelig konfronteres.
Antonioni tegner med et nøye registrerende kamera
et bilde av den manglende kommunikasjonen
ektefellene imellom. Et presist ikke-dramatiserende
filmspråk resulterer i et høyst konkret nærvær i såvel
tid som rom. Med til tider tomme, håpløse bilder og
en ellers introvert og abstrakt fortellestil, avsløres
veien mot sammenbrudd i et typisk
middelklasse-ekteskap.

CINEMATEKENE
I NORGE
15

DEN VILLE PLANETEN
TORSDAG 17. FEB KL. 18:00
TIRSDAG 22. FEB KL. 18:00

La planète sauvage. Regi: René Laloux. Frankrike 1973. Tale:
fransk. Tekst: engelsk. Aldersgrense: 9 år. DCP, 1t 12min.
Eiendommelig animert science fiction-drama!
På planeten Ygam levere traagene, noen kjempestore skallede blå humanoider med røde øyne. Disse
vesenene er ekstremt intelligente og teknologisk
sofistikerte. På Ygam lever det også mennesker,
såkalte omser, som traagene behandler slik vi behandler dyr. Noen av omsene er ville og traagene driver
jakt på dem, mens andre blir brukt som kjæledyr.
En dag finner traag-jenten Tiwa og faren hennes en
foreldreløs oms og tar ham med seg hjem. De gir
gutten navnet Terr og Tiwa tar ham med seg overalt,
også når hun får undervisning. Når Terr blir eldre,
rømmer han og slutter seg til en gruppe ville og
radikale omser, som tar i bruk kunnskapen Terr har
tilegnet seg. Når det bryter ut konflikt mellom de to
artene, begynner omsene å planlegge byggingen av
en rakett som kan ta dem med til Ygams måne, den
såkalte fantastiske planeten.

Det er få, om noen, helaftens spillefilmer som Den
ville planeten. Den er politisk og filosofisk, mørk og
surrealistisk, samtidig som den er preget av en sart
håndtegnet strek og en stram nøkternhet. Regissør
René Laloux tok i bruk stop motion-teknikker og
samarbeidet med tsjekkiske animatører i tillegg til at
han trakk inn illustratøren, tegneserieskaperen, forfatteren og filmskaperen Roland Topor i arbeidet. De
to hadde tidligere laget de animerte kortfilmene Dead
Time (Les temps morts, 1964) og The Snails (Les
escargots, 1965) sammen. Senere regisserte Laloux
to andre helaftens animasjonsfilmer: Les maîtres du
temps (1982) og Gandahar (1988).
«Det fantastiske psykedeliske jazzscoret er for øvrig
komponert av Alain Goraguer, som skrev musikken til
over 80 filmer, og som mange kjenner for sitt samarbeid med Serge Gainsbourg. Although the visuals are
worth the ticket alone, Fantastic Planet also crackles
with emotional and political resonance.» Gary
Dauphin, The Village Voice

WHEN HARRY MET SALLY
TORSDAG 10. FEB KL. 18:00
SØNDAG 13. FEB KL. 14:00

When Harry Met Sally. Regi: Rob Reiner. USA 1989. Tale:
engelsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 12 år. DCP, 1t 35min.

16

Kan en mann og en kvinne kun ha et platonisk
forhold?

diskusjon om i hvilken grad menn og kvinner kun kan
være venner. Når vi møter dem elleve år senere har
de fortsatt ikke funnet svaret.

Harry og Sally ender tilfeldigvis med å samkjøre fra
Chicago til New York etter college-avslutning. De
har ulik tilnærming til livet og ender opp i en stor

When Harry Met Sally blir ofte omtalt som den
«originale» romantiske komedien – og kanskje den
aller beste?

CINEMATEKENE
I NORGE
17

CINEMATEKETS
FILMKORT I NY FORM!
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!
Fra 1. januar 2022 fornyer vi Filmkortet som nå kommer i
en heldigital utgave. Vi fortsetter med de samme rabattene som før, bare med en bedre løsning.
For å kjøpe det nye kortet søker du opp “filmkort” på
ticketco.no. Der finner du også info om bruk av det nye
kortet og eventuelt innbytte av gammelt Filmkort.

ADJØ SOLIDARITET

Nåværende korteiere blir kontaktet for å bytte inn sine
eksisterende kort.

TIRSDAG 22. FEB KL. 20:00
TORSDAG 24. FEB KL. 18:00

Adjø solidaritet. Regi: Sven Wam og Petter Vennerød.
Norge 1985. Tale: norsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense:
12 år. DCP, 2t 21min.

Wam og Vennerøds oppgjør med
dessertgenerasjonen.

Adjø solidaritet veksler mellom fortid, nåtid og
drøm. Filmen kan tolkes som et oppgjør med dagens
samfunn såvel politisk, ideologisk som menneskelig.
Den er en opprivende og selvironisk historie om den
første store og velutdannede generasjonen født like
etter krigen, dessertgenerasjonen, som levde sine
viktigste ungdomsår mellom 1965 og 1975, i en tid
da samfunnet var preget av høykonjunktur
og bekymringsløshet.
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Wam og Vennerøds tiende film avrunder trilogien
«Sangen om den knuste drømmen» (Drømmeslottet
og Åpen fremtid er de to andre) med 680 scener, 83
skuespillere og hundrevis av statister. Filmen holder
høy temperatur, skuespillerne behandles intelligent,
Philip Øgaards foto er
følsomt og uttrykksfullt.
Et imponerende
krafttak som
CINEMATEKENE
I NORGE
setter stadige
støkk i tilskueren.
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CINEMATEKET
ÅR!

1992-2022

Bli med å ferie kinofilmen
sammen med oss! I 2022 er
det 30 år siden Cinemateket i
Bergen ble stiftet, og siden den
gang har det vært kontinuerlig drift,
med filmer året rundt og av alle slag i
kinosalen på USF Verftet.
Film er mer enn blockbustere og filmstjerner, og kinoer er mer enn
popcorn, tidsfordriv og øredøvende markedsføring. Film er kultur – i
seg selv og som del av samfunnets større kultur. Det samme er
kino-opplevelsen. Dette er hva Cinemateket handler om. Det handler om å skape og være del av en levende filmkultur hvor man kan
oppleve og snakke om film sammen med andre. Det er ingen tvil
om at stuen er en filmarena, slik det heller ikke er noen tvil om at
kinosalen er en bedre arena.
Beviset på dette merker vi hver dag på Cinemateket. Før Covid-19
satte inn hadde vi stødig økende besøk, vi samarbeider med stadig
flere av byens kulturarrangører, vi gjør flere spesialvisninger og vi
har bedret kinosalens standard til å bli blant de beste i landet. I et
jubileumsår er dette utrolig gledelig og gir oss stor tro på fremtiden
for Cinemateket. Vi vil fortsette å vise film fra hele vår fantastiske
filmhistorie, og vi vil gjøre det med samvittighet og entusiasme.
Gjennom hele 2022 skal vi feire Cinematekets 30-årsjubileum, og
vi håper dere vil feire det med oss! Vi planlegger flere 70mmvisninger, utekino, stumfilmkonserter og andre overraskelser. Og
vi har nettopp satt i gang arbeidet med å lage en kortfilm om
Cinematekets historie, menneskene bak og vårt kjære publikum. For
å sparke i gang jubileumsåret har vi plukket ut et knippe filmer som
sto på programmet i Cinematekets aller første program.
Hjertelig velkommen til jubileum!
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RAGING BULL
TORSDAG 13. JAN KL. 20:30
TIRSDAG 18. JAN KL. 20:15

NI LIV
ONSDAG 12. JAN KL 18:00
SØNDAG 16. JAN KL. 17:00
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CINEMATEKET
ÅR!

1992-2022

Ni liv. Regi: Arne Skouen. Norge, 1957. Tale: norsk.
Tekst: utekstet. 35mm, 1t 39min.

Ni liv har en unik posisjon i norsk filmhistorie.
Både på grunn av filmens sterke nasjonale forankring, med krigen og den norske naturen som
sentrale tematiske ingredienser, og fordi den,
takket være åpenbare kunstneriske kvaliteter,
har høstet internasjonal anerkjennelse som få
andre norske filmer.
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Senvinteren 1943 kommer en båt fra Shetland
med utstyr til den norske hjemmefronten Mannskapet, som inkluderer Kompani Linge-folk, blir
overrasket av tyske soldater, og 26 år gamle Jan
Baalsrud fra Oslo er den eneste som unnslipper,
ved å legge på svøm over det iskalde sundet.
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CINEMATEKET
ÅR!

1992-2022

Raging Bull. Regi: Martin Scorsese USA 1980. Tale:
engelsk. Tekst: norsk. Aldersgrense: 15 år. 35mm, 2t 9min.

Robert De Niros Oscar-vinnende portrett av
40-årenes bokse-champion Jake La Motta.

Raging Bull handler, som alltid når det gjelder
De Niros figurer i Scorseses filmer, om en mann
som tortureres av indre demoner. Han er en lite
sympatisk mann som godt vet at han kan uttrykke
sin usympatiskhet i bokseringen. Boksere er ikke
snille gutter. Tvert i mot vil boksere helst banke
opp andre folk: La Motta gjør det hjemme med
sin kone, og han gjør det i ringen med samme
voldsomhet. Spesielt koser han seg når han kan
banke opp enn ung bokser som kona syntes
var «goodlooking».

For De Niro (som forøvrig var initiativtaker til
filmatiseringen av La Mottas erindringer) var lysten til å spille La Motta styrt av rene kunstneriske
motiv: «Jeg var interessert i fightere. Måten de går
på, det med vekten, de buler alltid ut... Jeg ville
spille en bokser akkurat som et barn som vil være
noe det ikke er. Fornøyelsen ved rett og slett å
eksperimentere».
Filmen gjennomstrømmes ellers av en melankolsk
stemning, noe som understreker studiet av et
menneskes forfall, et forfall som i siste instans
imidlertid fører til en form for forløsning.
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BALLADEN OM
NARAYAMA

ÅR!

1992-2022

ALICE I BYENE

ONSDAG 2. FEB KL. 20:15
SØNDAG 6. FEB KL. 17:00

ONSDAG 9. FEB KL. 20:00
TIRSDAG 15. FEB KL. 20:00

Narayama Bushi-Ko. Regi: Shohei Imamura. Japan 1983.
Tale: japansk. Tekst: norsk. 35mm, 2t 10min.

Alice in den Städten. Regi: Wim Wenders. Vest-Tyskland
1974. Tale: tysk. Tekst: engelsk. Aldersgrense: 15 år.
DCP, 1t 53min.

Narayama min elskede
Imamuras film vant Gullpalmen i Cannes i 1983.
Allerede i 1958 hadde Shichiro Fukuzawas roman
blitt filmatisert av Keisuke Kinoshita. Imamura
mente imdlertid at Fukuzawas frimodige skildring
av seksualiteten ikke var godt nok ivaretatt her,
og 25 år senere kunne han altså realisere sin egen
og langt mer brunstige versjon, fylt av stormfull,
svart humor.
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CINEMATEKET

Noe av det mest fascinerende med Balladen om
Narayama - i tillegg til regissørens profesjonelle
håndlag og aktørenes overbevisende innlevelse
- er kamerahåndverket, som rammer inn naturscenene med virtuos presisjon. Det hele er så
frodig skildret at en føler seg løftet fra kinosetene
og ført inn i bildenes magi. Årstidene er innflettet
i filmens rytme og beriker og utfyller beskrivelsen
av livet i det lille samfunnet. Det hele er blitt til en
vidunderlig vakker film.

Alice i byene er ansett som en av Wenders’ mest
intense filmer og sammenlignes ofte med
Chaplins The Kid. Den vant den tyske kritikerprisen i 1974 og er den første av Wim Wenders’
filmer som delvis ble filmet i USA.
Phillip (Rüdiger Vogler) er en omflakkende tysk
reporter som etter et tilfeldig møte med en flyktig
amerikansk kvinne, motvillig aksepterer
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CINEMATEKET
ÅR!

1992-2022

midlertidig foreldreansvar for lille Alice (Yella
Rottländer). Deres vennskap blir stadig sterkere,
mens de reiser gjennom forskjellige europeiske
byer på leting etter jentas bestemor. Innovativt og
vittig reflekterer Wenders over amerikansk popkulturs påvirkning på etterkrigstidens Europa.
Den eksistensielle road-movien er den tidlige
Wenders’ foretrukne genre. Reisen foretas her på
det for Wenders så kulturelt og mytologisk
skjellsettende amerikanske kontinent.
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HVA HENDTE MED
BABY JANE?

30

CINEMATEKET
ÅR!

1992-2022

ONSDAG 23. FEB KL 20:00
TORSDAG 24. FEB KL. 20:45

What Ever Happened to Baby Jane? Regi: Robert Aldrich.
USA 1962. Tale: engelsk. Tekst: utekstet. 35mm, 2t 14min.

Som den forfyllede og bitre Baby Jane Hudson
gjør Bette Davis kanskje sitt livs rolle. Sammen
med en annen aldrende storstjerne, Joan
Crawford, overgikk hun seg selv i noir-thrilleren
Hva hendte med Baby Jane?.
Med en sminke og et underlys som kunne vært
plukket rett ut av en hvilken som helst skrekkfilm
fra 1930-tallet ser hun ut som mora til styggen
sjøl der hun knapt gjør annet enn å drikke og
plage den stakkars søsteren sin, spilt av Joan
Crawford. I slike roller er det selvsagt alltid en
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fare for å gli over i det parodiske, men Davis
holder seg hårfint på riktig side av grensen, og
klarer å tillegge rollefiguren et snev av ømhet
også. Man ender faktisk opp med en viss
sympati for henne.
Intrigen i Hva hendte med Baby Jane? drives
fremover av det gnistrende samspillet mellom
Davis som den personifiserte ondskap og
Crawford som det uskyldige offer. Filmen er
kjemisk fri for tåpelige skvette-effekter, men
klarer allikevel å bygge opp en skikkelig
uhyggestemning. Creepy!

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!

CiB x
15. og 23. februar
kommer det ytterligere
to arrangementer i
samarbeid med Bergen
Kunsthall. Følg med på
nettsider og Facebook!

INCENCE
SWEATERS
& ICE
TIRSDAG 11. JAN KL. 18:00

Incense Sweaters & Ice. Regi: Martine Syms. USA 2017.
Aldersgrense: 15 år. Språk: engelsk. Tekst: utekstet. DCP, 1t 9min.
Incense Sweaters & Ice er en ny spillefilm inspirert av ideen
om at alt man gjør mens man blir iakttatt, er en opptreden.
Filmen følger tre hovedrolleinnehavere – Mrs. Queen Esther
Bernetta White, Girl og WB («whiteboy») – mens de navigerer i overvåkningens dramaer hvor de veksler mellom å se,
bli sett på og forbli usett. Hvordan påvirkes vår opptreden
og vårt blikk på oss selv av måten vi framstiller oss på?
Filmen presenteres i samarbeid med Bergen Kunsthall i
anledning Martine Syms’ utstilling ‘SHE MAD: Season One’
i Bergen Kunsthall, som vises frem til 19. januar 2022.
Martine Syms, født 1988 i Los Angeles, har de siste årene
fremstått som en av de definerende artistene i sin generasjon. Arbeidet hennes kombinerer dyptgående forskning på
massemedienes historie med humor og sosiale kommentarer, ved bruk av film, fotografi, installasjon, performance
og skriving. Utstillingen i Bergen Kunsthall presenterer for
første gang kunstnerens verk for et bredere publikum
i Skandinavia.
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PREMIERE!

NY
JAPANSK
ANIME

A BANQUET
ONSDAG 19. JAN KL. 18.00
TIRSDAG 25. JAN KL. 18.00

A Banquet. Regi: Ruth Paxton. Storbritannia 2021.
Tale: engelsk. Tekst: engelsk. Aldersgrense: 15 år.
35mm, 1t 37min.
I Ruth Paxtons fengslende debutfilm strever
enken Holly med eldstedatteren Betseys forstyrrede overbevisning om at kroppen hennes
er blitt en mottaker for en ukjent, høyere makt,
en makt som på skjebnesvangert vis har frarøvet
henne all appetitt og som Betsey tror bebuder en
katastrofal omveltning.
Til å begynne med antar man at tilstanden skyldes tenåringsopprør eller en psykologisk brist.
Men selv om Betsey nekter å spise, går hun ikke
ned i vekt, så hun styrkes i troen på sitt nyvunne
og gåtefulle livsinnhold. Datterens personlighet
blir ytterligere forsterket av lidelsen, og Holly
konfronteres med egen tro og fortidens
fortrengte traumer.
Paxton trekker linjer mellom urovekkende
kroppsskrekk og sydende psykodrama og
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eskalerer på kløktig vis det hverdagslige «du
går ikke fra bordet før du har spist opp» til den
opprørende og dype frykten for å være ute av
stand til å forstå sine egne barn, hva de ønsker
og trenger, og hvordan man skal beskytte dem
mot ytre krefter i en nådeløs verden. Både
Guillory og Alexander dramatiserer disse
konfliktene på fabelaktig vis, der Justin Bulls
intime manus krever rikosjettering mellom
kolossale emosjonelle ekstremer.

A Banquet kombinerer elegant fotografering
gjennomsyret av groteske kulinariske nærbilder
og subtile raid med marerittaktig surrealisme, og
filmen er en urovekkende bankett fra en lovende
ny filmskaper med bilder og ideer som gir en
kraftfull og vedvarende ettersmak.
Innholdsadvarsel: skildringer av spiseforstyrrelse
og fysiske traumer (tvangsfôring).

SWORD ART ONLINE
PROGRESSIVE: ARIA OF
A STARLESS NIGHT
TORSDAG 20. JAN KL. 18:00 (japansk tale m/norsk tekst)
SØNDAG 6. FEB KL. 14:00 (japansk tale m/engelsk tekst)

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night.
Regi: Ayako Kawano. Japan 2022. Aldersgrense: 15 år.
35mm, 1t 37min.
Dette er en historie om tiden før «Lightning
Flash» og «Black Swordsman» var kjent under
disse navnene…
Den dagen hun først hadde på seg NerveGear var
Asuna Yuuki en tredjeklasseelev på ungdomsskolen som aldri engang hadde vært borti et
onlinespill før.
Den 6. november 2022 lanseres verdens første
VR-MMORPG, Sword Art Online. Men spillerne,
som fremdeles er i lykkerus etter å ha logget seg
på, finner plutselig ut at de er fanget inni spillet
når spill-lederen gjør det umulig for dem å logge

seg av. Spill-lederen gir dem deretter advarselen:
«Dette er et spill, men ikke en lek.» Dersom en
spiller dør i spillet, dør de også i virkeligheten.
Når de får høre dette, får alle spillerne panikk, og
pandemonium bryter løs. En av spillerne er Asuna, og selv om hun ikke ennå kjenner til reglene
i denne verdenen, legger hun ut for å beseire det
svevende slottet Aincrad, hvis høyeste tårn er så
høyt oppe at man ikke engang kan se det. Dagene går i denne verdenen hvor døden alltid truer,
til hun en dag havner i etskjebnesvangert møte.
Og så skilles veier...
Selv om hun er fanget i den virkeligheten hun kan
se, kjemper Asuna med alt hun har, frem til en
skikkelse åpenbarer seg for henne: den
reserverte fektemesteren Kirito...
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NY
NORSK
DOKU

SOMMERBARNA
ONSDAG 26. JAN KL. 18.00

Sommerbarna. Regi: Linn Helene Løken. Norge 2021.
Aldersgrense: 15 år. Språk: tysk, norsk. Tekst: engelsk.
DCP, 1t.
En glemt fortelling om ferier og forsoning i
etterkrigstidens Europa
Visste du at titusener av tyske barn i tiårene etter
andre verdenskrig ble sendt til Norge om
somrene? I Sommerbarna utforsker filmskaper
Linn Helene Løken sin mors ukjente historie og
programmet hun var en del av. Sommeren 1957
kom fire år gamle Gaby fra Vest-Berlin til
Sandefjord, hvor hun skulle tilbringe sommeren hos en ukjent familie. Gaby var et av rundt
70.000 tyske barn som ble sendt til Norge og
Sverige i etterkrigstiden, som del av et forsøk
på å skape forsoning i en verdensdel som
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fortsatt var sterkt preget av den verste krigen i
menneskehetens historie. Men selv om hensikten
var god, var ikke oppholdene i Norge utelukkende positive for de tyske barna.

Sommerbarna starter som en film om regissørens
egen mor, men utvikler seg raskt til en utforskning av en i dag glemt del av norsk og europeisk
historie. Dette er en gripende og personlig dokumentar om et prosjekt som satte dype spor i de
som deltok og spilte en liten, men ikke ubetydelig rolle i å forme det Europa vi kjenner i dag.

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!

Sommerbarna vant prisen for Beste norske
dokumentar på BIFF 2021 og publikumsprisen
på Nordic/Docs 2021.
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STRIKKEKINO
Strikkekino er et koselig fenomen som brer seg som en
farsott over norske kinoer. Det er rett og slett en kinovisning hvor man kan strikke i vei i salen mens man ser
film. Eller hekle, brodere, spinne eller lignende.
Det er lov å komme uten strikketøy også,
så lenge du ikke har noe i mot å være
omgitt av strikkere. Det vil heller
ikke være helt mørkt i salen.
Velkommen til strikkekino!

GREASE
SØNDAG 27. FEB KL. 17:00

REBECCA

Grease. Regi: Randal Kleiser. USA 1978. Tale: engelsk.
Tekst: utekstet. Aldersgrense: 6 år. DCP, 1t 50min.

Gjensyn med et fenomen!

SØNDAG 23. JAN KL. 14.00

Rebecca. Regi: Alfred Hitchcock. USA 1940. Tale:
engelsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 12 år. DCP,
2t 10min.

Romantikk blir til psykodrama i elegant utførte
Rebecca, Alfred Hitchcocks første amerikanske
film og den eneste som ga regissøren Oscar for
beste film.

Rebecca er en drømmeaktig filmatisering av
Daphne du Mauriers roman fra 1938, der fortryllende Joan Fontaine spiller en ung kvinne
som tror hun har funnet sitt hjertes utkårede når
hun gifter seg med den feiende flotte aristokratenkemannen Maxim de Winter (spilt med utsøkt
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sårbarhet av Laurence Olivier). Men når hun
flytter til Manderley – brudgommens nedarvede barokke herskapshus – innser hun snart at
hans avdøde kone ikke bare hjemsøker godset,
men også den temperamentsfulle, dystre
Maxim. Filmen markerte starten på Hitchcocks
legendariske samarbeid med produsent David
O. Selznick, og den elegisk gotiske thrilleren,
filmet i fabelaktig svart-hvitt av George Barnes,
resulterte i Oscar for beste film og beste foto.

Danny (John Travolta) regnes som kulere enn
kremost av gjengen sin, The T-birds. Han har
hatt en hemmelig sommerflørt med en australsk
jente Sandra Dee (Olivia Newton-John), men
når skolen starter viser det seg at hun har flyttet
og nå går på hans skole. Et element i det strengt
ritualiserte adferdsmønsteret til The T-birds er
at de utelukkende rekrutterer partnere fra en
jentegjeng ved navn The Pink Ladies, og i dette
miljøet passer den litt prektige Sandra Dee
ikke inn.
Til tross for at filmen (som var basert på en
musikal av Jim Jacobs og Warren Casey) var
morsom og vellaget, ble mange overrasket over

suksessen: her hadde man en musical laget 15
år etter at alle hadde gitt sjangeren opp! Med
high school-elever som spilles av 30-åringer!
Likevel ble Grease, sammen med den langt
mer tidsmessige Saturday Night Fever, selve
ungdomsfilmen for en hel generasjon, som
levde i en helt annen tid og hadde helt forskjellige verdier enn de som kommer til uttrykk
i filmen. Noe av forklaringen er nok at filmen
var en «sex-komedie» i uskyldsren forpakning
som appelerte like mye til både et mannlig og
et kvinnelig publikum, i kombinasjon med et
fengende soundtrack (med hits som «Grease»,
«You’re the One That I Want», «Hopelessly
Devoted to You» ble det solgt i svimlende 38
millioner kopier, noe som gjøre det til et av
tidenes bestselgende album!).
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FORBUDTE FILMER
år 2022
Forbudte filmer under Skeivt kultur
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Kom og se forbudte filmer hos oss!

STORIES OF OUR LIVES
TIRSDAG 1. FEB KL. 18:00
TIRSDAG 8. FEB KL. 18:00

Kenya
Stories of Our Lives. Regi Jim Chuchu.
: engelsk.
2014. Tale: swahili og engelsk. Tekst
Aldersgrense: 15 år. DCP, 1t.
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MILK
TIRSDAG 8. FEB KL. 20:00
ONSDAG 16. FEB KL. 20:15

ERS
DIFFERENT FROM THE OTH

Tale: engelsk.
Milk. Regi: Gus Van Sant. USA 2008.
, DCP,
35mm
år.
15
se:
sgren
Alder
.
norsk
:
Tekst
2t 8min.

ONSDAG 9. FEB KL. 18.00
SØNDAG 13. FEB KL. 17.00

ey Milk
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hvordan han
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Milk ga ham sin andre Osca

Oswald.
Anders als die Andern. Regi: Richard
lsk.
Tyskland 1919. Tale: stum. Tekst: enge
min.
Aldersgrense: 15 år. Digital kopi, 51

samarbeid
Denne hundre år gamle filmen, et
og sexald
Osw
ard
Rich
r
kape
mellom films
er Magnus
olog og menneskerettsforkjemp
som slo til
Hirschfeld, var den første filmen
. Filmen ble
lyd for en lovreform for homofile
gjemt bort i
raskt forbudt etter premieren og

den hadde
nazitiden, så lenge trodde man at
dette
er
sen
gått tapt. Siden gjenoppdagel
et
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histo
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viktige stykket
av
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FORBUDTE FILMER
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FANTASIA
SØNDAG 30. JAN KL. 14:00

CINEMATEKET

JUNIOR

Cinemateket Junior er Cinemateket
i Bergen sin nye filmserie myntet på
barn og barnefamilier. Målgruppen er
fra 4 til 12 år. Siste søndag i måneden
viser vi både klassiske og nyere filmer for barn. Tilbudet vil også inkludere
barnevennlige filmverksteder og
filmkonserter.

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

Fantasia. Regi: Norm
Ferguson. USA 1940. Tale:
norsk. Aldersgrense: 7 år.
DCP, 2t 5 min.

Aldersgrense: 9 år.
Begrunnelse: Denne
filmen har flere scener
med skremmende
skikkelser og forvandlinger. Da disse foregår
i en eventyrramme med
komiske elementer, får
filmen 9-årsgrense.

Nyutgivelse
av Disneys tidløse og
flotte mesterverk fra 1940.
Klassisk musikk framført av The
Philadelphia Orchestra, under ledelse
av dirigent Leopold Stokowski, gir lyd
til de fabelaktige bildene. I det som var
Disneys tredje animerte langfilm møter vi
dansende sopper, fortryllende alver, marsjerende koster, mørke demoner og Mikke
Mus som trollmannens læregutt – i tillegg
til en rekke andre, uforglemmelige
episoder.

En dag på kommersiell kino for en hel
familie kan bli temmelig dyrt. Vi ønsker å tilby rimeligere alternativer til
dette, men fremdeles skape filmminner for livet for de små.
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SANGEN
FRA HAVET
SØNDAG 27. FEB KL. 14:00

Song of the Sea. Regi: Tomm
Moore. Irland 2014. Tale:
norsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 6 år. DCP, 1t 33min.

Sangen fra
havet vises med norske
stemmer - med blant andre
Henrik Folke-Olsen Hellum,
Josephine Østergaard, Anders
Baasmo Christiansen, Lise Fjeldstad, Trond-Viggo Torgersen og
Ane Brun i de norske stemmene. Bli med på en stor
filmopplevelse!

Sangen fra
havet er en fantastisk
fortelling for små og store. Inspirert av det irske sagnet om selkiene - en
skapning som er halvt sel, halvt menneske
- forteller filmen et eventyr om en bror og en
søsters fabelaktige reise gjennom myter, magi og
fortidens glemte hemmeligheter.
Ben og den stumme lillesøsteren Saoirse bor med
pappaen sin i et fyrtårn på en øy i havgapet. En dag
begynner de merkeligste ting å skje, og før de vet ordet
av det befinner de to seg på et eventyr uten like - i en
verden med alver, kjemper, myter og magi. Saoirse
er nemlig den siste selkien, og nå må hun finne
stemmen sin og synge havets sang for å redde alvefolket fra å gå under for alltid.

SMITTEVERN
PÅ CINEMATEKET
Vi vil at det skal være trygt å se film på
Cinemateket, og gjør det vi kan for å
redusere smitterisiko. Vi vil gjerne at du
setter deg inn i tiltakene du finner på
plakatene utenfor Cinemateket.
Ta hensyn til dine medpublikummere
Ikke bytt sitteplasser
Følg smitteverninstruksene
Host og nys i albuen
Hold deg i ro under filmen så langt det er mulig
Bruk antibac som står utplassert
Velkommen til Cinemateket!
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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 presenterer vi nå arkitekturfilmserien vår, denne
gangen i samarbeid med Bergen Arkitektforening (BAF). 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 pågående 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.
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HÄNDELSER
VID SLUSSEN
ONSDAG 16. FEB KL. 18:00

Händelser vid Slussen. Regi: Johan Palmgren. Sverige
2012. Tale: svensk. Tekst:. DCP, 58 min.

Slussen er en sluse sammenvevd med et
komplisert veinett i sentrum av Stockholm. Da
den ble bygget i 1935, ble den et landemerke
for det nye Sverige som vokste frem. Nå er det
skittent, falleferdig, hatet men også elsket og
verdt å pusse opp ifølge mange. Her er historien
om menneskene som lever livet rundt Slussen:
de britiske arkitektene fra Fosters som sitter
midt i slusen og planlegger en helt ny Slussen
mens demonstrantene bringer liv utenfor døren.
Slusesjefen Nina som har en plass i hjertet sitt
for alle. Bartenderen Jacob som tenker på hva

som har skjedd med det svenske samfunnet
som før var et forbilde i verden, mens han ser ut
over Slussen fra luksusrestauranten Gondolen.
Og under brua ved slusen deler de hjemløse
vennene Pekka og Mats hverdagen med polske
Tomaz og Anja som
drikker for mye vodka.
Filmen presenteres
i samarbeid med
BAF - Bergen
Arkitektforening.

ARKITEKTUR
PÅ
FILM
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STREIK

STUMFILMKONSERT MED
KOHIB OG KRISTIAN S. OLSTAD
SØNDAG 20. FEB KL. 17:00
Stachka. Regi Sergei M. Eisenstein. 1925.
Tale: stum. DCP, 1t 28min.
Denne filmkonserten lar deg oppleve
visningen av en av Sergei Eisensteins
ikoniske filmer om arbeidernes tilstand.
Streik (1925) vises med spesialkomponert
live-musikk av Kohib (aka Øivind A. Sjøvoll)
og Kristian Svalestad Olstad.
Denne berømte stumfilmen er Sergei
Eisensteins første spillefilm i full lengde,
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laget året før nok et mesterverk,
Panserkrysseren Potemkin. Handlingen i
filmen finner sted i 1903, da fabrikkarbeidere i det pre-revolusjonære Russland
bestemmer seg for å streike. Myndighetene
demper opprørene på en brutal måte, noe
som resulterer i den berømte sekvensen der
scener som viser nådeløs undertrykkelse av
streiken, veksler med bilder av slaktet storfe.

Parallellen mellom skjebnen til dyrene og
arbeidernes forhold brukes flere ganger i
filmen. Et annet sentralt tema i Streik er
kollektivisering kontra vestens
individualisme.
Om regissøren
Sergei Mikhailovich Eisenstein (1898-1948)
var en sovjetisk regissør og filmteoretiker.

Han ble kjent for sine stumfilmer som
skildret arbeidernes tilstand og opprør mot
undertrykkende makter, som Streik (1925),
Panserkrysseren Potemkin (1925) så vel
som Oktober (1928). Han er også kjent
for sine episke historiske filmer som
Alexandr Nevskij (1938) og Ivan
den grusomme (1941).
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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 USF
Georgernes verft 12
5011 Bergen
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
Daniel Kapusta - Kinomaskinist, kinoteknikk og filmlogistikk
Embla Karidotter - Markedsføring
Stiftelsen Cinemateket i Bergens styre:
Dag Grønnestad (leder), Håkon Tveit, Aslak
Høyersten, Elisabeth Kleppe og Jette Christensen.

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

Cinemateket i Bergen opptrer i formelt samarbeid med:
Faste støttepartnere:

