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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

MAI
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
19:00: HUFF 18:00: Even Cowgirls 18:00: The Souvenir 18:00: Crash   14:00: The Souvenir
Duften av grønn papaya  20:30: Komediens konge 20:15: Even Cowgirls   17:00: Crash   
om morgenen 20:15: Naken

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
19:00: HUFF 19:00: Having a Cigarette 18:00: The Souvenir: Part II 18:00: Walkabout   14:00: Walkabout
Mamma  20:15: Archipelago 20:15: Trees Lounge   17:00: The Souvenir: Part II
 20:30: Reconversion     
  

 7. 8. 9. 10. 11. 12.
 18:00: Lene Berg: Kopfkino 18:00: Badlands 18:00: I Want Your Love    14:00: Kramer mot Kramer
 20:00: I Want Your Love 20:15: Unrelated 20:00: Gjøkeredet   17:00: Badlands
      
  

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
19:00: HUFF  18:00: Cruising 18:00: Trees Lounge 19:00: Jujutsu Kaizen: 0  14:00: Jujutsu Kaizen: 0
Paris is Burning  20:15: Komediens konge 20:15: In the Heat of   17:00: In the Heat of the Night
      

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
19:00: HUFF 18:00: Jujutsu Kaizen: 0 18:00: Exhibition    
Almost Famous 20:15: Cruising 20:30: Archipelago    
      

JUNI
13. 14. 15. 16. 17. 18 19..
19:00: HUFF 18:00: Lidenskapens 18:00: Kramer mot Kramer 18:00: Harold og Maude   14:00: Siste tango i Paris  
Den gode, den onde  20:15: Exhibition 20:15: Zabriskie Point   17:00: Zabriskie Point
og den grusomme 20:30: Unrelated     

20. 21. 22. 23.   26.    
19:00: HUFF 20:15: Shortbus 18:00: Gjøkeredet 18:00: Siste tango i Paris   14:00: Til Huttetuenes land  
Amarcord  20:45: Pink Floyd: The Wall    17:00: Hjortejegeren  
      
  

27. 28. 29. 30.       
 18:00: Harold og Maude 18:00: The Farewell 18:00: Hjortejegeren
 20:15: Pink Floyd: The Wall 20:15: Shortbus

LEIE EN KINOSAL?
Fredager og lørdager er 

normalt ledige for utleie.
Se cinemateketbergen.no.

30. 31. 1. 2. 3. 4. 5.
      
      
        

Om Cinemateket i Bergen:
Cinemateket USF er et sted hvor 
alle som vil kan utforske det vi 
liker å kalle essensiell filmhistorie. 
Enten det er premierer, klassikere 
eller sjeldent sette perler tilbyr vi 
filmopplevelser som blir med deg ut 
av kinosalen. I tillegg har 
Cinemateket æren av, og plikten til, 
å vise filmene i sitt originale format, 
så langt det er mulig, for å bevare 
og vise filmhistorien fra 
sin beste side.

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

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

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

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

with Alvaro Siza

the Night

vinger

NATTJAZZ OVERTAR KINOSALEN 27. MAI - 5. JUNIHA EN GOD FESTIVAL!



Den franske nybølgen er en filmstil og bevegelse som sprang ut 

av motkulturen i Frankrike på slutten av 1950-tallet. Skribenter og 

filmnerder som gikk på Cinemateket i Paris kritiserte datidens 

rådende filmstil. De mente at filmregissøren skulle være den 

skapende kraften bak en film, ikke et filmstudio eller en produsent. 

Kreativ kontroll var stikkordet, og de lanserte auteur-teorien som 

går ut på at regissøren burde bli betraktet som en bærer av filmens 

visjon. Litt som en forfatter blir i litteraturen, eller som artisten 

blir i musikken. 

Den såkalte Bergensbølgen er en betegnelse på populærmusikalske 

strømninger fra Bergens-området. Den begynte for alvor med bandet 

The Aller Værste på slutten av 1970-tallet. Etter denne tiden har det 

vært flere «bølger», noen ganger tar det mange år mellom dem, an-

dre ganger kommer det to bølger på ett år. Bergensbølgene kommer 

og går, og skyller over hele musikklivet i Norge når det først står 

på. En bølge er et utslag som sprer seg med konstant hastighet og 

dermed overfører energi. Det virker som at hvis én bergensk artist 

gjør det bra ett år, så har det en slags dominoeffekt. Om det er fordi 

bergenske musikere hjelper hverandre opp og frem eller fordi det er 

ustoppelig mye bra musikk fra denne byen, er ikke godt å vite.

Det vi vet, er at Bergen er full av talentfulle musikere, som også er 

glad i film. Derfor har vi startet denne nye serien hvor bergenske 

artister velger hvilken film de vil vise på det store lerretet vårt. Vi vil 

at kinoen vår skal være et sted bergensere har tilhørighet til; enten 

om det er fordi vi viser favorittfilmen din, fordi vi introduserer deg til 

filmer du ikke hadde sett før, eller fordi vi viser filmer du ikke visste 

du hadde savnet å se!
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Vilde Tuv (f.1986) er en artist, låtskriver og 
produsent fra Bergen. Hun er kjent som et 
“enkvinnesorkester” som spiller gitar og 
trommer samtidig som hun synger. Debut-
albumet hennes «D’meg» (2016) ble nomi-
nert til Spellemannprisen 2016 i klassen 
indie. Fem år senere kom andre albumet 
«Melting Songs» hvor 
blokkfløyten har den 
mest sentrale rollen 
i dette trance-
albumet som har 
blitt nominert til 
Spellemannprisen 
2021 i klassen 
elektronika.

TIRSDAG 3. MAI KL. 18:00
TORSDAG 5. MAI KL. 20:15

Even Cowgirls Get the Blues. Regi: Gus Van Sant. USA 1993. 
Aldersgrense: 15 år. Språk: engelsk. Tekst: norsk. 35mm, 1t 
46min. 

“En maler fra Detroit som heter Erik Steiger fortalte 
meg om denne filmen. Han syntes det var rart at jeg 
ikke hadde sett den! Et år tidligere hadde jeg gitt ut 
sangen Ensom Cowgirl som er skrevet sammen med 
Charlotte Lilleheil, biblioteksjefen på Fedje. Jeg 
så filmen sammen med Erik på loftet i et stort slott 
på Sjælland på en bitteliten dataskjerm. Jeg likte 
den kjempegodt og var enig, hvorfor hadde jeg ikke 
hørt om den før? Filmen inneholder 3 ting jeg liker: 
«magisk realisme», haiking og en sekt. Jeg har ikke 
sett den siden 2016, så jeg gleder meg til å se den 
igjen, på et stort lerret! Her er det lov (håper jeg) å 
ha med seg både snacks som bråker og med sterk 
lukt.” – Vilde Tuv

Even Cowgirls Get the Blues
- One scene includes a sleazy drinking party  
 trick you can copy next time you’re in a  
 bar/drinking (if that’s the kind of thing   
 you’re into).
- What’s not to like?!” 

– Bryn Bowen

Bryn Bowen (f.1987) er en artist og låtskriver 
fra Birmingham, England, som har bodd i 
Bergen siden 2012. Grunnlegger av platesel-
skapet Giant Manilow Records, og vokalist i 
The Shalfonts som har gitt ut hele 14 plater. 
Soloprosjektet hans, Mountain Cloth, hadde 
base i Bergen og ga ut to plater før de ble 
oppløst. I tillegg til å fortsatt lage musikk 
på egenhånd har han blitt med i det nye 
bergensbandet 
The Real Jobs som 
både er lekent og 
mørkt, det hele 
båret av Bowens 
lyrikk som han selv 
kaller “everyday-
psykedelia”.

TORSDAG 12. MAI KL. 20:15
TORSDAG 19. MAI KL. 18:00

Trees Lounge. Regi: Steve Buscemi. USA 1996. Aldersgrense: 
15 år. Språk: engelsk. Tekst: norsk. 35mm, 1t 35min.

“In my early teens I wanted to start a film collection. 
I went into town with my big brother and got four 
VHS’s (DVD’s were too expensive). The first three I 
chose myself (Breakfast Club and the first 2 Naked 
Gun movies). The fourth my brother suggested. “It’s 
by that guy from Ghost World.” He told me. I was 
sold. Although the Naked Gun movies might have 
been the high art films of that selection it’s Trees 
Lounge that stuck with me (f#ck the breakfast club). 
Here’s a few reasons why:

- Written by, directed by and starring Steve Buscemi.
- Small town film about a struggling alcoholic whose  
 life is falling apart, manages to be really funny,
 really intense, gritty, dark and at the same time
 light and dreamy. A good mix.
- The whole cast is nuts (imdb it!) But for me a huge  
 plus is Seymour Cassel. He makes anything worth  
 watching. 
- A soundtrack made by none other than Evan Laurie  
 from The Lounge Lizards.
- A bunch of cool scenes involving an ice cream truck.

Trees Lounge

Valgt av Vilde Tuv

Valgt av Bryn Bowen

Foto: privat
Foto: Hakan Foss
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en tilsynelatende udugelig far sakte, men 
sikkert får et forhold til sin egen sønn. Og 
man ser verdien av pappaperm! Filmen 
kulminerer i et rettslig oppgjør, og i likhet 
med Marriage Story tvinges man til å velge 
side. Filmen er et nydelig portrett av et far-
sønn-forhold. Og helt til slutt, dette paret 
spilles av to helt vidunderlige skuespillere, 
Meryl Streep og Dustin Hoffman. Verdt å se!” 
– Marie Amdam

Marie Amdam (f.1991) er låtskriver, vokalist 
og gitarist i Bergens-bandet Razika. I 2011 
kom debutalbumet «Program 91» som ble 
godt mottatt både i Norge og utlandet. The 
New York Times, NME, The Guardian og 
Pitchfork ga albumet rosende omtaler. 
Bandet har gitt ut fire 
album som alle ble 
nominert til 
Spellemannprisen. 
I 2019 bestemte 
Razika seg for å ta 
en pause, og de 
spilte sin siste 
konsert på Øya-
festivalen 
samme året.

SØNDAG 12. JUNI KL. 14:00
ONSDAG 15. JUNI KL. 18:00

Kramer vs. Kramer. Regi: Robert Benton. USA 1979. Alders-
grense: 15 år. Språk: engelsk. Tekst: norsk. 35mm, 1t 45 min. 

“I 2019 kom Noah Baumbachs film Marriage Story 
på Netflix og fikk stående ovasjoner, en rekke Oscar-
nominasjoner og ble en publikumsfavoritt. Jeg var 
på en middag, og en utbrøt “Denne filmen er så 
oppskrytt, den finnes jo fra før! Det er jo Kramer vs 
Kramer!” Jeg hadde aldri sett den, ble nysgjerrig og 
lånte filmen på biblioteket. Filmen er basert på 
romanen “Kramer vs Kramer”, ble filmatisert i 1979, 
og ligner i utgangspunktet på Marriage Story. Vi 
møter Ted og Joanna Kramer, et par med sønnen 
Billy. Ted er en typisk fraværende og overarbeidet 
far, tar konen og familielivet for gitt, og blir plutselig 
tatt på sengen når konen går fra han. 

I likhet med Ibsens “Et dukkehjem” blir man overras-
ket når Joanna på dramatisk vis forlater både mann 
og barn, med et sterkt ønske om egen frigjøring. 
Fortsatt er det slik at vi blir mer sjokkert når det er 
kvinnene som forlater ungene sine, i motsetning til 
når mennene gjør det. Og det er fremdeles sjelden 
å se i populærkulturen. Ted som har vært vant til å 
sette seg selv først, og har overlatt foreldreansvaret 
til Joanna må plutselig snu om livet når han får fullt 
foreldreansvar for sønnen. Filmen skildrer hvordan 

Kramer mot Kramer
Valgt av Marie Amdam

Foto: Andreas Roksvåg
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Visste du at Cinemateket 
er en kinosal med 
servering?

Kjøp snacks og drikke fra 
Kafe Kippers sitt utvalg. 
Alle rettigheter!

Velkommen!



JOANNA 
HOGG

Joanna Hogg er en kompromissløs 
filmskaper. Siden filmdebuten 

Unrelated (2005) er London-
regissøren ansett som en av de 

mest særpregede stemmene innen 
britisk samtidsfilm. 

Hun er ekspert på nådeløse og uro-
vekkende skildringer av britisk øvre 

middelklasse som til tider vil få deg til 
å vri deg i stolen. Samtidig vil du bli 

forbløffet over Hoggs grundige re-
gianvisninger, lyddesign og skarpe 

observasjoner av menneskets atferd. 
Mens hennes tidligere filmer Unrelated 

og Archipelago var realistiske drama 
som handlet om press fra familien, er 

Exhibition og The Souvenir mer drømme-
aktige og utforsker den kreative 

prosessen og dennes forbindelse 
til erindring.

En nøkkel til Hoggs prosess er at hun 
lar seg inspirere av og samarbeider med 

folk som ofte kommer fra kunst- og 
musikkmiljøet, noe som også bidrar 

til den forbløffende naturalistiske 
kvaliteten på filmene hennes.

I 2014 hevdet Hogg at hennes første tre 
filmer ikke var selvbiografiske; de gjen-
speilet snarere det som opptok henne 
på den tiden da hun laget dem. Hun 
drøfter for eksempel hyppig sin egen 
ambivalens rundt det å ikke ha barn, et 
tema som dukker opp i Unrelated og 
Exhibition. “Jeg ser filmene mine som 
en måte å skape noe på. Med andre ord 
tror jeg ikke det å [ha barn er] så veldig 
annerledes”, har Hogg uttalt. 
  
I The Souvenir og hennes siste film The 
Souvenir: Part II viser Hogg seg som 
en mer personlig historieforteller. Med 
disse filmene utforsker hun ikke bare 
det hun er opptatt av, hun reflekterer 
også rundt egne livserfaringer og emo-
sjonelle reise. Hogg går grundig til verks 
for å gjenskape sin egen ungdomstid 
– hun har til og med bygd en nøyaktig 
kopi av studentleiligheten sin, noe 
som bidrar til å gjøre The Souvenir 
ekstra levende.

The Souvenir: Part II hadde premiere i 
Cannes i 2021 og ble vurdert som en 
triumf av kritikere verden over. I sam-
arbeid med BIFF er vi stolte av den 
eksklusive Bergens-premieren på The 
Souvenir: Part II.

Vi viser alle fem Joanna Hoggs spille-
filmer. Kom og se hvorfor hun utvilsomt 
er en av tidenes mest spennende 
kvinnelige regissører.

 12 13



verden han beveger seg i. Et lidenskapelig, men 
farlig forhold begynner å utvikle seg.

Filmen er et selvbiografisk verk som i høy grad er 
basert på regissør Joanna Hoggs egne opplevelser. 
Tittelen er hentet fra et 1700-talls av maleri Jean-
Honoré Fragonard som hennes langt eldre og 
raffinerte elsker introduserte henne for. Detaljer som 
beliggenheten og innredningen til hennes leilighet 
i London, samt enkelte replikker og hele dialoger 
basert på gamle brev ble nøyaktig rekonstruert 
i filmen.

ONSDAG 4. MAI KL. 18:00
SØNDAG 8. MAI KL. 14:00

The Souvenir. Regi: Joanna Hogg. Storbritannia 2019. Språk: 
engelsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 15. DCP, 2t.

En av fjorårets aller beste filmer, signert den talent-
fulle filmskaperen Joanna Hogg, handler om en ung 
kunstner og destruktiv kjærlighet.

The Souvenir utspiller seg i 1980-tallets London, der 
den unge studenten Julie (spilt av Honor Swinton 
Byrne) forfølger sine ambisjoner om å bli filmskaper. 
Hun blir kjent med den noe eldre karismatiske, 
kjederøykende og verdensvante Anthony (Tom 
Burke), som introduserer henne til den høykulturelle 

The Souvenir: Part II handler om å finne sin egen 
kunstneriske inspirasjon og individualitet som styrer 
unna enhver mulig klisjé, fortalt med filmskaperens 
helt unike og skjeve skarphet. Filmen byr også på et 
fascinerende rollegalleri med Tilda Swinton, Harris 
Dickinson, Ariane Labed, Joe Alwyn og en 
karismatisk Richard Ayoade.

The Souvenir: Part II ble vist som en del av side-
seksjonen Quinzaine des Réalisateurs (The 
Directors’ Fortnight) i 
Cannes i 2021.

Filmen presenteres i 
samarbeid med Bergen 
internasjonale filmfestival.

ONSDAG 11. MAI KL. 18:00
SØNDAG 15. MAI KL. 17:00

The Souvenir: Part II. Regi: Joanna Hogg. Storbritannia 
2022. Språk: engelsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 15. 
DCP, 1t 47min. 

Sorgtung og utmattet etter en tragisk slutt på for-
holdet med en kjæreste som hadde lidd av 
rusavhengighet, oppdriver unge Julie (Honor 
Swinton Byrne) emosjonell og kreativ kraft til å finne 
sin egen vei som filmstudent i 1980-tallets London. 

Den britiske regissøren Joanna Hogg – en filmskaper 
med en uuttømmelig visuell genialitet og sosiologisk 
teft – skaper i fortsettelsen av den selvbiografiske 
The Souvenir fra 2019 et mildt meta-filmatisk 
speilbilde av første del og berører dypt med den ene 
overraskende og fengslende ideen etter den andre. 

THE SOUVENIR
PART IITHE SOUVENIR

PART I

JOANNA 
HOGG
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både intellektuelt og seksuelt, mens angsten lang-
somt eter kunstnersjelen.

Hovedrollene gestaltes med dempet spill og naturlig 
autentisitet av Viv Albertine fra punkbandet The Slits 
og kunstneren Liam Gillick, begge debutanter foran 
kamera. Det enestående innspillingsstedet, et moder-
nistisk bygg tegnet av arkitekten James Melvin, 
blir dessuten en integrert del av filmens estetikk og 
(indre, så vel som ytre) handling.

Exhibition er Joanna Hoggs tredje spillefilm, hvor hun 
viderefører både formspråk 
og tematikk, samtidig 
som hun for første 
gang innlemmer 
fantasisekvenser 
i narrasjonen.

ONSDAG 25. MAI KL. 18:00
ONSDAG 15. JUNI KL. 20:15

Exhibition. Regi: Joanna Hogg. Storbritannia 2013 Språk: 
engelsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 15. DCP, 1t 44min.

En særegen, intelligent og dypt fascinerende film.

Joanna Hoggs Exhibition handler om et middel-
aldrende kunstnerpar, kun kalt D og H, som skal 
selge sitt eksklusive hus i Vest-London. Filmen ut-
spiller seg hovedsaklig innenfor dette bygget, hvor de 
to både bor og arbeider, med interntelefon som kom-
munikasjonsmiddel dem imellom, og store vinduer 
som nærmest stiller dem ut for omverdenen.

Med sine statiske, observerende bilder og et lydspor 
som stadig minner om storbyen utenfor, kan filmen gi 
assosiasjoner til Haneke, Ozu og Antonioni. Exhibition 
er en formsikker, suggererende og subtil skildring 
av et ressurssterkt, moderne bohempar, som etter 
mange år fortsatt strever med å nærme seg hverandre 

EXHIBITION

JOANNA 
HOGG

Atlanterhavet vest for den engelske kysten. Begge 
damene stiller seg uforstående til hans idealisme 
og irriterer seg over hans litt naive følelse av sosial 
urettferdighet når det gjelder den jevnaldrende 
stuepiken familien har ansatt under oppholdet. Det 
tar kort tid før personlige frustrasjoner, anklager og 
bitterhet dukker frem under den tynne overflaten 
av familiekos.

ONSDAG 11. MAI KL. 20:15
ONSDAG 25. MAI KL. 20:30

Archipelago. Regi: Joanna Hogg. Storbritannia 2010. Språk: 
engelsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 15. DCP, 1t 54min.

Archipelago setter spørsmåltegn ved klisjeen om at 
ingen mann er en øy (“No man is an island entire of 
itself; every man is a piece of the continent, a part 
of the main”- John Donne). Tom Hiddleston spiller 
Edward, en ung mann sent i tyveårene som avbryter 
en lovende og innbringende karriere for å dra til 
Afrika i elleve måneder og bedrive veldedighets-
arbeid. Før han drar skal han besøke mor og søster 
i deres familiehus på de vakre Tresco-øyene i 

ARCHIPELAGO
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JOANNA 
HOGG

fordi hun tiltrekkes av unge Oakley (Tom Hiddleston 
i sin debutrolle). 

En usedvanlig moden debutfilm, som kombinerer 
stilsikker eleganse med subtil historiefortelling, 
og ikke minst humor med sårhet. Filmen etablerer 
dessuten Joanna Hoggs 
unike evne til å integrere 
landskap og arkitektur i 
fortelling så vel 
som formspråk.

ONSDAG 8. JUNI KL. 20:15
TIRSDAG 14. JUNI KL. 20:30

Unrelated. Regi: Joanna Hogg. Storbritannia 2007. Språk: 
engelsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 15. DCP, 1t 40min.

Svært få britiske filmer er i nærheten av å ligne 
på Joanna Hoggs spillefilmdebut, som vant den 
internasjonale filmkritikerprisen FIPRESCI ved film-
festivalen i London og etablerte henne som en unik 
europeisk filmskaper.

Unrelated handler om en kvinne i førtiårene 
(strålende spilt av Kathryn Worth) på ferie i Toscana 
med gamle venner, som finner mer tilhørighet med 
deres tenåringsbarn enn sine jevnaldrende - til dels 

UNRELATED
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FRA 27. MAI TIL 5. JUNI 
OVERTAR NATTJAZZ 

KINOSALEN 
TIL CINEMATEKET.

HA EN FIN FESTIVAL!



TORSDAG 5. MAI KL. 18:00
SØNDAG 8. MAI KL. 17:00

Crash. Regi: David Cronenberg. Canada 1995. 
Aldersgrense: 18 år. Språk: engelsk. Tekst: norsk. 
DCP, 1t 41min.

Metallerotisk fyrverkeri basert på J. G. Ballards 
roman i ny 4K-restaurering.

Crash er en film om en gruppe mennesker som 
tilnærmer seg trafikkulykker på en annerledes 
og uvanlig intim måte. På nihilistisk selvutslet-
tende vis knytter de sine kjærlighetsforhold og 
sex til bilen og bilulykkens vesen. Alle har de et 
skjebnesvangert forhold til bil. Kanskje i et forsøk 
på å kvitte seg med vonde minner søker de mot 
hverandre, men oppnår kun kontakt gjennom det 
metalliske og ikkelevende materialet.

David Cronenbergs Crash ble gjenstand for 
voldsomme reaksjoner i nesten 

CRASH

alle land ble vist i. Men hva er det som får folk til å 
reagere? Hvorfor er den kalt avskyelig, spekulativ 
og pervertert? Crash er ingen voldelig film. Den er 
nesten kjemisk fri for slagsmål og våpen. Erotikken 
i filmen er av en art vi har vanskelig for å identifisere 
oss med, men er den av den grunn forkastelig? Det 
lyktes heldigvis juryen i Cannes å se forbi disse for-
dommene og vurdere Crash som et kunstverk, da 
de ga filmen juryens spesialpris i 1996 for «dristig 
originalitet». Det er ingen tvil om at Cronenberg 
ønsker å sjokkere med sin sterkt omdiskuterte 
film, men måten han tar opp temaet på, måten 
han skaper en visuell legering av menneskelige og 
mekaniske krefter og måten vi suggereres av den 
bisarre stemningen i Crash, bør etterlate liten tvil 
om at han er mer enn en 
simpel provokatør.

CINEMATEKENE 
I NORGE

NAKEN

i London som en herjet apokalyptisk profet. Johnny 
er i bunn og grunn en drittsekk, spesielt i måten han 
behandler  kvinner på. Samtidig ligger det en sår og 
desperat lengsel bak hans handlinger; han er en 
skadeskutt fugl, fanget i en uforståelig, 
nådeløs verden.

Naked is a mesmerizing character study, an attempt 
to stretch the emotional boundaries of truth on film 
as far as they will go.” – Los Angeles Time

TIRSDAG 3. MAI KL. 20:15

Naked. Regi: Mike Leigh. Storbritannia 1993. Aldersgrense: 
15 år. Språk: engelsk. Tekst: utekstet. DCP, 2t 12min.

Mike Leighs prisvinnende klassiker.

Det er en blek og kompromissløs verden Mike Leigh 
skildrer i Naken.  Handlingen utspiller seg i et nattlig 
London, badet i et nakent, blått lys og befolket av 
forkomne, hjemløse og av ulike årsaker desperate 
individer. Midt oppi dette står Johnny, som har lest 
Johannes åpenbaring og funnet bevis for at verdens 
ende er nært forestående. Med slitt, svart frakk, 
pistrete skjegg og stikkende øyne går han gatelangs 

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

CINEMATEKENE 
I NORGE
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IN THE HEAT OF THE NIGHT

In the Heat of the Night ble til mens borgerretts-
bevegelsen frontet av Martin Luther King var på fram-
marsj, og den offisielle rasediskrimineringen sto for fall 
i USA. Filmen ble en stor suksess og hentet fire Oscar, 
blant annet som beste film i konkurranse med Nichols’ 
Manndomsprøven med Dustin Hoffmann.

Norman Jewison var kanadier som hadde etablert seg 
i tv-bransjen på 50-tallet og lagde en håndfull meget 
solide spillefilmer i USA på tampen av 60-tallet og 
senere. Hans filmografi omfatter mange filmer med 
basis i politiske konflikter, i tillegg til titler som Jesus 
Christ Superstar og Forhekset av månen.

TORSDAG 19. MAI KL. 20:15
SØNDAG 22. MAI KL. 17:00

In the Heat of the Night. Regi: Norman Jewison. USA 1967. 
Aldersgrense: 15 år. Språk: engelsk. Tekst: utekstet. DCP, 
1t 49min.

Afroamerikansk politimann på besøk i rasistisk 
sørstatsby, anno 1967.

I In the Heat of the Night følger vi etterforskeren Virgil 
Tibbs, spilt av nylig avdøde Sidney Poitier, som blan-
des inn i en mordsak i en rasistisk småby i Mississippi. 
Han blir først selv mistenkt for drapet som har funnet 
sted, men sheriff Gillespie må motvillig revurdere 
saken når det viser seg at det enkle afroamerikanske 
byttet hans er en respektert detektiv fra østkysten. De 
to politimennene tvinges til å jobbe sammen for å løse 
saken, og spenningen tiltar på flere plan jo nærmere 
de kommer løsningen på kriminalmysteriet.

CINEMATEKENE 
I NORGE

WALKABOUT

Den dramatiske historien i Walkabout er i stor grad 
ikledd et mytisk preg. Regissør Nicolas Roegs mål er 
å si noe om det moderne samfunnet og de verdiene 
det representerer. Særlig er Roeg opptatt av det 
moderne menneskes mangel på kontakt med sin 
egen natur. Sentralt i denne sammenhengen er 
seksualiteten. Men Roeg presser ikke sine ideer på 
tilskueren, de finnes først og fremst som undertekster 
til bildene og til selve fortellingen. Et annet frem-
tredende trekk ved Walkabout er den ikke-
kronologiske bruken av tid. Handlingen utspilles på 
flere tidsplan. Vi møter blant annet den unge jenten 
som voksen kvinne mens hun lager middag for sin 
glatte forretningsektemann, og i et plutselig flashback 
ser hun seg selv svømme fri og naken sammen med 
de andre barna i en kilde i ørkenen.

TORSDAG 12. MAI KL. 18:00
SØNDAG 15. MAI KL. 14:00

Walkabout. Regi: Nicolas Roeg. Storbritannia/Australia 
1972. Aldersgrense: 12 år. Språk: Aboriginsk og engelsk. 
Tekst: norsk. DCP, 1t 40min.

Nicolas Roegs fabel om et tapt paradis og en 
korrupt sivilisasjon.

Som et resultat av fryktelige hendelser havner en 
tenåringsjente og lillebroren hennes i den australske 
villmarken. Å ta seg til sivilisasjonen blir nærmest en 
uoverkommelig prøvelse, men heldigvis støter de 
på en aboriginsk gutt som bestemmer seg for å 
hjelpe dem. 

Walkabout er et av Nicolas Roegs tidlige storverk, 
som sammen med Performance og The Man Who Fell 
to Earth ga ham kritikernes ros og fans over 
hele verden.
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30
ÅR!

CINEMATEKET

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 hand-
ler 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 70mm-
visninger, 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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KOMEDIENS 
KONGE

berømt. Han bor i kjelleren til sin mor, og bruker 
store deler av dagene sine på å snakke med 
pappfigurer av kjendiser. Hans store idol er 
talkshow-verten Jerry Langford (Jerry Lewis) og 
Pupkin er fast bestemt på at en gjesteopptreden 
hos Langford er det som skal til for å skyte fart 
på karrieren.

ONSDAG 4. MAI KL. 20:30
ONSDAG 18. MAI KL. 20:15

The King of Comedy. Regi: Martin Scorsese. USA1982. 
Aldersgrense: 15 år. Språk: engelsk. Tekst: norsk. 35mm, 
1t 49min.

Scorseses satiriske dramakomedie handler om 
det å bli lagt merke til og utforsker hvor langt en 
«nobody» er villig til å gå for å bli like kjent som 
sitt idol.

Rupert Pupkin (Robert De Niro) er stand up-
komiker og vil gjøre hva som helst for å bli 

30
ÅR!

CINEMATEKET

1992-2022

SISTE TANGO 
I PARIS

Brando og Schneider var råere og mer direkte enn 
noensinne tidligere. Men filmen handler ikke om 
sex i seg selv, heller om en mann på randen av 
sammenbrudd. Han forbanner Gud, sitt borgerlige 
liv, den utenforliggende verden og sitt eget navn for 
å unnslippe tyngdekraften og gli inn i en 
«sexistensiell» verden.

I ettertid har filmen også blitt omdiskutert på grunn 
av måten Bertolucci jobbet med Maria Schneider på.

“Nobody makes sex films like this anymore (…) 
With lines like «put your fingers up the ass of death 
until you feel the womb of fear», this movie is eas-
ily mocked. It probably deserves it. But in its raw, 
artless, innocently self-important way it packs a 
punch. You’ll know when you’ve been tango’d.” 
– Peter Bradshaw, The Guardian

SØNDAG 19. JUNI KL. 14:00
TORSDAG 23. JUNI KL. 18:00

Last Tango in Paris. Regi: Bernardo Bertolucci. Italia/
Frankrike 1972 Språk: engelsk og fransk. Tekst: norsk. 
Aldersgrense: 18 år. DCP, 1t 44min.
 
Bertoluccis erotiske og psykologiske drama

Siste tango i Paris er en av tidenes mest om-
diskuterte filmer. Kunst eller pornografi – det 
var spørsmålet. To fremmede, Paul (Brando) og 
Jeanne (Schneider), møtes i en tom leilighet og har 
umiddelbart sex. De forteller aldri hva de heter. De 
snakker aldri om livet utenfor rommet. De 
kommuniserer kun gjennom sin seksuelle adferd. 

Siste tango i Paris utfordret nye filmatiske grenser 
fordi dens elskere kommuniserte gjennom sex, i 
stedet for å ha sex for å opphisse og tilfredsstille 
publikum. Pornografi-stempelet noen ønsket å 
feste til filmen, kom mye fordi sex-scenene mellom 

30
ÅR!

CINEMATEKET

1992-2022
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PINK FLOYD: 
THE WALL

tilbake på sin farløse oppvekst med en over-
beskyttende mor. På skolen utøves jernhard 
disiplin, og de voksne rollemodellene kan ikke 
akkurat kalles sunne. 

Filmen er en storslagen og voldsom collage, 
bestående av en velfungerende blanding av 
animasjon og fiksjon. Vi følger rockestjernen på 
både gode og dårlige tripper, der fragmenter av 
hans fortid blir blanda sammen med spøkelsene 
skapt i hans fantasi. Musikken er selvfølgelig en 
opplevelse i seg selv, men filmen tar det hele opp 
på et nytt og enda sterkere nivå. 

Denne filmen var et emosjonelt sjokk den gangen 
den kom. Hva med i dag? 

ONSDAG 22. JUNI KL. 20:45
TIRSDAG 28. JUNI KL. 20:15

Pink Floyd: The Wall. Regi: Alan Parker. Storbritannia 
1982. Engelsk tale, norsk tekst. 35mm, 1t 35min. 

We don’t need no education! 

De fleste oppvokst på 80-tallet kan vanskelig la 
være å ha et forhold til Pink Floyds mastodont-
prosjekt “The Wall”. En blanding av politikk, 
psykologi og syre appellerte helt klart til en hel 
generasjon tenåringer frustrert over den vanlige 
blandingen av foreldre, skole og sex som 
ikke funker. 

Pink Floyd: The Wall er en pop-surrealistisk film 
laget over Pink Floyds legendariske platealbum 
med samme navn. Bob Geldof – med og uten 
øyenbryn – er rockestjernen Pink som ser seg 

HUFF er ungdoms-
filmklubben som viser 

film hver mandag kl. 19 på 
Cinemateket! Disse visningene 

er åpne for alle over 15 år.

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

alle andre gjelder vanlige 
cinematek-priser.

Velkommen!

30
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CINEMATEKET

1992-2022
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Det er et stort engasjement for arkitektur i Bergen. Dette 
lar seg tydelig lese i avisenes kommentarfelt hver gang noe 
bygges, planlegges, rives, transformeres eller på en eller 
annen måte griper inn i våre fysiske omgivelser. At folk bryr 
seg om omgivelsene sine her i byen er en sterk underdriv-
else. 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 film-
serien 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.

ARKITEKTUR
PÅ

FILM

HAVING A 

TIRSDAG 10. MAI KL. 19.00

Auf eine Zigarette mit Álvaro Siza. Regi: Iain Dilthey. 
Tyskland 2016. Tale: portugisisk. Tekst: engelsk. 
DCP, 52min.

Samtale om arkitektur med Prizker-prisvinner 
Álvaro Siza Vieira, en av hundreårets ypperste 
arkitekter så vel som sosialist og lidenskapelig 
røyker. Filmen setter Sizas tidlige arbeid i fokus 
og lar seeren få innblikk i hvordan han arbeider 
og tenker.

Med innledning av Andrè Fontes. Etter filmen blir 
det en 10 min pause før oppstart av kveldens 
andre visning, Reconversion.

RECONVERSION

TIRSDAG 10. MAI KL. 20:30

Reconversão. Regi: Thom Andersen. Portugal 2012. 
Tale: portugisisk. Tekst: engelsk. DCP, 1t 10min. 

Reconversion er et portrett av 17 bygninger og 
prosjekter av den portugisiske arkitekten 
Eduardo Souto Moura, akkompagnert av hans 
egne skriverier. En undersøkelse av hans 
arkitektur og hans kritiske tilnærmingsmåte.

CIGARETTE 
WITH ALVARO 

SIZA
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LIDENSKAPENS 

TIRSDAG 14. JUNI KL. 18:00

Der Himmel über Berlin. Regi: Wim Wenders. Vest-
Tyskland/Frankrike 1987. Språk: tysk Tekst: norsk. 
Aldersgrense: 7. 35mm, 2t 8min. 

En hær av engler våker over Berlin. De har alltid 
vært der, og har observert mennesket siden dets 
opprinnelse. Englene har det evige “ikke-liv”, 
en åndelig og lett tilværelse, uten bekymringer 
og uten risiko. Engelen Damiel bestemmer seg 
for å stige ut av det åndelige livet og dale ned på 
jorden for å føle livets tyngde. Han har drømt om 
hvor deilig det må være å virkelig gjøre ting, ikke 
bare late som. Møtet med sirkusartisten Marion 
og en forhenværende engel stimulerer ham til å 
ta det store spranget.

Lidenskapens vinger er en kjærlighetshistorie, 
en film om byen Berlin og om Tysklands historie. 

Den er også en filosofisk fundering over livet og 
døden, en ambisiøs film som tar opp de store 
spørsmål. Hele veien ligger Wim Wenders’ 
humanistiske tilnærmelsesmåte, som gladelig 
blander tyngre filosofisk-historiske problem-
stillinger med moderne populærkultur. 
Lidenskapens vinger er en sjeldent original film, 
som både kommenterer og oppsummerer 
selvnytelsen, overflate-
estetikken og post-
modernismens 
sviktende tro 
på de store 
historiefortellerne.

VINGER

ARKITEKTUR
PÅ

FILM

JUJUTSU KAISEN: 0

own determination. “I want the confidence 
to say it’s okay that I’m alive!” “While I’m at 
Jujutsu High, I’ll break Rika-chan’s curse.” Me-
anwhile, the vile curse user, Geto Suguru, who 
was expelled from the school for massacring 
ordinary people, appears before Okkotsu and 
the others. “This coming December 24th, we 
shall carry out the Night Parade of a Hundred 
Demons.” While Geto advocates for creating a 
paradise for only jujutsu sorcerers, he unleashes 
a thousand curses upon Shinjuku and Kyoto to 
exterminate all non-sorcerers. Will Okkotsu 
be able to stop Geto in the end? And what will 
happen to break Rika’s curse...?

NY
JAPANSK

ANIME

FREDAG 20. MAI KL. 19:00 (med norsk tekst)
SØNDAG 22. MAI KL. 14:00 (med engelsk tekst)
TIRSDAG 24. MAI KL. 18:00 (med norsk tekst)

Gekijouban Jujutsu Kaisen 0 Regi: Seong-Hu Park. 
Japan 2021. Språk: japansk Tekst: norsk, engelsk. 
DCP, 1t 45min. 

When they were children, Orimoto Rika was 
killed in a traffic accident right before the eyes 
of her close friend, Okkotsu Yuta. “It’s a promi-
se. When we both grow up, we’ll get married.” 
Rika became an apparition, and Okkotsu lon-
ged for his own death after suffering under her 
curse, but the greatest Jujutsu sorcerer, Gojo 
Satoru, welcomed him into jujutsu High. There 
Okkotsu meets his classmates, Zen’in Maki, 
Inumaki Toge, and Panda, and finally finds his 
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FORBUDTE FILMER
Forbudte filmer under Skeivt kulturår 2022

Det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge skjedde ved at straffelovens 

paragraf 213 ble opphevet. Dette skal vi markere på flere måter, blant annet ved å 

dedikere forbudte filmer-serien vår til temaet. Vi viser tre filmer som ble forbudt i flere 

land på grunn av deres homofile innhold. De er alle en påminnelse om hvorfor det er 

viktig å lage og vise skeiv film. Vi gleder oss 

til å feire skeivt kulturår med dere!

Sensur av film har vært med oss siden kinoens morgen. I Norge åpnet den første 

kinoen i 1904, og i 1913 ble Statens filmkontroll og kommunal kinodrift opprettet. 

Stortinget vedtok lov om «offentlig forevisning av kinematografbilleder». Statens 

filmkontroll fikk ansvaret for å forhåndsgodkjenne alle filmene som skulle vises 

offentlig. I 1921 ble det fastsatt aldersgrenser for enkelte filmer man mente ikke 

var egnet for mindreårige. 

Hvorfor hadde man i det hele tatt filmsensur? I Norge skulle den «verne befolkningen 

mot moralsk forfall». Statens filmkontroll fryktet altså at filmene skulle påvirke og 

inspirere publikum til å oppføre seg uanstendig. Før 1913 var det de lokale politimyn-

dighetene som kunne forby eller stoppe kinovisninger hvis de mente at sedeligheten 

eller den offentlige orden kunne bli forstyrret. Filmsensuren i Norge endret seg 

drastisk for 15 år siden. Fra 2004 kunne ikke filmer lenger forbys, så kinoene kan vise 

filmer uten forhåndskontroll så lenge det settes en absolutt 18-årsgrense. I 2005 ble 

Medietilsynet opprettet, som utfører forhåndsgodkjenningen og fastsetting av alders-

grenser i dag. Aldersgrensen skal bestemmes ut fra hvorvidt filmen kan være skadelig 

for personer under den aktuelle aldersgrensen. 

Filmsensur utøves i de fleste land, enten gjennom en statlig institusjon eller et kon-

trollorgan opprettet av filmindustrien. De fleste land oppgir beskyttelse av barn og 

unge som årsak til at man i det hele tatt har sensur, men i mange land bedrives også 

politisk sensur. 

Kom og se forbudte filmer hos oss!
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scene fra en leather bar måtte bli klippet ut av 

filmen for å kunne vises i USA. Dette material-

et er tapt for alltid, men James Franco har 

prøvd å gjenskape disse 40 minuttene i sin 

egen film Interior. Leather bar. (2014). 

Basert på boken med samme navn, som 

igjen er basert på ekte hendelser, møtte 

filmen sterk motbør nettopp fra deler av det 

homofile miljøet, som mente at den satte 

dem i et dårlig lys. Mange homofile menn fra 

S&M-miljøet er statister i filmen, og de mente 

at det var viktig å rette søkelyset mot nettopp 

det grusomme de ble utsatt for. Nå er den 

re-evaluert som film, og den er blitt en kult-

klassiker og en del av skeiv filmhistorie.

ONSDAG 18. MAI KL. 18:00
TIRSDAG 24. MAI KL. 20:15

Cruising. Regi: William Friedkin. USA 1980. 

Aldersgrense: 15 år. Språk: engelsk. Tekst: norsk. 

35mm, 1t 42min. 

Filmtittelen, Cruising, spiller både på når 

politiet er ute og spaner, og aktiviteten hvor 

enkeltindivider går eller kjører rundt på søken 

etter sex. Sistnevnte måte å bruke ordet 

på oppstod i homofile miljøer, hvor filmens 

handling foregår. En sommer i New York 

City frykter politiet at det er en seriemorder 

som går løs, hvor alle ofrene hans er homo-

file menn. Al Pacino spiller etterforskeren 

som skal gå undercover i det homofile og 

S&M-miljøet i byen for å prøve å ta morderen. 

Filmen ble forbudt i både Finland, Iran og 

Sør-Afrika, og det etter at en 40 minutter lang 

CRUISING

I Want Your Love er en intens og intim film 

som ifølge New York Times tok et bevisst 

valg om å ta tilbake homofil sex på film. 

Den ble forbudt i Australia, blant annet fordi 

det er ekte sex med, men ble vist på skeive 

filmfestivaler over hele verden da den kom 

ut og ble godt mottatt. Et frisk pust i skeiv 

filmhistorie, med en ærlig, emosjonell og 

sexy vri.

TIRSDAG 7. JUNI KL. 20:00
TORSDAG 9. JUNI KL. 18:00

I Want Your Love. Regi: Travis Matthews. USA 2010. 

Aldersgrense: 15 år. Språk: engelsk. Tekst: utekstet. 

DCP, 1t 18min. 

I debutfilmen til Travis Mathews møter vi 

en homofil vennegjeng i trettiårene i San 

Francisco som blir oppløst når protagonisten 

må flytte hjem igjen fordi han ikke har råd til 

å bo i byen lenger. Den siste kvelden samles 

venner og eks-kjærester for å holde en 
avskjedsfest, noe som gjør at det blir enda 

vanskeligere å dra. 

I WANT YOUR LOVE

FORBUDTE FILMER
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SHORTBUS

FORBUDTE FILMER

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.

Har du et gammelt filmkort? Send en epost til 
sigurd@cinemateketbergen.no og få det byttet inn!

CINEMATEKETS 
FILMKORT I NY FORM!

sex-scenene springer naturlig ut av filmens 

handling, og fører den like naturlig videre. 

Denne erotiske dramakomedien er blitt 

stemplet som pornografisk, men hele poenget 

til Mitchell er å vise at sex er naturlig og ufarlig 

– et universelt språk som kan tilføre rolle-

figurene mer dybde.

Shortbus hadde premiere på filmfestivalen 

i Cannes i 2006, ble vist i nærmere 30 land 

og vant flere priser, men ble forbudt i land 

som Singapore og Sør-Korea på grunn av det 

homofile innholdet og de såkalte 
pornografiske scenene.

TIRSDAG 21. JUNI KL. 20:15
ONSDAG 29. JUNI KL. 20:15

Shortbus. Regi: John Cameron Mitchell. USA 2006. 

Aldersgrense: 15 år. Språk: engelsk. Tekst: norsk. 

35mm, 1t 41min.

John Cameron Mitchells debutfilm, Hedwig 

and the Angry Inch (2001), ble en kultfilm, og 

suksessen vekket interessen for å fortsette å 

skrive, regissere og produsere. Denne gangen 

ville hen lage en film som viste eksplisitt 

sex i autentiske omgivelser, med en god 

dose humor og sjarm. Manuset ble utviklet i 

samarbeid med skuespillerne selv, som alle 

er amatører, og flere scener viser ekte sex. Vi 

møter en vennegjeng som går på utestedet 

Shortbus, et møtested for frisinnede som kan 

diskutere politikk, kultur og sex. De omtalte 
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TIRSDAG 7. JUNI KL. 18:00

Kopfkino. Regi: Lene Berg. Norge 2013. Aldersgrense: 
15 år. Språk: tysk. Tekst: engelsk. DCP, 1t 15min.

Kopfkino viser en diskusjon mellom åtte kvinner 
som sitter benket ved et langbord i et teatralsk 
rom – i et symposium i ordets opprinnelige greske 
betydning. Filmen er et nikk til Judy Chicago’s 
Dinner Party (1979) samtidig som den har sterke 
allusjoner til Den siste nattverden og et hint av 
Buñuels The Exterminating Angel (1962).

Kvinnene i filmen er i BDSM-bransjen: fem av dem 
jobber som dominatrix, tre som underdanige. De 
sitter vendt mot kamera og snur seg til siden når 
de snakker med hverandre. Kamera holder seg i 
konstant bevegelse og glir sakte fram og tilbake 
foran bordet i samme tempo mens perspektivet 
endrer seg tilfeldig. Noen vil kanskje se filmen 
som en dokumentar og lære mye om sine med-
mennesker som de ikke ønsket å vite. For andre 
kan det fortone seg mer som en bibelsk fortelling 
om synd, nåde og frelse.

CiB x BERGEN KUNSTHALL: 
KOPFKINO

I serien CiB x 
presenterer vi et knippe 

engasjerende og (antake-
lig) provoserende doku-
mentarer 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
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Vi er glade for å kunne introdusere 
en ny filmserie som er kuratert og 
presentert i samarbeid med våre 
venner i Female Minority Voices. 

FMV ble startet i 2021 av Anine Fatou Bråten 
og er en organisasjon som søker å løfte fram 

kvinnelige minoritetsstemmer fra hele verden. 
Fra det politiske til det kulturelle og alt derimel-
lom – FMV står for et bredt utvalg av aktiviteter 

og tilstelninger. De har blant annet en bokklubb 
og de arrangerer paneldebatter og middager – 

og alt tar sikte på å engasjere og inspirere både 
medlemmer og samfunnet for øvrig. 

I høst vil vi presentere en serie av filmer som et 
følge til månedens bok i FMVs bokklubb, noe 
som gir oss anledning til å dykke dypere ned i 

temaene og synspunktene som utforskes. 
Med et fantastisk utvalg av kjente og kjære 

klassikere, nyere filmer og mindre sette perler 
retter serien søkelyset mot de altfor ofte 

marginaliserte stemmene til minoritetskvinner – 
både som objekt og filmskapere. 

Vi håper du kommer! 

CiB x FEMALE MINORITY VOICES: 
THE FAREWELL CiB x FMV

ONSDAG 29. JUNI KL. 18:00

The Farewell. Regi: Lulu Wang. USA, Kina 2019. 
Språk: mandarin, engelsk. Tekst: norsk. Alders-
grense: 15. DCP, 1t 38min.

Billi er født i Kina, men bor i New York. 
Nå skal hun i et familiebryllup i 
Changchun. Bryllupet er iscenesatt og 
bare en unnskyldning for at hele familien 
skal samles for å se bestemor, Nai-Nai, 
en aller siste gang. Hun har ikke lenge 
igjen å leve, men akkurat det får hun 
ikke vite, fordi familien har bestemt seg 
for å holde det hemmelig. Forsøket på 
å gi henne en lykkelig tid forskånet fra 
bekymringer kommer i konflikt med Billis 
vestlige verdier. Billi prøver å navigere i et 
minefelt av forventinger og sosiale koder 
i Kina, samtidig som hun lærer mye om 
seg selv og gjenoppdager landet hun ble 
født i. Med en god løgn i sentrum blir det 
et humoristisk og rørende møte mellom 
familie og kulturer.



livets filmskole
NEW HOLLYWOOD

Under headingen Livets filmskole presenterer vi filmer fra 
noen av historiens mest berømte filmretninger – en slags 
filmens kanon. Dette er filmer som endret filmhistoriens 

gang. I mai og juni, filmer fra 70-tallets Hollywood!

tidligere. Så fikk da også New Holly-
wood tilnavnet “den amerikanske 
nybølgen”. Mange av ideene som ble 
formulert i Frankrike ble adoptert av 
amerikanerne: kreativ kontroll; re-
gissøren som filmens skapende kraft, 
ikke produsenten; nye historier fortalt 
på nye måter for en ny tid.

Noen mener at perioden var 
Hollywoods siste storhetstid, og at vi 
kanskje aldri vil få se noe lignende 
igjen. Det var en tid da genuine og 
varende klassikere ble laget hvert 
eneste år; da eksperimenterende 
uttrykk åpenbarte nye måter å se 
USA på; da en ny generasjon av både 
publikum og filmskapere sammen 
skapte en levende, kreativ filmkultur 
i underholdningsfilmens hjemland. 
Man fikk filmer uten helter, filmer 
som brøt tabuer, filmer som var mer 
karakter- enn plotdrevne, og man 
våget å droppe den lykkelige slutten. 
Ikke minst har mange av disse filmene 
tålt tidens tann og beholdt evnen til å 
bevege tilskueren. De er like gripende 
i dag som da de ble laget.

New Hollywood er en samlebeteg-
nelse på en mengde filmer som ble 

laget i Hollywood på 60- og 70-tallet. 
Det er også en beskrivelse av et gen-
erasjonsskifte – en aldri så liten revo-

lusjon i filmbyen. I det amerikanske 
samfunnet så man store omveltninger 

med borger-rettighetskamp, kvinne-
frigjøring, krigsmotstand og seksuell 

revolusjon, og den amerikanske filmen 
måtte reflektere dette. I løpet av 

60- og 70-tallet ble det gamle Holly-
wood rystet av en gjeng dophoder, 

jyplinger, utlendinger og nyutdannede 
filmskolestudenter. En hel liten hær av 

regissører, produsenter, skuespillere, 
fotografer og andre filmarbeidere 

gjorde Hollywood utrygt i noen år, og 
skapte en underskog av førsteklasses 

filmer. Resultatet var enestående.

Filmer som Gudfaren, Taxi Driver og 
Hjortejegeren er noen av de mest 

kjente filmene fra denne perioden, 
men tilfanget av filmer laget i den nye 

tidens ånd var enormt og kan best 
sammenlignes med hva som skjedde 

med den franske nybølgen noen år 
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BADLANDS

Badlands er et ungdomsopprør på helt ville veier. 
Paret på rømmen portretteres med en viss distanse 
fra Malicks side, og rammes inn av regissørens ny-
delige bilder av den voldsomme, men vakre naturen 
rundt dem. Fra de bor i et trehus i skogen til de driv-
er rundt i støvet og ørkenen i Badlands-landskapet i 
Sør-Dakota gis omgivelsene like mye oppmerksom-
het som selve handlingen.

ONSDAG 8. JUNI KL. 18:00
SØNDAG 12. JUNI KL. 17:00

Badlands. Regi: Terrence Malick. USA 1973. Språk: engelsk 
tale. Tekst: norsk. 35mm, 1t 32min. 

Terrence Malicks debutfilm, Badlands, er inspirert 
av en sann historie. 15 år gamle Holly blir kjæreste 
med ti år eldre Kit, selvfølgelig mot sin fars vilje. De 
rømmer, og det blir en blodig, men samtidig – i alle 
fall i Hollys øyne – romantisk reise. Kit føler en slags 
rett til å gjøre de lovbruddene han vil. Hans mål i 
livet er å gjøre noe han vil huskes for. 

GJØKEREDET

satire. Boka filmen er basert på, skrevet av Ken 
Kesey, ble på 60-tallet en kultbok for alle de som 
følte seg som utskudd og som ikke følte seg hjemme 
i det etablerte samfunnet. Gjøkeredet høstet hele 
fem Oscars, bl.a. fikk Jack Nicholson prisen for 
beste mannlige hovedrolle. Ingen overraskelse for 
den som har sett 
filmen – her møter 
vi en Nicholson 
i absolutt 
storform.

TORSDAG 9. JUNI KL. 20:00
ONSDAG 22. JUNI KL. 18:00

One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Regi: Milos Forman. USA 
1975. Aldersgrense: 15 år. Språk: engelsk. Tekst: norsk. 
35mm, 2t 14min.

Jack Nicholsons McMurphy soner en dom for vold-
tekt (“Hun var 15, men så ut som 19, og var så heit 
at jeg måtte sy buksene etterpå”) og står i fare for å 
bli sendt på straffarbeid på grunn av en del episoder 
i fengselet. I stedet simulerer han gal og lykkes slik å 
bli sendt til en mentalinstitusjon for observasjon. 

Gjøkeredet er ingen komedie, men den er morsom. I 
følge Milos Forman var den heller ikke ment som en 

livets filmskole
NEW HOLLYWOOD
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HAROLD OG MAUDE

oppsøker også diverse begravelser. Det er under et slikt 
besøk at han møter den bortimot 80 år gamle livs-
nyteren og frihetsbejaende Maude og de to faller 
pladask for hverandre. Men i tillegg til at de to finner 
ut at de er en «match made in heaven», klarer Maude 
å få Harold til å se at livet ikke behøver å være traurig; 
han må bare tørre å gi faen og fokusere på det som er 
positivt og virkelig verdifullt.

Harold og Maude er en film som ønsker å fortelle noe, 
det er en film med et budskap. Men du får, i tråd med 
Maudes anarkistiske filosofi, gjøre hva du vil med dette 
budskapet. Som Film Quarterly forklarer det: «That 
Maude can get away with delivering lofty messages and 
still remain «in character» is a triumph for the makers of 
this film. They have designed a character who is both a 
sympathetic human figure and a mouthpiece for precise 
cultural criticism. Maude’s social and private radicalism 
is so integral to her personality that it arouses none of 
the discomfort that is commonly experienced when 
a movie character expounds about «life». Eller som 
filmens manusforfatter Colin Higgins uttrykker det: 
«We’re all Harold, and we all want to be Maude».

TORSDAG 16. JUNI KL. 18:00
TIRSDAG 28. JUNI KL. 18:00

Harold and Maude. Regi: Hal Ashby. USA 1971. Aldersgrense: 
15 år. Språk: engelsk. Tekst: norsk. 35mm, 1t 32min. 

En herlig kultklassiker om det usannsynlige forholdet 
mellom den morbide tenåringen Harold og den gamle 
anarkisten Maude.

Hal Ashbys Harold og Maude er en nydelig kjærlighets-
historie, ja kanskje en av de søteste i filmhistorien. Men 
det er også en eksentrisk kultklassiker, en sort komedie 
som i beste hippieånd gjør narr av borgerskapet, hyller 
fritenkning og dessuten er full av de deiligste, absurde 
paradokser. Filmen ble utrolig populær da den kom; 
den ble sett titalls, om ikke hundre, ganger av den 
ivrigste fansen da den gikk på kino i USA. Ruth Gordon, 
som spiller Maude, har fortalt at en viss Doug Strand, 
bosatt i St. Paul og kanskje en av filmens største beun-
drere, i hvert fall så filmen 201 ganger!

Harold er en rik, men frustrert tenåring, som i et forsøk 
på å gjøre tilværelsen mer interessant har utviklet en 
sterk interesse for døden. Dette får ham ikke bare til 
å fingere sin egen død på de mest kreative vis, han 

HJORTEJEGEREN

oppgjør med den. Regissør Michael Cimino ønsker å gi 
en realistisk versjon av den romantiske forestillingen om 
krig som den ultimate manndomsprøve, og maskulinitet 
synes her å være uløselig knyttet til alkohol, skytevåpen 
og jakt. Gjennom psykologisk troverdige skildringer 
ser vi Mike gjennomgå sin manndomsprøve, hvor han 
konfronteres med sine idealer. 

Den realistiske og usminkede krigsskildringen gjør 
seg også gjeldende på et stilistisk plan. Billedmessig 
markeres dette ved raskere klipp og tettere utsnitt i 
vietnamsekvensene. Samtidig får bildene et råere, mer 
dokumentarisk preg, noe som fungerer som en replikk 
til fjernsynets nyhetsreportasjer. Krigen er brutt ned til 
sin minste grunnleggende enhet: liv som ufølsomt rives 
bort. De berømte scenene med russisk rulett fremstår 
som filmens bærende metafor. Cimino har med dem 
komprimert samtidens herskende oppfatning av 
amerikanernes militære 
innsats i Vietnam til 
ett bilde: Soldaten 
som i sinnsyk lek 
skyter seg selv 
i hodet.

SØNDAG 26. JUNI KL. 17:00
TORSDAG 30. JUNI KL. 18:00

The Deer Hunter. Regi: Michael Cimino. USA 1978. Språk: 
engelsk. Tekst: utekstet. DCP, 3t 3min. 

Krig som russisk rulett.

Michael Ciminos storfilm fra 1978 var i sin tid kontro-
versiell: Under visningen på Berlin-festivalen marsjerte 
hele den øst-europeiske delegasjonen ut i protest 
mot filmens nedverdigende skildring av vietnamesere. 
Likevel er det ikke først og fremst en politisk film; 
Hjortejegeren er heller en historie om vennskap og om 
menneskeskjebner.
 
1960-tallet går mot slutten. Vennene Mike, Steve og 
Nick er i ferd med å forlate jobben ved stålverket i 
industribyen Clairton, Pennsylvania. De skal til Vietnam. 

Hjortejegeren er en vietnamfilm uten 
markante politiske budskap. Her er det karaterene 
som står i fokus, ikke som soldater, men som 
følelsesmessige individer. Likevel har filmen Vietnam-
krigen som et vesentlig tema i større grad enn mange 
av de samtidige vietnamfilmene. Flere av disse gjør 
krigen til en ramme for andre tema, i stedet for å ta et 

livets filmskole
NEW HOLLYWOOD
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TAKK FOR I VÅR!

ZABRISKIE POINT

atter en gang alt som er godt med menneskeheten. 
Zabriskie Point er omdiskutert, men uten tvil en 
fantastisk vakker film.

Pink Floyd skrev spesielt “The Violent Sequence” 
for denne studien av fremmede unge amerikanere, 
men regissør Antonioni avviste sangen som “for 
trist.” Han brukte i stedet en omtale av B-siden 
“Careful with That 
Axe, Eugene” for 
filmens virkelig 
eksplosive konklusjon, 
en av filmens all-
time største finaler. 

TORSDAG 16. JUNI KL. 20:15
SØNDAG 19. JUNI KL. 17:00

Zabriskie Point. Regi: Michelangelo Antonioni. Storbritannia 
1970. Engelsk tale, norsk tekst. 35mm, 1t 42min. 

Dette er Antonionis syn på USA anno 1969, med 
ungdomsopprør og revolusjonære på den ene siden 
og materialisme personifisert av grådige utbyggere 
på den andre. De to hovedpersonene ser for seg at 
unge, vakre og lykkelige mennesker kan ha orgier 
mellom sanddynene ved Zabriskie Point. Mennene 
med grå dresser og grått hår vil heller videreutvikle 
den amerikanske drømmen og gjøre stedet om til 
nok et forstadshelvete. Antonioni forutså forandring-
ene som vi alle vet kom et par år senere. Hippiene 
forsvant, menneskerettigheter var plutselig ikke 
så viktige lenger, og glass og metall symboliserte 

livets filmskole
NEW HOLLYWOOD
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En kjempetakk til alle våre nye og trofaste publikummere, 

gjester og samarbeidspartnere. Cinemateket holder stengt i juli, 

men vi er tilbake med mer god film i august! Vi ser frem mot å 

fortsette å feire Cinematekets 30-årsjubileum 

til høsten. Da blir det utekinoweekend, 

70mm-visninger og mange andre 

jubileumsarrangementer!

Følg oss på 

sosiale medier 

for info om 

program og 

andre opp-

dateringer!

CINEMATEKET I BERGEN

CINEMATEKET_BERGEN



JUNIOR
CINEMATEKET

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

En dag på kommersiell kino for en 
hel familie kan bli temmelig dyrt. Vi 
ønsker å tilby rimeligere alternativer 
til dette, men fremdeles skape film-
minner for livet for de små.

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

Enstøingen Max føler 
seg misforstått hjemme. Han 

flykter til ”De villes” land, der han møter 
store skapninger som lengter etter lederskap. Max 

blir kongen deres, men han lærer at lykke er vanskelig 
å vedta - også i fantasien.

Max er en vilter og følsom gutt som føler seg misforstått hjem-
me hos mor og storesøster. Etter et raseriutbrudd blir moren sint 

og fortvilet og sender gutten til sengs uten middag. Max velger 
å flykte. Han havner hos ”De Ville”; det er store, rare skapninger 
i et øde landskap. Først blir Max sett på som neste middag, men 
med fabulerende evner klarer han å overbevise huttetuene om at 

han er den nye kongen deres. De har lengtet etter lederskap, og tror 
Max vil gi dem lykken og livsmotet tilbake. Det går storveis en stund, 

men Max finner ut at å regjere et kongedømme er en balansekunst. 
Forholdet til de andre blir komplisert. Deres forhold seg imellom er 
preget av gleder, sorger, styrker og svakheter som hos menneskene 

hjemme hos Max. Han innser at alle har sitt å stri med. Ingen kan 
vedta lykke. Det blir læring for livet - i fantasi som i virkelighet.

Filmen er basert på Maurice Sendaks kjente barnebok ”Where 
the Wild Things Are” fra 1963. Den illustrerte boken består av 

bare ti setninger, men er like fullt et mesterverk i amerikansk 
barnelitteratur. 

Fun fact: Mye av filmen er spilt inn i Australia. ”De Ville” 
er skapt av legendariske Jim Henson’s Creature 

Shop, navngitt etter mannen som skapte The 
Muppet Show.

TIL 
HUTTETUENES 
LAND

Aldersgrense: 
Flere mørke og drama-

tiske scener gjør at filmen 
får 7-årsgrense. Skildrin-
ger av utrygge situasjoner 

kan virke skremmende 
på yngre barn, og filmen 

frarådes derfor 
underårige.

SØNDAG 26. JUNI KL. 14:00

Where the Wild Things Are. Regi: Spike 
Jonze. USA 2010. Språk: norsk (dub-
bet). Tekst: utekstet. Aldersgrense: 7. 
DCP, 1t 42min.
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Cinemateket i Bergens filmvisninger skjer i kultur-
huset USF Verftet på Nordnes i Bergen. Stiftelsen 
Cinemateket i Bergen opptrer i formelt samarbeid med 
Norsk filminstitutt (NFI) og Nasjonalbiblioteket (NB). 
Organisasjonsnummer 971 350 539 MVA. 

Kontor-/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 - PR og markedsføring

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

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

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

Design: Cinemateket i Bergen

Faste støttepartnere:

Cinemateket i Bergen opptrer i formelt samarbeid med: 


