
SEPTEMBER-OKTOBER 2022



INNHOLD  
SEPTEMBER-OKTOBER 2022

 2 3

6 Cinematekene i Norge
 Brief Encounters
 Det syvende segl
 En kvinne er en kvinne 
 Beau travail
 Pepi, Luci, Bom og de andre
 Samlerne og jeg
 Forbidden Planet

14 Bergensbølgen
 Rocco og hans brødre 
 I Am Not a Witch
 Fantastic Mr. Fox 
 Control

20 Ny norsk doku
 Brødrene i skogen
 Store små mennesker 
 Stigma
 Kongoveteranene

24 Arkitektur på film
 Stray Dogs 
 Daguerréotypes

27 Kortfilmfestivalen i Grimstad
 Vinnerfilmene

28 Belarusiske filmdager
 Når blomstene ikke er tause
 Krystall 
 Ren kunst 
 Rute endret

34 CiB x
 Stolt og høylytt 
 Neptune Frost 
 Mafifa
 Cinema Fouad
 Fabiana
 Disobedience
 Queen of Katwe

42 Cinemateket Junior 
 Knutsen & Ludvigsen og
  den fæle Rasputin 

44 Høstens horror 
 Vertigo 
 The Host 
 Frankenstein
 The Bride of Frankenstein



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 i 
Bergen har en aldersgrense på 15 
år for vanlige filmvisninger, om ikke 
annet er opplyst i filmomtalen.
 
Mat og drikke:
Visste du at du kan kjøpe drikke 
og snacks i døren? Vi bare ber om 
at du tar med deg søppelet når du 
forlater Cinemateket.
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

SEPTEMBER
29. 30. 31. 1. 2. 3. 4.
19:00: HUFF 18:00: Tempestad 18:00: The Godfather Coda 18:00: Brief Encounters   14:00: Brief Encounters
Chinatown 20:00: The Thing 21:30: The Thing 20:15: Rocco og hans   17:00: Brødrene i skogen

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
19:00: HUFF 18:00: Kortfilmfestivalen 18:00: Brødrene i skogen 18:00: Rocco og hans   14:00: Det syvende segl
Soylent Green  20:00: Store små mennesker    17:00: Stigma
 20:00: Kortfilmfestivalen  21:00: Det syvende segl

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19:00: HUFF 18:00: I Am Not a Witch 18:00: Store små mennesker 18:00: Kongoveteranene  16:00: Når blomstene 17:00: Ren kunst
The Fifth Element  20:00: Stray Dogs 20:45: En kvinne er   19:00: Rute endret
     18:30: Krystall

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
19:00: HUFF 18:00: Stolt og høylytt 18:00: Kortfilmfestivalen 18:00: Beau travail   14:00: Knutsen og Ludvigsen
Rashomon   20:00: I Am Not a Witch   
 20:30: Mafifa 20:00: Kortfilmfestivalen    17:00: En kvinne er en kvinne

OKTOBER

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19:00: HUFF 18:00: Fantastic Mr. Fox 18:00: Frankenstein 18:00: Pepi, Luci, Bom   14:00: Pepi, Luci, Bom
Sommeren med Monika 20:00: The Host 20:00: The Bride of    
   20:00: Control   17:00: Frankenstein  

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.    
19:00: HUFF 18:00: Daguerréotypes 18:00: The Bride of 18:00: Samlerne og jeg   14:00: Samlerne og jeg  
Do the Right Thing 20:30: Control   20:00: The Host   17:00: Forbidden Planet  
        
         

26. 27. 28. 29. 30. 1. 2.
19:00: HUFF 18:00: Disobedience 18:00: Cinema Fouad 18:00: Fantastic Mr. Fox   14:00: Beau travail
The Florida Project 20:30: Vertigo 20:00: Fabiana 20:00: Vertigo   17:00: Vertigo
       
      

BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL

20.-27. OKTOBER

LEIE EN KINOSAL?
Fredager og lørdager er 

normalt ledige for utleie.
Se cinemateketbergen.no.

17. 18. 19.
19:00: HUFF 18:00: Forbidden Planet 18:00: Queen of Katwe 
Rear Window  

ikke er tause

og den fæle Rasputin

Frankenstein
og de andre og de andre

Frankenstein

brødre

en kvinne

brødre

Neptune Frost

i Grimstad - prog 1

i Grimstad - prog 2

i Grimstad - prog 2

i Grimstad - prog 1

CINEMATEKET
BERGEN



BRIEF 
ENCOUNTERS
TORSDAG 1. SEPTEMBER KL. 18:00
SØNDAG 4. SEPTEMBER KL. 14:00

Korotkie vstrechi. Regi: Kira Muratova. Sovjetunionen 1967. 
Språk: russisk. Tekst: engelsk. Aldersgrense: 9 år. DCP, 1t 
36min. 

Muratova, den gang med etternavnet Korotkova, ble 
uteksaminert i 1959 og flyttet raskt til Odessa og giftet 
seg med Oleksandr Muratov, en av regissørene ved 
Odessa Film Studio. Sammen gjorde de to filmer, før 
de skilte lag og Muratova gjorde sin første film på egen 
hånd – Brief Encounters i 1967. Her har hun ikke bare 
regi, hun skrev den selv (sammen med Leonid 

Det ukrainske filmarkivet, Dovzhenko 
Film Studios, har bedt venner over 
hele verden vise solidaritet med dem, 
gjennom å vise frem perler fra arkivet. 
Med den rike kulturarven de sitter på, 
og den vanskelige situasjonen de er 
i, er det ikke vanskelig å følge denne 
oppfordringen. Ved denne anledning 
presenterer vi Brief Encounters - Kira 
Moeratovas andre spillefilm.

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

Zhukhovitsji) og spiller den ene hovedrollen. Den andre 
kvinnelige hovedrollen spilles av Nina Ruslanova, også 
fra Ukrainia. Denne senere så folkekjære skuespillerin-
nen, med langt over 100 filmroller, gjør her sin film-
debut og imponerer med sin gestaltning av gradvis 
utvikling fra naiv og sky landsbyjente til moden kvinne.
 
En kveld mens kommunepolitikeren Valentina 
(Muratova selv) spekulerer på om hun skal ta opp-
vasken eller skrive en tale for en vannverkskonferanse, 
banker det på døra. Der står Nadya (Ruslanova), en 
ung pike fra landet, den nye hushjelpen. Valentinas 
ektemann, geologen Maksim (Vysotskij) er på felt-
arbeid, og i en rekke korte scener utleveres så brikkene, 
i tidsmessig uorden. Dette krever at tilskueren selv 
setter bitene sammen til et hele, og langsomt avdekkes 
et sårt drama om mennesker som er så forskjellige at 
kjærlighet kanskje blir umulig…
 
Dessverre for Muratova var tøværet etter Stalins død nå 
så godt som over og sensuren hadde strammet skruen 
til. En film så egenartet som Brief Enconters, med sin 

kompliserte struktur, dristige kameraføring og sterke 
persongalleri, som også utfordret samtidens moral og 
politikk, måtte jo bli sterk kost for datidens myndig-
heter. Senere skulle hun bli kjent for sine konfronteren-
de og noen ganger direkte voldsomme scener, men her 
er det antydningen som gjelder. Små blikk, fakter, vage 
diskusjoner, ja selv i sangenes tekststrofer finnes det 
en rik mening. Filmens tittel er treffende, her får vi en 
rekke korte møter, hverdagslige samtaler som rommer 
mange lag og som sier enormt mye om datidens Sovjet. 
Alt for mye ifølge sovjetiske myndigheter, som forbød 
filmen frem til perestrojkaen på 80-tallet.
 
Med påfølgende yrkesforbud, noe som skulle gjenta 
seg for Muratova i flere omganger, ble hennes filmografi 
på 60- og 70-tallet svært sparsom. Kanskje nettopp 
derfor skulle Muratova bli den av sin generasjons 
filmskapere som greide seg best etter Sovjetunionens 
fall. I alle fall kom det en pen rekke perler fra hennes 
hånd helt frem til hun avsluttet sin regissørkarriere med 
den passende tittelen Eternal Return i 2012. Muratovas 
meget personlige, dristige og idiosynkratiske stil har 
gitt oss noen svært minneverdige, smått surrealistiske 
mesterverk, og alt startet med Brief Encounters i 1967.
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EN KVINNE ER EN KVINNE

Godard fortsetter å leke med sjangerkonvensjoner, 
og her er det musikalen som er utgangspunktet. Han 
har kalt filmen en neorealistisk musikal, et begrep som 
i ekte godardsk ånd er en absolutt selvmotsigelse. I 
sin nød ønsker Angela at hun var Cyd Charisse og at 
Alfred var Gene Kelly, for innenfor musikalens rammer 
ville neppe hennes problemer eksistert.

Om Angelas virkelighet vanskelig lar seg tilpasse 
prinsippene i en amerikansk musikal, er det ikke 
mangel på hennes filmiske metabevissthet. Da hun 
møter Jeanne Moreau spør hun hvordan det går med 
Jules og Jim-karakterene i filmen som Godards venn 
François Truffaut nettopp hadde startet 
innspillingen av.

TORSDAG 15. SEPTEMBER KL. 20:45
SØNDAG 25. SEPTEMBER KL. 17:00

Un femme est une femme. Regi: Jean Luc Godard. Frankrike 
1961. Språk: fransk. Tekst: engelsk. DCP, 1t 25min.

Godards neorealistiske musikal.

En av Godards letteste filmer. Det er en film som 
bobler av overskudd og lykke – noe man sjelden ser 
hos ham – og er kanskje først og fremst en kjærlighets-
erklæring til hans kone.

Angela ønsker seg barn, men Emile, som hun bor 
sammen med, er sterkt imot dette. Han vil ikke gå til 
sengs med henne og begrunner det med at han skal 
delta i sykkelløp på søndagen, og ikke vil komme ut 
av form. Angela går derfor til husvennen Alfred som 
med glede hjelper henne.

CINEMATEKENE 
I NORGE

DET SYVENDE SEGL

Filmen henter sin tittel fra Bibelens avsluttende 
bok, Johannes åpenbaring. I det åttende kapittelet 
fortelles hva som sees og hva som skjer når døds-
engelen bryter seglene. Og det åpenbares mareritt-
aktige visjoner. Bergman stiller med drømmespillets 
logikk massevis av eksistensielle spørsmål, evige og 
derfor også moderne. Finnes Gud? Er han taus? En 
gjøglerfamilie symboliserer håpet. Det glimter til med 
humor på reisen gjennom pest, vold og krig.

Det syvende segl utfordrer, er et gobelin av gåter og 
paradokser. Men som all stor kunst løfter drømme-
spillet sinn og sans.

Per Haddal

TORSDAG 8. SEPTEMBER KL. 21:00
SØNDAG 11. SEPTEMBER KL. 14:00

Det syvende segl. Regi: Ingmar Bergman. Sverige 1957. 
Språk: svensk. Tekst: engelsk. Aldersgrense: 12 år. 1t 36min.

Max von Sydow spiller ridderen Antonius som 
kommer tilbake fra korstogene og har mistet sin tro.

En ridder kommer hjem fra korstogene og spiller 
sjakk med døden på en steinsatt strand i Skåne. Og: 
En gjøglertrupp fra middelalderen danser seg over 
åskammen i mørk silhuett. Dette er to av film-
historiens mest ikoniske scener. De stammer fra 
Ingmar Bergmans Det syvende segl. Sammen med 
Henrik Ibsen og August Strindberg var Bergman 
nordisk dramatiker av ypperste verdensklasse. Og 
han virket over et vidt spekter av medier, ikke bare 
teater, men skapte dramatikk via 60 filmer 
og tv-innspillinger.
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PEPI, LUCI, BOM OG DE ANDRE

Almodóvar hadde allerede fra 1972 laget flere kort-
filmer på Super 8 som ble vist på undergrunns-
festivaler i Barcelona og Madrid. Kortfilmene var 
stumme, fordi lyd var en kostbar og vanskelig affære 
på Super 8, så Almodóvar pleide å stå ved siden av 
lerretet og gi de forskjellige karakterene stemme. Ofte 
hadde han også med en kassettspiller med musikk 
til filmene. Pepi, Luci, Bom og de andre ble laget 
med nesten bare debutanter i de ulike rollene og 
funksjonene, og de til tider kaotiske opptakene varte 
i nesten et og et halvt år. Pengene var det Carmen 
Maura som hadde ordnet, gjennom en innsamling som 
involverte hundrevis av bidragsytere. Ingen fikk lønn 
for arbeidet sitt, filmen var fullt og helt et samarbeids-
prosjekt for alle involverte.

Filmen er vulgær og Almodóvar har lånt fritt fra blant 
annet amerikansk undergrunnsfilm, med Paul 
Morrissey og John Waters som uttalte inspirasjons-
kilder. Mange lot seg provosere, og da filmen ble 
lansert i USA på 90-tallet mente for eksempel The 
Washingtom Post at dette var “a smutty sexual 
sideshow most safely viewed in a 
full body condom”.

TORSDAG 6. OKTOBER KL. 18:00
SØNDAG 9. OKTOBER KL. 14:00

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Regi: Pedro 
Almodóvar. Spania 1980. Aldersgrense: 15 år. Språk: spansk. 
Tekst: norsk. DCP, 1t 20min.

Pedro Almodóvars tøylesløse spillefilmdebut.

Pepi, Luci, Bom og de andre var Almodóvars første 
kommersielt distribuerte film i Spania. Det er også 
uten tvil regissørens minst teknisk avanserte film, men 
den viser frem trekkene som kom til å følge ham gjen-
nom karrieren. De kvinnelige figurene som her presen-
teres for første gang, er alle forgjengere til karakterer 
som videreutvikles i Almodóvars senere filmer.

Pepi er en ung, frisinnet kvinne som bor i Madrid og 
dyrker marihuana på balkongen sin. Det har en politi-
mann i nabolaget lagt merke til, fordi han smugtitter 
på Pepi, og når han oppsøker henne ender han med 
å voldta henne. Pepi vil ha hevn og får venninnen sin 
Bom til å banke ham opp. Men det viser seg at det 
ikke var politimannen som ble angrepet, men tvilling-
broren hans. Pepi blir derfor venner med politiman-
nens kone, Luci. Hun blir snart et villig offer for Boms 
sadistiske lyster og forlater ektemannen, og flytter 
sammen med Pepi og Bom.

CINEMATEKENE 
I NORGE

BEAU TRAVAIL

basert på samme novelle og Jean-Luc Godards film 
Le petit soldat. (Kritikere har også påpekt likheter 
med både Jean Genet og Taxi Driver.) Beau travail 
har likevel mye til felles med Denis’ tidligere filmer, 
i sted (Afrika), tema (mannlig vennskap, seksualitet, 
ensomhet, forbudt begjær, kolonialisme, spenningen 
mellom Frankrike og Afrika, svart og hvit, menn og 
kvinner), musikkbruk (her med Britten og techno av 
Corona), den subjektive fortellerstilen og så videre.

Beau travail tar utgangspunkt i trekanthistorien fra 
Billy Budd om seksuell sjalusi, men forkaster i stor 
grad allegorien om godt og ondt. Denis er ikke så 
interessert i historien som i poetisk skjønnhet 
(formene, fargene og teksturen i landskapet, sjøen 
og menneskekroppene i naturlig lys), i ritualene og 
gestene til menn i isolasjon, og i undertrykkelsens 
psykologi. Beau travail er en nydelig og underlig film 
som bruser i takt med storheten i Brittens opera og 
den fascinerende, visuelt slagkraftige – nesten 
svimmelt vakre – koreografien av menneskekropper 
i bevegelse.

TORSDAG 22. SEPTEMBER KL. 18:00
SØNDAG 2. OKTOBER KL. 14:00

Beau travail. Regi: Claire Denis. Frankrike 2000. Språk: 
fransk. Tekst: norsk. Aldersgrense: 12 år. DCP, 1t 30min.

Claire Denis’ mesterverk av en film.

Beau travail, som ble Claire Denis’ store gjennom-
bruddsfilm, har blitt hyllet som en av de mest 
originale og vakre filmene som ble laget på 90-tallet, 
og har blitt stående som et lite mysterium av en film. 
Dette fordi den på en og samme tid er en åpen og en 
konkret film, som dermed inspirerer til å ses 
gjentatte ganger.

Og ikke minst er det spesielt at en slik ordknapp, 
abstrakt film om begjær og beherskelse blant en 
gruppe franske fremmedlegionærer i Djibouti har 
skapt slike henrykte reaksjoner. I motsetning til 
Denis’ tidligere, mer realistiske og selvbiografiske 
filmer, trekker Beau travail veksler på litterære, 
musikalske og filmatiske kilder. Til grunn for filmen 
ligger blant annet den homoerotiske novellen Billy 
Budd av Herman Melville, Benjamin Brittens opera 
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FORBIDDEN PLANET

truer med å utslette ekspedisjonsmedlemmene 
ligger et eller annet sted i det de har etterlatt seg.           
     
Flere faktorer utover et intelligent manus gjør at 
Forbidden Planet skiller seg ut. Dens effekter og 
kulisser er storslagne, og farvene er et kapittel for 
seg. Musikken er også et modig skritt for en 
Hollywood-produksjon, den første totalt elektroniske 
lydkulisse. Ingen orkester eller smektende fioliner, 
kun elektroniske lyder. Den stemningen som dette gir 
er totalt utenomjordisk, og bidrar til at filmen føles 
moderne også i dag.

SØNDAG 16. OKTOBER KL. 17:00
TIRSDAG 18. OKTOBER KL. 18:00

Forbidden Planet. Regi: Fred M. Wilcox. USA, 1956. Alders-
grense: 12 år. Språk: engelsk. Tekst: utekstet. DCP, 1t 36min.

Forbidden Planet skiller seg ut fra det meste som 
ellers er gjort innenfor science fiction. Den er løselig 
basert på Shakespeares “Stormen”, men plassert i år 
2200 på planeten Altair-4. En ekspedisjon blir sendt 
ut fra jorden for å undersøke hva som er skjedd med 
en gruppe kolonister som ikke har gitt lyd i fra seg 
på mange år. Vel fremme blir ekspedisjonen møtt av 
de eneste overlevende, Dr. Morbius og hans datter, 
Altaira. De andre ble drept av en mystisk kraft, som 
nå plutselig dukker opp igjen. Planeten har tidligere 
vært bebodd av en langt fremskreden rase, men som 
tydeligvis brått har blitt borte. Deres teknologi og 
kunnskap er hinsides vår fatteevne. 
Svaret på gåten som 

CINEMATEKENE 
I NORGE

SAMLERNE OG JEG

det levende bildet møtes. Men uansett form, 
utmerket alle filmene seg med Vardas lekenhet, 
observasjonsevne og konseptuelle kraft.

Samlerne og jeg er både en dagbok og et essay, per-
sonlig og politisk på samme tid, en underholdende 
men dypt reflekterende film gjennomsyret av Vardas 
egen eksentriske humor og entusiasme. Vi følger 
Varda på en reise rundt i Frankrike, der hun i selskap 
med et lite DV-kamera drar omkring for å spore opp 
og dokumentere en alternativ kultur. Denne kulturen 
består av samlere, folk som finkjemmer velferdssam-
funnets bakevjer for å redde ting kastet av andre, ting 
som fremdeles kan brukes. Noen gjør det fordi det 
er gøy, andre gjør det av nød, noen gjør det i sinne, 
andre gjør det på djevelskap.

TORSDAG 13. OKTOBER KL. 18:00
SØNDAG 16. OKTOBER KL. 14:00

Les glaneurs et la glaneuse. Regi: Agnès Varda. Frankrike 
2000. Aldersgrense: Tillatt for alle. Språk: fransk. Tekst: 
engelsk. DCP, 1t 22min.

Et personlig portrett av dem som lever av det vi 
andre kaster.

Agnès Varda døde i 2019, og etterlot seg da en utrolig 
rik filmografi. Allerede i debuten La pointe courte i 
1954, viste hun en vilje til å forene perspektiver eller 
blande kategorier, noe som kom til å gå som en rød 
tråd gjennom karrieren hennes. Hun vekslet mellom 
fiksjonsfilm og dokumentarfilm, i spillefilmene inkor-
porerte hun dokumentariske elementer og i de mest 
personlige dokumentarene trakk hun linjer til store 
politiske og sosiale tema (krig, fattigdom, abortkamp, 
kvinnefrigjøring og så videre). Med sin fotograf-
bakgrunn var hun også opptatt av å la stillbildet og 
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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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i bussen, og som en familie delte vi reisen 
til Rocco, Simone og de andre brødrene 
sammen. Som en familie, som selv skulle gå 
i oppløsning noen få år senere.”

John Olav Nilsen (f. 1982) er en bergensk 
musiker og skribent som gjorde seg stor 
her til lands med det spellemannsvinnende 
debutalbumet fra 2009: For sant til å være 
godt. Den poetiske såkalte gatepopen har 
allerede rukket å bli en klassiker i Norges 
musikkhistorie, og da bandet Gjengen ble 
erstattet med Nordsjøen, fortsatte de å selge 
ut hver konsert takket 
være deres episke 
liveopptreden og 
fengende musikk. 
I 2020 slapp de 
albumet Det store 
i det små til 
strålende kritikker 
fra medier landet 
over, og snart vil 
ny musikk se 
dagens lys.

TORSDAG 1. SEPTEMBER KL. 20:15
TORSDAG 8. SEPTEMBER KL. 18:00

Rocco e i suoi fratelli. Regi: Luchino Visconti. Italia 1960. 
Språk: italiensk. Tekst: engelsk. 35mm, 2t 34m.

“I Luchino Visconti sitt gjensyn med neorealismen 
samles vi rundt en familie som går i oppløsning. 
Rocco og hans brødre viste seg for første gang i kino-
salene i 1960 og må løftes frem som et monokromt 
mesterverk fra Italias rike filmsamvittighet. 

Fra det langsomme og fattige sør tar familien Parondi 
seg til det fartsfylte og progressive nord i håp om et 
nytt og litt mindre selvutslettende liv. De fem brød-
renes ulike veivalg i storbyen sliter på blodsbåndet og 
vi blir vitne til en nesten bibelsk batalje mellom det 
«gode» og «onde» i mennesker som er vevd sammen. 
Som poetisk motvekt til dramaet er det hele skutt i på 
et stilsikkert bakteppe i sort-hvit.

Selv traff jeg Parondi-guttene i en bandbuss en gang 
tidlig på 2010-tallet. Reisen fra spillejobbene i øst 
og hjem til vest var nærmest blitt automatisk og 
monoton på dette tidspunktet, men akkurat denne 
turen skulle feste seg og slå rot i meg. Mens regnet 
pisket og gårsdagens sjøslag ble lagt bak oss satt vi 
alle mann klisteret til den lille skjermen helt fremst 

Rocco og hans brødre

en spillefilm som er totalprodusert i Zambia, 
så jeg ønsker alle sjeler som er sultne på noe 
sånt velkommen.”

Nora Shikoswe Hougsnæs (f.1993) som går 
under artistnavnet Shikoswe, kom som et 
friskt pust inn i den bergenske indie-scenen i 
2016. Hun slapp debut-
albumet sitt, Back in 
the Tall Grass, i 2019, 
som fikk strålende 
omtaler både innen-
lands og utenlands. 
Hun har gjort seg 
synlig med sin 
fengende drømme-
pop og blir omtalt 
som Bergens 
indie-håp.

TIRSDAG 13. SEPTEMBER KL. 18:00
TORSDAG 22. SEPTEMBER KL. 20:00

I Am Not a Witch. Regi: Rungano Nyoni. Zambia, Frankrike, 
Storbritannia 2017. Språk: engelsk, chewa, nyanja. Tekst: 
norsk. Aldersgrense: 15. DCP, 1t 30min.

“Det som umiddelbart fikk meg til å ville se I Am Not 
A Witch er at regissøren og manusforfatteren har 
en identitet som minner om min: ung kvinne med 
europeisk og afrikansk opphav. Men uavhengig av det 
så er Rungano Nyoni ordentlig god på karakterer – om 
de snakker mye eller lite spiller egentlig ingen rolle, 
de kommer så tydelig fram likevel. 

Filmen handler om fryktbasert gruppementalitet og 
generasjonelle traumer, og de drøye konsekvensene 
disse gjerne har på folk i spesielt sårbare situasjoner. 

Balansekunsten mellom enkelhet og kompleksitet og 
mellom humor og alvor gjør denne fortellingen til en 
klassiker for meg. Også er det ikke hverdagskost med 

I Am Not a WitchValgt av John Olav Nilsen

Valgt av Nora Shikoswe Hougsnæs

Foto: Embla Karidotter Foto: Astri Album
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med de rare dyrene. Da føler jeg jeg får en 
pause fra livet, samtidig som jeg får være 
med på et eventyr. Og det er helt perfekt.”

Aurora Aksnes (f. 1996) er en sanger og 
låtskriver, kjent under artistnavnet AURORA. 
Debutalbumet hennes, All My Demons 
Greeting Me as a Friend, kom ut i 2016 og 
samme år vant hun Spellemann for årets 
popsolist. Hun gjorde raskt enorm suksess 
både hjemme i Norge og 
internasjonalt med sin 
fengende popmusikk,
 unike sangstemme 
og egenartede frem-
toning. Fem plater 
og utallige priser og 
prestasjoner senere, 
fortsetter hun å 
være en av de 
største artistene 
vi har her til lands.

TORSDAG 29. SEPTEMBER KL. 18:00
TIRSDAG 4. OKTOBER KL. 18:00

Fantastic Mr. Fox. Regi: Wes Anderson. USA, 2010. Alders-
grense: 7 år. Språk: engelsk. Tekst: norsk. DCP, 1t 27min. 

Fantastic Mr. Fox er regissør Wes Andersons første 
animasjonsfilm, basert på Roald Dahls roman med 
samme navn. Familien Rev lever et idyllisk liv, men 
etter tolv år i denne rolige tilværelsen begynner Herr 
Rev å kjenne på sine dyriske instinkter. Det tar ikke 
lang tid før han er tilbake i gamle vaner med å stjele 
mat fra nabogårdene. Plutselig er ikke bare han selv 
og familien hans i fare, men også alle de andre dyrene 
i området. Fanget under jorden uten nok mat må 
dyrene slå seg sammen for å ta rotta på de slemme 
gårdeierne som vil ha tak i Herr Rev, koste hva 
det koste vil.

“Jeg liker veldig godt filmer som er veldig i harmoni 
med seg selv. Jeg liker også veldig godt oransje. Og 
gul. Og denne filmen er full av oransje og gul. Jeg 
føler det gjør veldig gode ting med hjernen. Jeg syns 
også det er veldig fint at den aldri blir for høylytt eller 
for trist. Da kan man sveve litt mer. I de fine fargene, 

Fantastic Mr. Fox
Valgt av Aurora Aksnes
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karakterer å forholde seg til, og skuespillerne 
nailer hver rolle. Sam Riley er perfekt i rollen 
som Curtis. Så bra en kanskje glemmer det 
er en spillefilm en ser. Faen for en film.”

Benjamin Berdous (f. 1991) er vokalist og 
gitarist i Slomosa. Bergensbandet ble dannet 
i 2016 og deres selvtitulerte debutplate som 
kom ut i 2020 fikk terningkast 6 i Bergens 
Tidende. Bandet sier 
de spiller såkalt “tundra 
rock”, inspirert av 
stoner rock/desert 
rock-sjangeren. De 
høster god kritikk 
hver gang de spiller 
i Norge, og Europa-
turneen deres i år 
gjør at de raskt 
vokser seg store 
i utlandet også. 

TORSDAG 6. OKTOBER KL. 20:00
TIRSDAG 11. OKTOBER KL. 20:30

Control. Regi: Anton Corbijn. Storbritannia, 2007. Språk: 
engelsk. Tekst: norsk. 35mm, 2t 2min. 

“I de tidlige tenårene leste jeg om Joy Division i et 
musikkblad, og ble veldig grepet av det jeg leste. 
Fortellingene om bandet, navnets mørke opphav, og 
den stemningsfulle, ukompliserte musikken var en 
god pakke - det var lett å like. Noen år senere leste 
jeg en eller annen plass at det var kommet en film om 
vokalist Ian Curtis og lastet den ned fra Pirate Bay. 
Jeg så den igjen og igjen. Filmen var bildets tilsvar 
på musikken; mørk, enkel og gripende. Film noir, 
med en av rockens mest fascinerende og tragiske 
frontmenn i hovedrollen. Det er spillefilm-debuten til 
Antony Corbijn, som også jobbet med bandet som 
fotograf tilbake i deres få aktive år. Han kjente bandet 
og Ian Curtis godt, noe som må være nøkkelen 
bak filmen. 

Curtis’ personlige forhold og bandets vekst fra 
starten er intenst portrettert i filmen. Det er få 

Control
Valgt av Benjamin Berdous
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BRØDRENE 
I SKOGEN

SØNDAG 4. SEPTEMBER KL. 17:00
ONSDAG 7. SEPTEMBER KL. 18:00

Brødrene i skogen. Regi: Øyvind Elvsborg. Norge 2022. 
Språk: norsk. Tekst: engelsk. DCP, 1t.

Brødrene i skogen forteller historien om et leve-
sett som nesten er borte, om sorgen ved å bli 
værende og om å finne livsgleden igjen.

Filmen er et portrett av pensjonisten Olaf. Han 
har akkurat mistet tvillingen sin som han har 
delt hele livet sitt med. Vi følger Olaf når han 
prøver å få gnisten tilbake og å finne ny mening 

i livet. Det er tungt, men det hjelper at Olaf tar 
livet med humor og nysgjerrighet. Filmen for-
teller også historien om tvillingenes levesett 
som nesten er borte, men som likevel er en 
viktig del av kulturarven vår. Brødrene har hele 
livet bodd på en gård ved Tyrifjorden og jobber 
i skogen. De lever i pakt med naturen og prøver 
å finne smarte løsninger der de kan gjenbruke 
sine ting. Dette er en hyllest til det enkle, nøy-
somme livet og den glemte kunnskapen.

NY
NORSK 
DOKU

ONSDAG 7. SEPTEMBER KL. 20:00
ONSDAG 14. SEPTEMBER KL. 18:00

Store små mennesker. Regi: Gunhild Westhagen 
Magnor. Norge 2022. Språk: norsk. Tekst: norsk. DCP, 
1t 10min.

Filmen handler om de tilsynelatende små, men 
uhyre viktige stegene barn tar i barnehagen for 
å bli store, empatiske mennesker.

Vi følger hverdagen til 2 år gamle Balder og 
Haakon i en kommunal barnehage over ett år. 
Vennskapet blir satt på prøve i overgangen fra 
småbarns- til storebarnsavdelingen. Først når 
Balder lærer å sette sine egne grenser, og 
Haakon lærer å dele, kan vennskapet få 
videreutvikle seg. Filmen handler om hvordan 
barn sosialiseres og bygger vennskap i 

barnehagen, men på sett og vis handler den om 
oss alle sammen. For barna minner oss om hva 
vi mennesker har i oss.

Filmen ble vist under Human internasjonale 
dokumentarfilmfestival og vant prisen for beste 
norske dokumentarfilm. Den er tatt ut til Oslo 
Pix og konkurrerer i kategorien Nordiske doku-
mentarfilmer. Materialet er filmet observerende, 
på øyenhøyde med barna. Filmen kan åpne opp 
for refleksjon og diskusjon blant barnehage-
ansatte. ”Ofte når vi voksne henter barn i 
barnehagen, kommer vi med hodet fullt av det 
vi gjorde tidligere eller det vi må rekke. Jeg 
tenker at filmen kan bli en øyeåpner for mange 
mennesker som kommer til å ta hverdagen og 
følelsene til barna mer på alvor” 
- Helen Prestgard, produsent.

STORE SMÅ
MENNESKER



SØNDAG 11. SEPTEMBER KL. 17:00

Stigma. Regi: Marius Mellem. Dokumentarfilm. Språk: 
norsk. Tekst: norsk. DCP, 53min. 

Stigma er en dokumentar som viser illegale rus-
brukere som det de er: helt vanlige mennesker. 
Fokuset ligger ikke på en politisk konvertering, 
men heller på å vise at rusbrukere er som meg 
og deg, og ikke nødvendigvis tunge rusavhengige 
som lever på gaten. Dette gjøres ved å intervjue 
rusbrukere som hovedpersoner, men også politi, 
politikere, rusaktivister, avholdsorganisasjoner 
og helsevesen. Alle har en mening om rusbruk, 
men hva mener rusbrukerne selv? Er det mulig 
med en nyansering av rusdebatten?
 
Regissøren dokumenterer sin reise gjennom hele 
Norge, på jakt etter ufortalte og tabubelagte 
historier fra sju helt vanlige rusbrukere i Norge. 
Han sier selv han ville vise den underrepresen-
terte majoriteten av mennesker som ruser seg på 
illegale rusmidler. De som ikke kan kategoriseres 
som de ofte representerte tunge rusavhengige. 
”Grunnen til dette var min egen oppfattelse av 
rusbrukere i Norge og erfaringene til venner og 
nære som slet med rus, brukte rus eller ble stig-
matisert på grunn av en tilknytning til ulovlig rus. 

Jeg følte at disse historiene ikke ble vist i norske 
medier eller kinoskjermer, og at de som fikk 
spillefilmtid eller tv-tid i norske mediehus ofte 
var personer som var tunge avhengige på 50-60 
år som også kom fra Oslo-området.

Den tunge rusavhengige er minoriteten av 
rusbrukere i Norge og det finnes mange flere 
historier hvor rusbruken ikke nødvendigvis var 
katastrofal, vond og kanskje ikke en gang, farlig. 
Det finnes også historier hvor rusen hjalp eller at 
mennesker som sleit med rus, kom seg hel-
skinnet igjennom avhengigheten og bruken. Det 
er historier om at den reseptbelagte cannabisen 
hjalp på depresjonen og nattesøvnen eller at 
17-åringen med selvmordstanker brukte rusen 
for å rømme fra utenforskap og hets.”
 
Hvem er egentlig de vanlige rusbrukerne i Norge? 
Hvordan havnet de i sin situasjon og hva er deres 
framtidshåp? I dokumentarfilmen møter vi syv 
mennesker fra alle Norges kanter. Deres ufortalte 
historier om diskriminering og rus er svært like, 
uavhengig av tid og distanse fra hverandre. Uten-
forskap, stigmatisering og medmenneskelighet 
går igjen hos alle.

STIGMA
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KONGOVETERANENE

TORSDAG 15. SEPTEMBER KL. 18:00

Kongoveteranene. Regi: Erik Martiniussen. Norge 2022. 
Aldersgrense: 12 år. Språk: norsk/svensk. Tekst: 
engelsk. DCP, 1t 34 min.

For første gang forteller veteranene om hva 
de opplevde: De fortelle om dramatiske 
redningsoperasjoner og venner som satt i krigs-
fangenskap. De risikerte eget liv for De forente 
nasjoner (FN) og freden i Kongo, men da de 
kom hjem ble veteranene glemt.

På starten av 1960-tallet ble et trettitalls norske 
og svenske piloter og maskinister sendt til 
Kongo for å tjenestegjøre for FN og freden. De 

visste lite eller ingenting om hva de gikk til, men 
ble sendt på livsfarlige oppdrag. I Kongo møtte 
de raskt krigens grelle ansikt. De var pionérer 
for FNs fredsbevarende styrker og ble sendt på 
livsfarlige oppdrag. Da de kom hjem til Norge 
ble de bedt om å ikke fortelle noe om hva de 
hadde opplevd. Filmen om Kongoveteranene 
forteller om et viktig kapittel i norsk etterkrigs-
historie som aldri har blitt fortalt før. Filmen 
handler om individuelt mot, men også om 
hvordan vi som samfunn sviktet FN-veteranene 
da de kom hjem.

NY
NORSK 
DOKU



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

STRAY 
ONSDAG 14. SEPTEMBER KL. 20:00

Stray Dogs. Regi: Tsai Ming Liang. Frankrike/Taiwan, 
2013. Språk: mandarin. Tekst: ???. Aldersgrense: ???. 
DCP, 2t. 18min.

En ung kvinne sitter i en gammel leilighet og 
børster håret. I bakgrunnen ligger to barn og 
sover. Etter hvert forsvinner kvinnen, og barna 
overlates til seg selv. Barnas far arbeider midt i 
et travelt veikryss i Taipei, hvor han står og hold-
er opp reklameskilt for luksuriøse fritidsboliger. 
Selv har den lille familien kun råd til å bo i en 
liten container, og de små slantene faren tjener 
på jobben går stort sett til alkohol og sigaretter. 
Slik lever de, uten særlig tilhørighet noe sted, og 
uten noen tydelig retning.

Stray Dogs er en mystisk og poetisk film. Den gir 
et innblikk i denne familiens liv, men følger ikke 
noe tradisjonelt handlingsforløp. Filmen er satt 
sammen av et sparsommelig utvalg scener som 
i utgangspunktet forteller separate historier. Slik 
blir filmens hovedfokus ikke nødvendigvis histo-
rien den forteller, men heller hvordan historien 
blir fortalt. Lange, dvelende tagninger skaper en 
atmosfære som er både vond og vakker, og som 
det skal godt gjøres å ikke la seg fanges inn av.

DOGS
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DAGUERRÉOTYPES

TIRSDAG 11. OKTOBER KL. 18:00

Daguerréotypes. Regi: Agnès Varda. Frankrike, 1975. 
Språk: fransk. Tekst: ???. Aldersgrense: ???. DCP, 1t. 
20min.

Denne dokumentaren tar for seg livet i Rue 
Daguerre, en gate i Paris hvor regissøren selv 
bodde. Dette er et nydelig portrett av et nabo-
lag: menneskene som driver bakeriet, parfyme-
riet, musikkbutikken og alle de andre virksom-
hetene som gjør denne gaten så levende. Vi 
møter alle slags folk som forteller om jobbene, 
relasjonene, livene og drømmene sine. De fleste 
er ikke fra Paris, eller Frankrike engang, så hvor-
dan og hvorfor endte de opp akkurat her? Varda 
beskrev denne filmen som «mer eller mindre en 
observasjon av naboene mine», men den er så 
mye mer enn det.

Regissør Varda tok seg av sitt to år gamle barn 
da hun lagde denne filmen, og kunne derfor ikke 

være vekke i lengre perioder. Dette er grunnen 
til at hele filmen er gjort innen 90 meter fra der 
hun og sønnen bodde, fordi det var så lang 
ledningene til utstyret hennes var. Navnet på 
filmen spiller på flere strenger: filmens handling 
foregår i Rue Daguerre, som er oppkalt etter 
Louis Daguerre som var en pioner innen fotogra-
fi. Varda portretterer venner og naboer og sier 
i løpet av filmen at de er hennes “typer”, både 
som i den fotografiske prosessen daguerrotypi, 
men også som i den sosiale klassen som hun har 
vært politisk opptatt av. Denne nyskapende, 
morsomme og hjertevarme filmen gjør mer enn 
å la oss bli kjent med 
folkene som utgjør 
denne ene gaten i 
Paris – den lar oss 
se viktigheten av 
et samfunn.

ARKITEKTUR
PÅ

FILM

Kortfilmfestivalen er Norges eldste og mest 
prestisjetunge festival for kortfilm og kort 
dokumentar. Siden første utgave i 1978 har den 
blitt en viktig møteplass for filmfolk, og viser 
norsk og internasjonal film av høy kvalitet. Vil du 
viter mer? Se kortfilmfestivalen.no. 

Vi viser to forskjellige kortfilmprogrammer 
fordelt på fire forestillinger 6. og 21. september.

KORTFILMFESTIVALEN 
I GRIMSTAD 2022:
VINNERFILMER
TIRSDAG 6. SEPTEMBER KL. 18:00 - PROGRAM 1
TIRSDAG 6. SEPTEMBER KL. 20:00 - PROGRAM 2
ONSDAG 21. SEPTEMBER KL. 18:00 - PROGRAM 1
ONSDAG 21. SEPTEMBER KL. 20:00 - PROGRAM 2

Se det beste og ferskeste av norsk kortfilm når 
Kortfilmfestivalen i Grimstad viser sitt konkurranse-
program på Cinemateket i Bergen! 6. og 21. sep-
tember  kan du se norske kortfilmer, musikk-
videoer og korte dokumentarer i konkurranse. 
Programmet spenner vidt, fra animasjon og drama 
til sjangerfilm og eksperimentelle uttrykk, laget av 
erfarne filmskapere så vel som nye talenter.
 



Belarus har vært gjennom turbulente tider de to siste årene. 
Belarusernes kamp om et rettferdig presidentvalg i august 
2020 og fredelige protester i etterkant av valget ble etter-
fulgt av en periode med brutal undertrykkelse og forsterk-

ning av det autoritære styret. Represalier, arrestasjoner, 
fengslinger og forfølgelser preger dagens Belarus, samtidig 

som deler av befolkningen fremdeles holder på ideen om at 
det stabile autokratiet er bedre enn det ukjente og 

uforutsigbare demokratiet.

Hvordan oppleves det å bo i en autoritær stat? Hva drømmer 
folk om? Hvilke utfordringer har de? Hvem er de som protes-

terer? Hvem støtter regimet, og hvorfor gjør de det?

Belarusiske filmdager gir en mulighet til å forstå landets 
kompleksitet i lys av den nyeste historien.

NÅR BLOMSTENE IKKE ER TAUSE

LØRDAG 17. SEPTEMBER KL. 16:00
 
Gdy kwiaty nie milcza. Regi: Andrei Kutsila. Polen 2021. 
Språk: belarusisk og russisk. Tekst: engelsk. DCP, 1t 
11min + filmsamtale.

Filmen Når blomstene ikke er tause av Andrei 
Kutsila er en krønike fra en dramatisk tid, presen-
tert gjennom personlige historier til familier som 
ble berørt av voldsbølgen i 2020, og en historie om 
protestene etter presidentvalget i august 2020.

Filmen er dedikert belarusere som på forskjellige 
måter har lidd under statlig vold, men som på 
tross av de påførte traumene prøver å leve videre. 
I sentrum av historien – de belarusiske kvinnene 
som dannet solidaritetskjeder med blomster langs 
gatene i Minsk. Gjennom deres skjebner viser re-
gissøren smerten og håpet, frykten og besluttsom-
heten til vanlige belarusere. 

De belarusiske protestene var fargerike, men filmen 
er laget i svart-hvitt. Tanken bak en slik beslut-
ning var å ikke distrahere tilskueren med altfor 
mange detaljer, men rette det fulle fokuset mot 
karakterene og deres følelser. Dessuten ønsket 
regissøren å trekke klare linjer til en bestemt epoke 

i historien da svart-hvite filmer var vanlige, nemlig 
til undertrykkelsene og utrenskningene i Sovje-
tunionen på 1930-tallet.

Filmen vant en av prisene på den 37. filmfestivalen 
i Warszawa i 2021 og fikk en spesiell utmerkelse 
fra juryen på Watch Docs-festivalen. 

Om regissøren:
Andrei Kutsila (f. 1983) er en av de mest berømte 
belarusiske regissørene. Han studerte journalistikk 
ved Det belarusiske statsuniversitetet. Filmografien 
hans inkluderer mer enn et dusin dokumentarer, 
hvorav nesten alle har vunnet priser på internasjo-
nale filmfestivaler, blant annet på IDFA dokumen-
tarfestival i Amsterdam.

Filmdagenes gjest:
Etter filmen blir det filmsamtale med Irena 
Katsialovich, belarusisk filmkritiker, kulturjournalist 
og medlem av den internasjonale føderasjonen av 
filmkritikere FIPRESCI. Irena jobber ellers som 
kulturredaktør ved Belsat TV, en belarusisk 
uavhengig tv-kanal som er basert i Polen.
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KRYSTALL

LØRDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:30
 
Khrustal. Regi: Darya Zhuk. Belarus 2018. Språk: russisk 
og engelsk. Tekst: engelsk. DCP, 1t 46min + filmsamtale

1996, Minsk, post-kommunistiske Belarus. En ung 
jente ved navn Evelina (Velja), DJ på undergrunns 
rave-fester, drømmer om å flytte til Chicago der 
hennes musikalske favorittstil, house, ble født. I 
køen ved den amerikanske ambassaden får hun 
vite at hun kanskje ikke får visum på grunn av 
manglende bekreftelse fra en arbeidsgiver. Hun 
bestemmer seg for å kjøpe en falsk bekreftelse på 
at hun jobber som mellomleder ved en fabrikk som 
lager krystallprodukter. Hun skriver ned et falskt 
telefonnummer til arbeidsgiver i bekreftelsen. I 
frykt for at ambassadeansatte vil ringe det fiktive 
arbeidsnummeret for å sjekke om informasjonen 
stemmer, drar Velja til industrilandsbyen Khrust-
alnyj for å finne eieren til nummeret og overtale 
vedkommende til å bekrefte informasjonen.

Slik møtes nittitallets to svært ulike verdener som 
eksisterte i det samme postsovjetiske rommet: Den 
ene er en verden av lydighet og resignasjon som 
ikke har forandret seg så mye etter Sovjetunionens 

fall, den andre er en verden av en nyvunnet frihet, 
som av og til blir så overveldende at man kan 
drukne i den. 

Krystall er vist på flere europeiske og nord-
amerikanske filmfestivaler, og vant en rekke priser, 
blant annet Golden Duke på den internasjonale 
filmfestivalen i Odessa, Youth Jury Prize på den 
internasjonale filmfestivalen i Cork, Irland. 

Om regissøren: 
Darya Zhuk (f. 1980) dro i en alder av 16 år til 
USA. Der ble hun uteksaminert fra to universiteter: 
Harvard og Columbia. I studenttiden hadde hun en 
deltidsjobb som DJ, der dansemusikken for henne 
var en “personifisering av frihet”.

Filmdagenes gjest:
Etter filmen blir det filmsamtale med Irena 
Katsialovich, belarusisk filmkritiker, kulturjournalist 
og medlem av den internasjonale føderasjonen av 
filmkritikere FIPRESCI. Irena jobber ellers som 
kulturredaktør ved Belsat TV, en belarusisk 
uavhengig tv-kanal som er basert i Polen.

REN KUNST

SØNDAG 18. SEPTEMBER KL. 17:00 

Pure Art. Regi: Maksim Sjved. Belarus/Polen 2019. Språk: 
belarusisk og russisk. Tekst: engelsk. 51min + filmsamtale 
med regissøren

Malermestrene Zina og Inna fra den statlige 
vaktmestertjenesten maler flittig over graffiti og 
politiske slagord på veggene i Minsk og etterlater 
seg rektangler i forskjellige farger. Den abstrakte 
kunstneren Zakhar Kudin blir inspirert av disse 
figurene og gjenskaper dem på lerretet. Han maler 
på gaten og snakker med nysgjerrige forbipasser-
ende som kommer med sine tolkninger av Zakhars 
arbeid, men også uttrykker meninger som ikke 
utelukkende er kunstrelaterte. Regissør Maksim 
Sjved følger kunstnerens rute i byen og fanger opp 
samtalene med vanlige folk og politiet.

Filmen Ren kunst ble født som forlengelse av et 
fotoprosjekt. I løpet av fem år hadde regissøren 
fotografert geometriske figurer på byens vegger 
etterlatt av arbeiderne i vaktmestertjenesten, og 
lastet opp bildene i en Facebook-gruppe.

Slik blir rektanglene til et kunstnerisk fenomen. De 
forteller om den moderne belarusiske historien, om 
protestbevegelsen, byråkratiet og livene til vanlige 

belarusere. Filmen ble laget i 2019, men i dag har 
den fått betydelig større symbolsk tyngde. Kunst-
neren Zakhar Kudin døde på tragisk vis i slutten av 
2019. Malermestrene Zina og Inna som i de siste 
sekvensene av filmen maler «Lenge leve Belarus!» 
på veggen, vil neppe tørre noe slikt i dag.

Filmen ble tildelt diplom på den internasjonale 
filmfestivalen “Listapad” i Minsk. På den internasjo-
nale dokumentarfilmfestivalen ArtDocFest fikk den 
pris for beste regi.

Maksim Sjved ble arrestert i Minsk natt til 11. 
august 2020 mens han filmet protestene, og til-
brakte fire dager i varetekt.

Om regissøren: 
Maksim Sjved (f. 1979) ble uteksaminert fra 
Høyskole for regissører og manusforfattere i St. 
Petersburg i 2013 og Andrzej Wajda filmskole i 
Polen i 2016. Han ble nødt til å emigrere fra 
Belarus. Nå 
bor og jobber 
han i Polen.
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RUTE ENDRET

SØNDAG 18. SEPTEMBER KL. 19:00

Marshrut perestroen. Regi: Maksim Sjved. Belarus 2020. 
Språk: russisk. Tekst: engelsk. DCP, 53min + filmsamtale 
med regissør

To kameraer blir installert i bilene til to taxisjåfører, 
Pavel og Anna, rett før presidentvalget i Belarus i 
2020. De to sjåførene har motsatte meninger om 
den politiske situasjonen i landet: Anna støtter 
dagens makt, mens Pavel ønsker forandring. De 
spør passasjerene sine om hvordan de har det 
før valget. Rundt 40 passasjerer med forskjellige 
politiske synspunkter danner et portrettgalleri av 
belarusere rett før de dramatiske begivenhetene 
i august 2020.

Alminnelige samtaler i en taxi har blitt til et doku-
ment over en tidsepoke. Blant karakterene i filmen 
er det tilhengere av Lukasjenko, Tikhanovskaja, og 
bare anarkister... Ennå er det ingen som vet hva 
som kommer til å skje 9.–12. august og de påføl-
gende månedene med protester. Det er ikke lenge 

til ruten blir endret, og regissøren har lyktes med 
å fange opp akkurat denne følelsen av å være på 
tampen av noe stort og skjebnesvangert. Men 
ingen av karakterene i Rute endret klarte helt å 
forutse hva som ville skje etter valget.

Maksim Sjved ble arrestert og varetektsfengslet 
natt til 11. august mens han filmet gateprotestene. 
Han laget filmen ferdig etter at han hadde sittet i 
fengselet på Akrestsina. Det er med denne erfar-
ingen og visdommen fra “fremtiden” at filmen ble 
ferdigstilt.

Om regissøren: 
Maksim Sjved (f. 1979) ble uteksaminert fra 
Høyskole for regissører og manusforfattere i St. 
Petersburg i 2013 og Andrzej Wajda filmskole i 
Polen i 2016. Han ble nødt til å emigrere fra 
Belarus. Nå 
bor og jobber 
han i Polen.

HUFF er ungdoms-
filmklubben som viser 

film hver mandag kl. 19 på 
Cinemateket! Disse visningene 

er åpne for alle over 15 år.

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

alle andre gjelder vanlige 
cinematek-priser.

Velkommen!
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I denne filmserien utforskes kjønns-
brytende, ikke-binære -, og trans-
identiteter innenfor ulike ikke-vestlige 
kontekster og fortellingstradisjoner. Vi 
møter hovedpersoner som alle har sitt 
sett med regler til å definere sin egen 
verden. Serien portretterer cis- og 
transkvinner og ikke-binære karakterer 
som håndterer uløselige konflikter til 
dels utenfor deres egen kontroll, 
utfordret av sosiale normer og 
geopolitiske kontekster.

My Voice You can’t Hear / Den stemmen du 
ikke vil høre tar oss med inn i ulike virkelig-
heter, til et krigsherjet Libanon, til Brasils 
støvete landeveier, til det musikalske Cuba 
og til et fremtidig neokolonialt Øst-Afrika 
dominert av gruvedrift for den globale 
teknologiindustrien. Serien presenterer 
karakterer som utfordrer tradisjonelle kjønns-
roller, alle del av det vi tenker som 
det globale og ikke-vestlige flertallet.

Vi har valgt å koble dette til vårt eget lokal-
miljø ved å inkludere Stolt og høylytt, en 
serie på fem korte portretter produsert av 
organisasjonen Salam i samarbeid med 
Mental Helse Ungdom. Prosjektet løfter frem 
de skeive stemmene Mabell, Maruwa, Keyse, 
Sam og Stephen. Målet er å synliggjøre 
rollemodeller for andre som bryter med 
hvithetsnormen og kjønn- og 
seksualitetsnormen.

Dokumentarfilmene inviterer til refleksjon 
over filmskapernes plass i å lage disse 

CiB x TrAP: 
MY VOICE YOU 

CAN’T HEAR

portrettene. Det portretterende blikket i 
samspill med den som observeres skaper 
hele tiden en friksjon, som publikum opp-
fordres til å være oppmerksomme overfor. 
Dette møtet preges av empati, solidaritet, 
humor og en evne til å fremheve karakterene 
lik en dialogpartner. Fabiana har full kontroll, 
lager sine egne regler, vandrer de støvete 
landeveiene i Brasil, og slipper filmskaperen 
inn i sine innerste rom.

Khaled i Cinema Fouad lever et skjult liv som 
dobbelt minoritet i 1980-tallets Beirut, både
som magedanser, prostituert og som soldat i 
en militær krig, til stor forundring for film-
skaperen. Den cubanske musikeren og 
campana-spilleren Mafifa er for lengst borte 
og omfanget av glemsel og mystikk, når 
filmen om henne lages - og det gjør portrettet 
mer til en fortelling om fascinasjonen den 
hørselshemmede filmregissøren erfarer for 
myten Mafifa. Kortfilmene gjort for Salam og 
spillefilmen Neptune Frost henger tematisk 
sammen, kanskje handler de mest om 
å fremstå som et “romvesen”; i sin egen 
verden. Neptune i Neptune Frost er i seg 
enten to eller en (? lar vi oss undre) som 
gjenskapes som en kvinne i en alder av 23, 
for så å rive seg løs fra den multinasjonale 
gruveindustriens herredømme i Burundi og 
ta til skogen for en antikapitalistisk 
informasjonsteknisk geriljamotstand.

Serien er kuratert av Hanan Benammar og 
Brynjar Bjerkem for kunstprodusenten TrAP 
og er et samarbeid med Cinematekene i 
Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø og
Nasjonalmuseet.

www.trap.no
CiB x
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DEN STEMMEN 
DU IKKE VIL 
HØRE

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! 



Mafifa. Regi: Daniella Barroso Munoz. Cuba 2022. 
Dokumentarfilm. 1t 17min. 

Filmskaperen får høre om den kvinnelige 
musikeren Mafifa som døde ung og for lenge 
siden og bestemmer seg for å søke sporene 

hennes, for å få et lite stykke mer inntrykk av 
hvem denne myte-omspunne kvinnen var. 

Mafifa var anerkjent for å godt håndterte 
rytmeinstrumentet campana vesentlig i 

cubansk conga, - en tradisjonell mannlig 
orkesterrolle.  Filmen er en impresjonistisk, 

håndholdt og poetisk reise i møte med men-
nesker Mafifa relaterte seg til i Santiago de 

Cuba, men er like mye fasinasjonen en

MAFIFA
TIRSDAG 20. SEPTEMBER KL. 20:30

hørselshemmed regissør får for et menneske 
som viet sitt liv til kun å være musiker, med en 
musikk filmskaperen selv har vanskelig for å 
høre. Slik åpner Mafifa til sterkere inter-
seksjonalitet i denne filmserien. 

Daniella Barroso Munoz har bakgrunn fra 
Cubas Universidad de las Artes og har før 
denne debuten i langt 
spilleformat laget 
en rekke kortere 
dokumentarer. 
Mafifa fikk sin 
premiære på 
IDFA i 2021.

CiB x

 36 37

TIRSDAG 20. SEPTEMBER KL. 18:00

Regi: Arthur Xavier Wonder. Norge 2021. 
Dokumentarfilm. DCP, 19min. 

Serien på fem korte filmer består av: Keyse 42. 
Ikke-binær. “Da jeg vokste opp i Somalia fantes 

det ingen skeive. Absolutt ingen som jeg vet 
om.” Mabell. 30. Ikke kjønnskonform. Svart. 

Skeiv. “Det har vært litt vanskelig å vokse opp 
til å bli et individ som trenger mange merkelap-

per. Det er nesten litt ironisk. Jeg er egentlig 
ikke så glad i merkelapper fordi det er blitt 

kastet på meg hele livet.” Maruwa. 30. Svart. 
Eritreisk. Norsk. Muslim. Skeiv. Lesbisk. “Det 
å være svart og skeiv, det er stolthet av meg 

selv, og stolthet av det jeg har klart å oppnå.” 
Stephen. 28. Skeiv. “Bare det å være skeiv er 
så unikt, og det å være svart er så unikt, det 

bringer så veldig mye kultur inn i samfunnet.” 
Sam. 22. Transmann. “Menneske er menneske. 

Jeg er menneske.”

Serien er laget på oppdrag fra Salam - 
Organisasjon for skeive muslimer i samarbeid 

med Mental Helse Ungdom høsten 2021 av 
Arthur Xavier Wonder; Skribent, filmskaper, 

trans og student basert i Oslo. Foto ved Chai og 
Ravn, med Lara Okafor som koordinator 

og prosjektleder.

STOLT OG HØYLYDT
TIRSDAG 20. SEPTEMBER KL. 18:00

Regi: Anisia Uzeyman og Saul Williams. Rwanda USA 
2021. DCP, 1t 45min.

I denne moderne afrikanske (kult-) filmklassike-
ren, gjenfødes Neptune ved alder 23 og bryter 
opp fra oppvekst-samfunnet i Burundi, som er 
basert på gruvedrift etter coltan for den globale 
teknologiindustrien. I neste steg krysser Neptu-
ne og deres allierte, inkludert hacker-fenome-
net MartyrLoserKing, terskler mellom parallelle 
virkeligheter og gjør verdens digitale teknologi 
til sin egen. Filmen er en visuelt fengende og 
abstrakt reise åpen for fortolkning og et sterkt 
politisk utsagn i ett og samme, både om global 
makt og kjønn. 
 
Saul Williams er en kunstner fra New York med 
lang og anerkjent fartstid fra det uavhengige 
hip-hop-miljøet, og har gjort flere konserter i 
Oslo.  Anisia Uzeyman er født og oppvokst i 
Rwanda og dette er hennes femte film. Neptu-
ne Frost har sakte begynt å innta verden og fikk 
sommeren 2022 ordinær kinopremiære i USA 
og England. I den sammenheng, for å sitere 
Neil Kulkarni i august-utgaven av The Wire: It’s 
a film I’m still reeling from, because like any 
masterpiece, it’s less about the answers it gives 
than than the questions it raises. 

NEPTUNE FROST



Fabiana. Regi: Brunna Laboissière. Brasil 2018. 
Dokumentarfilm. DCP, 1t 29min.

Fabiana er en dreven langtransportsjåfør og 
en mester som har erobret veier og elskerinner

 i det brasilanske innlandet i 30 år. Fabiana 
er også transseksuell og tar rollen og møtet 
med andre barske sjåfører med den største 
selvfølge. Regissør Laboissière blir med på 

det som angivelig er siste tur, før Fabiana skal 
pensjonere seg, og får adgang til både lett

leverte betroelser, samt også en mer nyansert 

FABIANA
ONSDAG 28. SEPTEMBER KL. 20:00

fortelling gjennom den nåværende 
kjæresten Priscilla. 

Brunna Laboissière har sin utdannelse i 
arkitektur og urbanisme fra Universitetet i São 
Paulo og har i en rekke år hatt roller i film-
produksjon, som 
fotograf og manus-
forfatter, og med 
Fabiana, som er 
hennes første film, 
også som regissør.

CiB x
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Cinema Fouad. Regi: Mohamed Soueid. Libanon 
1994. Dokumentarfilm. 41min. 

Soueid intervjuer Khaled hjemme i leiligheten 
hennes i Beirut tilbake i 1990 og hun forteller 

om oppvekst og familie i Aleppo, reisen til 
Beirut via Damskus og om et liv for retten til å 

forbli en fullstendig kvinne gjennom kjønns-
skifteoperasjon, helt på sin plass i hennes liv 

som magedanser i byens nattklubber. Khaled 
bærer også på en tristhet som hun har valgt 

å ta med seg inn kampen som frontsoldat for 
Hizbollah i sør. 

CINEMA FOUAD
ONSDAG 28. SEPTEMBER KL. 18:00

Cinema Fouad er laget med enkelt verktøy og 
er både håndholdt og rufsete. I kraft av 
hva den har å fortelle og hvor den kommer 
fra, fremstår den allikevel som en moderne 
klassiker blant utvalget filmer som nærmer 
seg og utforsker flytende kjønnsroller. 

Mohamed Soueid er en libanesisk forfatter, 
regissør og filmprodusent. Han har gjort en 
rekke filmer og er i dag leder for dokumentar-
avdelingen ved Al Arabiya News Channel. 
Hans foreløpig siste film The Insomnia of a 
Serial Dreamer hadde premiere i 2020. 



QUEEN OF KATWE 
ONSDAG 19. OKTOBER KL. 18:00

CiB x FMV

Queen of Katwe. Regi: Mira Nair. USA 2017. 
Aldersgrense: 7 år. Språk: engelsk. Tekst: utekstet. 

DCP, 2t 4min.

Queen of Katwe er basert på den sanne 
historien om en ung jente fra fattige kår i 

Uganda som får tilværelsen endret når hun 
introduseres for sjakk.

Å bo i slummen til Katwe i Kampala, Uganda, 
er en kamp for ti år gamle Phiona (Madina 

Nalwanga), moren Nakku Harriet (Lupita 
Nyong’o) og de yngre medlemmene av famlien 

hennes. Verden hennes forandrer seg en 
dag når hun møter Robert Katende (David 
Oyelowo), en misjonær som lærer barn å 

spille sjakk. Phiona blir fascinert av spillet og 
blir snart en toppspiller under 

Katendes veiledning.

English:
Queen of Katwe is based on the true story 
of a young girl from a poor background in 
Uganda whose life changes when she is 
introduced to chess.

Living in the slum of Katwe in Kampala, 
Uganda is a struggle for ten-year-old Phiona 
(Madina Nalwanga), her mother Nakku Harriet 
(Lupita Nyong’o) and the younger members of 
her family. Her world changes one day when 
she meets Robert Katende (David Oyelowo), a 
missionary who teaches children how to play 
chess. Phiona becomes 
fascinated with the 
game and soon 
becomes a top 
player under 
Katende’s 
guidance.
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DISOBEDIENCE
TIRSDAG 27. SEPTEMBER KL. 18:00

Disobedience. Regi: Sebastián Lelio. Storbritannia, 
Irland, USA 2017. Aldersgrense: 15 år. Språk: 
engelsk. Tekst: engelsk. DCP, 1t 54min.

Når den høyt aktede rabbien Rav Krushka dør, 
kommer datteren hans, avhopperen Ronit, spilt 
av Rachel Weisz, tilbake til London for å ta et 
siste farvel med sin far. Vel hjemme oppdager 
hun at hennes to barndomsvenner Dovid 
(Alessandro Nivola) og Esti (Rachel McAdams) 
har giftet seg. Der Ronit klarte å unnslippe det 
strenge samfunnet, er Esti fanget i et ekteskap 
med en mann hun ikke elsker på den rette 
måten. Og når de to kvinnene møtes igjen etter 
årevis fra hverandre, blusser forelskelsen 
mellom dem opp igjen sterkere enn noensinne.

English:
From a screenplay by Sebastián Lelio and Re-
becca Lenkiewicz, and based on Naomi Alder-
man’s book, the film follows a woman (Rachel 
Weisz) as she returns to the community that 
shunned her decades earlier for an attraction 
to a childhood friend (Rachel McAdams). Once 
back, their passions reignite as they explore the 
boundaries of faith and sexuality.

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 kul-

turelle og alt derimellom – FMV står for et 
bredt utvalg av aktiviteter og tilstelninger. 
De har blant annet en bokklubb og de ar-

rangerer 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 bok-

klubb, 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!



JUNIOR
CINEMATEKET

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

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

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

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.

KNUTSEN &LUDVIGSEN
OG DEN FÆLE RASPUTIN

SØNDAG 25. SEPTEMBER KL. 14:00

Regi: Rasmus A. Sivertsen og Rune Spaans. Norge 
2015. Aldersgrense: 6 år. Tale: norsk, utekstet. 
DCP, 1t 15m.

Bli med på en spennende musikalsk reise, 
med flere av låtene til den folkekjære 
musikerduoen Knutsen & Ludvigsen!

Trønderne Knutsen og Ludvigsen er to gode 
venner som bor i en togtunnel. De har en 
grevling til kjæledyr, og hver eneste dag både 
tøyser, synger, spiller og småkrangler de om 
det meste. Hverdagen deres er uten bekym-
ringer. Men en dag faller en ung dame 
plutselig av toget, midt inne i tunnelen. 

Damen heter Amanda og nå trenger hun hjelp 
til å finne pappaen sin, professor Felle. Han 
er tatt til fange av den onde bergenseren 
Rasputin. Rasputin prøver nemlig å få laget et 
serum som kan gjøre mennesker om til 
viljeløse slaver.

Handlingen i filmen er laget i en tøysete og 
underholdende stil som harmonerer godt med 
Øystein Dolmen og Gustav Lorentzens musikk 
og sangtekster. Dolmen har selv vært med på 
å skrive manus, og de to hovedkarakterene 
i filmen er laget i samme stil som i Dolmens 
originale tegninger fra 70-tallet.

 42 43



VERTIGO

TIRSDAG 27. SEPTEMBER KL. 20:30
TORSDAG 29. SEPTEMBER KL. 20:00
SØNDAG 2. OKTOBER KL. 17:00

Vertigo. Regi: Alfred Hitchcock. USA 1958. Språk: en-
gelsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 15 år. DCP, 2t 8min.

Vertigo ble kåret til verdens beste film i 2012, da 
den detroniserte Citizen Kane (1941) som hadde 
hatt tittelen i 50 år. Vertigo føyer seg inn i rekken 
av filmhistoriens aller største klassikere. Da filmen 
ble lansert ble den ingen umiddelbar suksess, 
men den har senere nådd og begeistret stadig nye 
publikummere. Vertigo betyr svimmelhet og her 
hypnotiseres tilskueren inn i svimmelheten. 

Politimannen John “Scottie” har fått så kraftig 
høydeskrekk at han må slutte i jobben. Han tar 
imidlertid på seg et oppdrag fra en gammel venn. 
Han skal overvåke vennens kone som har begynt å 
oppføre seg svært merkelig, men ender opp med 
å forelske seg i henne. Malstrømmen av hendels-
er som Scottie dras inn i speiles ypperlig i både 
fotograf Robert Burks’ overrumplende fotograf-
iske sjokkeffekter brukt for å beskrive Scotties 

høydeskrekk, og ikke minst i drømmesekvensen 
designet av kunstneren John Ferren.
 
Tilsynelatende dreier det seg om en mordhistorie, 
men det opprørende er at det handler om mordet 
på kjærligheten, om oppløsing av egen og andres 
identitet, og om flytende grenser mellom levende 
og døde. 

Der samtlige av Hitchcocks tidligere filmer var 
lette å like på grunn av sine håndverksmessige 
kvaliteter og psykologiske driv, er Vertigo en av 
hans få filmer som også konfronterer og engasjerer 
følelsene. Mens for eksempel Psycho er en ganske 
rett-fram skrekkfilm, er Vertigo en kompleks og 
ubehagelig psykologisk thriller der hovedpersonen 
godt kunne vært en av oss. Vertigo er også et 
skarpt portrett av San Fransiscos glatte fasader, 
og sammen med Vindu mot bakgården og Psycho 
utgjør den en trilogi om voyeurismens vesen.
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Når høstens mørke senker seg over 
Bergen henter vi frem tre skrekkklassikere! 

Vi byr på de to mest suksessrike Frankenstein-
filmatiseringene, ubehagelig Hitchcock og sørkoreansk 
monsterskrekk. Velkommen til en skrekkelig høst, og 

da tenker vi ikke på været!
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THE HOST

TIRSDAG 4. OKTOBER KL. 20:00
TORSDAG 13. OKTOBER KL. 20:00

Gwoemul. Regi: Bong Joon-ho. Sør-Korea 2006. 
Aldersgrense: 15 år. Språk: koreansk. Tekst: norsk. 
DCP, 2t.  

Monster-hit fra Sør-Korea
 
Bong Joon-ho markerte seg med den inter-
nasjonale suksessen Memoires of Murder (2003) 
som en av de viktigste regissørene i bølgen med 
nye filmskapere fra Sør-Korea. Da The Host kom 
ut i 2003 slo den alle publikumsrekorder i hjem-
landet. Dette er en sjanger-film som er like original 
som sjangeren er sjelden i våre dager: The Host er 
nemlig en monsterfilm.

Det amerikanske militæret forurenser den store 
Han-elven som går gjennom Seoul, og noen år 

senere har all fisken dødd ut, men det er ett 
merkelig vesen noen synes de ser i elven. En dag 
kommer dette vesenet helt opp, og viser seg å 
være et gigantisk monster som angriper folk. Det 
får tak i en liten jente, og filmens handling går ut 
på familiens forsøk på å redde henne. 

Regissøren har sagt at ideen til filmen kom da han 
leste en lokal nyhetsartikkel om at noen hadde 
fanget en deformert fisk med en s-formet rygg-
virvel i Han-elven. Dette er en skrekkfilm fylt med 
humor og overraskende vendinger, som allerede 
har fått kultfilmstatus. Edinburgh filmfestival skrev 
at The Host minner deg om hvorfor du begynte å 
gå på kino i utgangspunktet.

FRANKENS
TEIN

ONSDAG 5. OKTOBER KL. 18:00
SØNDAG 9. OKTOBER KL. 17:00

Frankenstein. Regi: James Whale USA 1931. 
Aldersgrense: 15 år. Språk: engelsk. Tekst: utekstet. 
DCP, 1t 10min.

Frankenstein er den mest kjente monsterhistorien 
gjennom tidene. Det er en kulturelt, historisk og 
estetisk betydningsfull film som gjør den til en 
klassiker, både i og utenfor grøsser-sjangeren. 
Dette er den mest ikoniske filmatiseringen av 
boken til britiske Mary Shelleys debutroman fra 
1818, som regnes som den første moderne science 
fiction-romanen.

Dr. Frankenstein er en forsker som jobber med å 
lage sitt eget menneske. Han syr sammen delene 
fra nylig avdøde mennesker, og setter det sammen 
til sitt eget. Ved hjelp av de elektriske apparatene 
han har laget i laboratoriet sitt, vekker han til slutt 
dette sammensatte mennesket til live. Mennesket 
har en grotesk form og blir fort oppfattet som et 
monster, men ser likevel ut til å være en uskyldig 
og harmløs. Helt til han ser flammer for første 
gang, og blir så redd at reaksjonen hans blir opp-

fattet som et angrep på menneskene som skapte 
han. I frykt velger de å lenke han fast i kjelleren, og 
dermed har kampen startet: mellom skaperen og 
skaperverket, mellom det gode og onde, mellom 
liv og død.

Da filmen kom ut for over 90 år siden ble folk så 
redde at de løp ut av kinosalen, men filmen er 
mer enn en grøsser som skal vekke avsky for et 
monster, tvert imot får vi sympati med det. Kom-
pleksiteten i den over 200 år gamle historien er det 
som gjør filmen interessant i dag også: 
Frankensteins vitenskapelige overmot og på-
følgende tragedie, 
monsterets liv som 
historieløs, fryktet 
og uønsket blant 
mennesker, og hva 
som egentlig gjør 
noe menneskelig.
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FRANKENS
TEIN

ONSDAG 5. OKTOBER KL. 20:00
ONSDAG 12. OKTOBER KL. 18:00

The Bride of Frankenstein. Regi: James Whale USA 1935. 
Aldersgrense: 15 år. Språk: engelsk. Tekst: utekstet. DCP, 
1t 15 min. 

The Bride of Frankenstein er fortsettelsen til 
Frankenstein (James Whale, 1931), løst basert 
på Mary Shelleys roman. Filmen starter en mørk 
og stormfull natt: I et overdådig rom sitter Mary 
Shelley sammen med to dekadente beilere. For å 
få tiden til å gå, forteller Shelley historien om hvor-
dan det går videre med unge doktor Frankenstein 
og monsteret hans etter slutten på den første fil-
men. De fleste av skuespillerne gjentar sine roller, 
til og med Frankensteins assistent, som ble drept 
i første film, stiller opp igjen. Boris Karloff gjentar 
rollen som monsteret med denne gangen med 
bedre, eller grusommere, sminke. Det er likevel 
skuespillet og dialogen til Ernest Thesiger som Dr. 
Praetorius som stjeler showet: Han nyter sin ost og 

vin sammen med grillet hodeskalle, før han rusler 
litt på kirkegården og graver opp noen lik.

The Bride of Frankenstein var James Whales siste 
skrekkfilm, og regnes som en av de viktigste innen 
denne sjangeren. Dette er likevel mer et skrekk-
drama; filmen inneholder mange grøssende scen-
er, men rommer også mange humoristiske innslag 
for å lette på stemningen. Vi blir presentert for et 
mer sympatisk monster, som føler seg malplassert 
og ikke forstår hvorfor alle vil ham vondt. Blant 
annet finner monsteret en venn i en blind eneboer 
som introduserer ham for vin og sang, og lærer 
ham enkle fraser 
som “alone…bad, 
friend…good”. 
Skrekken flyttes 
med det vekk fra 
monsteret, og 
over på skaperne.

THE BRID
E OF
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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!
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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: 

CINEMATEKET
BERGEN


