NOVEMBER-DESEMBER 2022

CINEMATEKET
BERGEN

INNHOLD

NOVEMBER-DESEMBER 2022

6

Livets filmskole:
Den tsjekkoslovakiske
nybølgen
Daisies
Nattens diamanter
Det brenner, min kjære!
Tog under oppsikt

12

18

26

2

Jean-Luc Godard
Til siste åndedrag
Vivre sa vie
Alphaville
Fornavn Carmen

Cinemateket 30 år: 70mm
Joker
Baraka
Dunkirk

32

Royal Opera House

40

Førpremiere

43

Ny japansk anime

44

CiB x

46

Cinemateket junior

50

God filmjul!

Bardo, en usann fortelling om
		
en håndfull sannheter
Guillermo del Toros Pinocchio
Hvit støy

Cinematekene i Norge
The Harder They Come
Double Indemnity
Barry Lyndon
The Searchers
M
The Red Shoes

Madame Butterfly
Aida
La bohème

One Piece Film: Red
Carajita
Skru’n som Beckham

Animasjonsverksted for barn
Den magiske juleesken
Snekker Andersen og julenissen
Home Alone
Mongoland
It’s a Wonderful Life

3

MANDAG

CINEMATEKET
BERGEN

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 forhåndselges på ticketco.no. Vi har også
honnør- og studentbilletter til
kr. 70. Billetter selges også i døren
før filmvisning. Enkelte påkostede
arrangement kan ha forhøyet
billettpris.
Cinemateket i Bergens filmkort:
Filmkortet er et rabattkort. Det kommer i to versjoner, ett til kr. 700,- og
ett til kr. 350,-. Ved bruk blir det
trukket kr. 70,- per film fra kortet.
Filmkortet er ikke personlig og kan
benyttes av flere på samme film.
Ta med en venn! Filmkortet selges
også på ticketco.no og 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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TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

31.
1.
2.
3.
4.
5.
19:00: HUFF
18:00: Daisies
18:00: Vivre sa vie
18:00: The Harder			
They Come
Hva hendte med
20:00: Til siste åndedrag
20:00: Alphaville				
Baby Jane?			
20:15: Fornavn Carmen

NOVEMBER

SØNDAG
6.
14:00: Joker – 70mm
17:00: Madame Butterfly

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
19:00: HUFF
18:00: Nattens diamanter
18:00: Daisies
18:00: Double Indemnity			
12:00: Animasjonsverksted for barn
Equilibrium
20:00: The Harder
20:00: Til siste åndedrag
20:15: Vivre sa vie			
14:00: Nattens diamanter
They Come
						
17:00: Baraka – 70mm
						

14.
15.
16.
17.			
LEIE EN KINOSAL?
19:00: HUFF
18:00: Alphaville
18:00: Til siste åndedrag
18:00: Barry Lyndon			
The Full Monty
20:15: Double Indemnity
20:00: Fornavn Carmen				
Fredager
og lørdager er
						

20.
14:00: Bardo, en usann fortelling
om en håndfull sannheter
17:45: Aida

21.
19:00: HUFF
The Terminal

27.
14:00: Den magiske juleesken
17:00: Dunkirk – 70mm

normalt ledige for utleie.
Se cinemateketbergen.no.

22.
23.
18:00: Entree Cinema - tbc
18:00: Bardo, en usann
20:00: One Piece Film: Red		 fortelling om en
håndfull sannheter

24.			
18:00: The Searchers			
20:30: One Piece Film: Red			

28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
19:00: HUFF
18:00: Det brenner,
18:00: Carajita
18:00: M			
14:00: One Piece Film: Red
min kjære!
Veronikas to liv		
20:00: Det brenner,
20:30: Guillermo del Toros			
17:00: La bohème			
min kjære!
Pinocchio
20:00: The Searchers
				
					

DESEMBER

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
19:00: HUFF
18:00: Tog under oppsikt
18:00: Barry Lyndon
18:00: Home Alone			
14:00: The Red Shoes
Panic in Needle Park
20:00: M
21:30: Tog under oppsikt
20:30: The Red Shoes			
17:00: Hvit støy
										

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18:00: Home Alone
18:00: Mongoland
18:00: It’s a Wonderful Life			
20:15: Hvit støy
20:00: Bend it Like Beckham
20:30: Mongoland			
						

18.				
14:00: Snekker Andersen
og julenissen
17:00: It’s a Wonderful Life

God filmjul til alle Bergens filmelskere!
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livets filmskole

DEN TSJEKKOSLOVAKISKE
NYBØLGEN

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

Av alle filmbølgene som slo inn
over deler av verden på 1960tallet, var den tsjekkoslovakiske
blant de mest fascinerende og
ikke minst radikale. Med mye
modig humor og litt absurditet
utfordret de sensuren og
hykleriet i sin samtid.
Den tsjekkoslovakiske nybølgen
ble også kalt “det tsjekkoslovakiske
filmmirakelet”, for det er flere ting
ved disse filmene som egentlig ikke
skulle vært mulig. I likhet med den
mer berømte franske nybølgen, var
det en bevegelse som skjøt fart etter
politiske endringer i samfunnet for
øvrig, der man i Tsjekkoslovakia på
1960-tallet opplevde en oppmykning
av landets kommunistiske doktrine.
Ensrettingen mot den sovjetiske
kommunismen løsnet opp, og gamle
regler om hva man kunne og ikke
kunne gjøre og si, endret seg.
Mange av verdens filmbølger har
det til felles at de bunner i politiske
endringer, i tillegg til at man tok opp
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voksne tema, ofte brukte amatørskuespillere og var nærmest dokumentariske i formen. Det som derimot
står ut som unikt for den tsjekkoslovakiske nybølgen, er for det første hvor
personlige, humoristiske og humanistiske filmene og deres historier er.
Dette er menneskelige fortellinger
som står på egne ben, også i ettertiden da den politiske sammenhengen
har falmet. For det andre inneholder
filmene en klar avvisning av det
rådende sovjetiske filmregimet som
krevde optimistiske skildringer av alt
sovjetkommunistisk. Mange av de
tsjekkiske filmene er både åpenlyste
og skjulte kritikker av kommunistpartiet og tsjekkoslovakisk samfunnsliv. De
står som stolte rollemodeller for film
som verktøy for politisk motstand.
Da sovjetiske tanks rullet inn i Praha
i 1968 var det politiske tøværet over,
og filmbølgen kom til en brå slutt. Men
filmene er like levende som alltid. De
viser motet til filmskapere som Miloš
Forman, Vera Chytilová og Jiří Menzel,
og er i dag blant Europas
viktigste filmer.
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NATTENS DIAMANTER
DAISIES

TIRSDAG 8. NOVEMBER KL. 18:00
SØNDAG 13. NOVEMBER KL. 14:00

Démanty noci. Regi: Jan Němec. Land: Tsjekkoslovakia, 1964.
Språk: tsjekkisk, tysk. Tekst: engelsk. DCP, 1t 7m.

TIRSDAG 1. NOVEMBER KL. 18:00
ONSDAG 9. NOVEMBER KL. 18:00

Sedmikrásky. Regi: Věra Chytilová. Tsjekkoslovakia 1966.
Språk: Tsjekkisk. Tekst: engelsk. DCP, 1t 16min.

Med sin absurde farse som følger de mislykkede
ekspedisjonene til to frekke unge damer har Věra
Chytilová skapt den trolig mest anarkistiske filmen
fra den nye tsjekkiske bølgen. Med utgangspunkt i
at verden er blitt “bortskjemt” setter de i gang med
en rekke puss hvor ingenting – mat, klær, menn, krig
– blir tatt seriøst.
8

Daisies er en estetisk og politisk leken film ansett
for å være et av de store verkene innen feministisk
film, selv om Chytilová understreket at hun foretrakk
“individualisme” fremfor “feminisme”. “If there’s
something you don’t like, don’t keep to the rules –
break them. I’m an enemy of stupidity and simplemindedness in both men and women, and I have rid
my living space of these traits.”

Jan Němec utdannet seg ved filmskolen i Praha
og debuterte som spillefilmregissør med Nattens
diamanter i 1964, som vant hovedprisen i
Mannheim-Heidelberg internasjonale filmfestival
samme år. Němec gjorde seg dermed gjeldende i
nyorienteringen av tsjekkisk film på 1960-tallet.
Åpningsscenen var den lengste i tsjekkoslovakisk
filmhistorie, og kostet en tredjedel av filmens budsjett. Med fantastisk kinematografi og en skjellsettende historie setter denne filmen spor, men i
alt mørket kommer det lysglimt av håp.

Filmen er løst basert på Arnošt Lustig sin selvbiografiske novelle med samme navn. Handlingen
er satt til andre verdenskrig og vi møter to gutter
som rømmer fra toget som skal frakte dem fra
Tsjekkoslovakia til konsentrasjonsleiren Dachau i
Tyskland. Slovenske anti-partisaner jakter på dem i
en desperat flukt gjennom mørkt og ukjent terreng.
Den yngste av guttene begynner å hallusinere, så
blir vi med inn i drømmene hans og til slutt vet vi
ikke hva som er
virkelighet eller
fantasi. Er det fortid,
livets filmskole
DEN TSJEKKOSLOVAKISKE
fremtid eller ingen
NYBØLGEN
av delene?
9

DET BRENNER, MIN KJÆRE
TIRSDAG 29. NOVEMBER KL. 18:00
ONSDAG 30. NOVEMBER KL. 20:00

TOG UNDER OPPSIKT

Hoří, má panenko. Regi: Miloš Forman. Tsjekkoslovakia,
1968. Språk: tsjekkisk. Tekst: engelsk. DCP, 1t 13min.

Det brenner, min kjære regnes som en milepæl
innen tsjekkisk film, og det er en viktig representant
for den nye bølgen av friere filmer som kom frem til
Prahavåren 1968. Dette var regissør Miloš Formans
første fargefilm, og den siste han lagde i Tsjekkoslovakia. Den hadde premiere rett før Sovjets
invasjon, og ble bannlyst med en gang fordi de
mente det var en farlig, politisk satire. Forman forlot
landet samme år, og flyttet til USA hvor han fortsatte
å jobbe som regissør, manusforfatter og skuespiller.
Han er kjent for filmer som Hair (1979), Gjøkeredet
(1975) som skaffet ham en Oscar for beste regi og
Amadeus (1984) som vant flere Oscar-priser, også
blant annet for beste regi.
10

Det brenner, min kjære er en folkelig farse som tar
utgangspunktet i et årlig ball som blir holdt av et
frivillig brannkorps i en småby. Alle innbyggerne er
invitert, og festlighetene omfatter blant annet dans,
gavelotteri og skjønnhetskonkurranse. Alt som kan
gå galt, går galt. Mest på grunn av en velmenende,
men ineffektiv og korrupt arrangementskomité,
drikkeglade gjester og en brann i nabohuset. Filmen
byr på slapstick-humor, men sier også mye om
menneskelig svakhet, på en absurd, mørk og
morsom måte. Vi blir kjent med Formans antiautoritære holdning, som han også klarte å ta
med seg i sine senere, amerikanske filmer.

TIRSDAG 6. DESEMBER KL. 18:00
ONSDAG 7. DESEMBER KL. 21:30

Ostre sledované vlaky. Regi: Jirí Menzel. Tsjekkoslovakia
1966. Tsjekkisk tale, norske undertekster. DCP, 1t 32min.

Det er få regissører forunt å debutere på samme
måte som Jirí Menzel. Ikke bare var Tog under
oppsikt en solid suksess i hjemlandet, den vant
også Oscar for beste utenlandske film i 1967. Denne
sjarmerende, morsomme og lettere absurde lille
perlen av en film regnes som den store filmen fra
den tsjekkiske nye bølgen på 1960-tallet – og som
en av de største tsjekkiske klassikerne overhodet.

Handlingen utspiller seg under andre verdenskrig.
Unge Milos blir sendt avgårde til en avsidesliggende
togstasjon i Böhmen, hvor han stort sett tilbringer
dagene ubesværet av krigen så vel som tyskerne.
Snarere er det voksenlivets hverdagslige ting
han må bryne
seg på. Blant
annet får han
smake på
livets filmskole
DEN TSJEKKOSLOVAKISKE
erotikk for
NYBØLGEN
første gang.
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LENGE
LEVE
GODARD
I anledning Jean-Luc Godards
bortgang skal vi på Cinemateket i
Bergen feire ham slik han ville
ønsket, ved å invitere publikum
inn i kinosalen for å vise noen av
mesterverkene hans på ekte film.
Heldigvis er dette ikke den første
eller siste gangen den fransksveitsiske filmskaperen hylles og
når nytt publikum. Gjennom syv tiår
har kritikere og filmelskere over hele
verden fulgt hans karriere som en
grensesprengende og overraskende
artist, like nysgjerrige på hva som
ville bli det neste. Selv om det er
med et sukk vi må akseptere at den
tid er over, sitter vi alle igjen med
en fantastisk arv. Et filmarkiv med
evig aktuelle filmperler som vi aldri
blir lei av å se på det store lerretet.
I løpet av november viser vi fire av
våre favorittfilmer på 35mm, kun en
smakebit av skaperverket til en av
filmhistoriens største kunstnere.
12
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VIVRE SA VIE
TIL SISTE ÅNDEDRAG

ONSDAG 2. NOVEMBER KL. 18:00
TORSDAG 10. NOVEMBER KL. 20:15

TIRSDAG 1. NOVEMBER KL. 20:00
ONSDAG 9. NOVEMBER KL. 20:00
ONSDAG 16. NOVEMBER KL. 18:00

Vi møter Nana (Anna Karina), en ung kvinne som
jobber i platebutikk i Paris. For å ha råd til husleie
ser hun ingen annen mulighet enn å prøve seg som
prostituert. Hun forelsker seg plutselig og vil starte
et nytt og mer “normalt” liv, men det er ikke så
enkelt å stikke av fra bransjen.

Á bout de souffle. Regi: Jean-Luc Godard. Frankrike 1959.
Fransk tale, norsk tekst. 35mm, 1t 30min.

På et meget lavt budsjett og en holdning som sa at
alt var tillatt, kom Til siste åndedrag ut fra klippebordet som et friskt pust og satte punktum for det
viktigste året i etterkrigstidens filmhistorie – 1959.
Med utgangspunkt i en banal forbryterhistorie
14

(funnet i en liten avisnotis av Truffaut), hadde
Godard skapt en formmessig revolusjonerende film
og bidratt til å definere “la nouvelle vague”. Til siste
åndedrag ble en sensasjon i Frankrike, og ble til alles
overraskelse også en kassasuksess. Dermed fikk
Godard raskt status som Gud blant cineaster
og andre filmfreaks.

Vivre sa vie. Regi: Jean-Luc Godard. Frankrike 1962. Fransk
tale, norsk tekst. 35mm, 1t 25min.

Fantastiske Anna Karina filmes i sort hvitt, og
regissør Godard spilte inn hver enkelt scene i
“naturlig” kronologisk rekkefølge. Han brukte ofte
det første opptaket av en scene, for å skape følelsen

av at dette var noe ekte. Vivre sa Vie (Å leve sitt liv)
er laget midt i den mest kreative perioden til JeanLuc Godard på 60-tallet. Han er regissøren som
kanskje hadde størst betydning for hvordan “moderne film” utviklet seg på den den tiden. Godard
var veldig opptatt av å utforske filmmediet på ulike
vis. Denne filmen er delt inn i tolv kapitler som en
gammeldags roman, med titler som “Hun jobber i
platebutikk”, “Hun
trenger penger” osv.
Filmen er virkelighetsLENGE
nær og nesten
LEVE
dokumentarisk
GODARD
i formen.
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FORNAVN CARMEN
ALPHAVILLE

TORSDAG 3. NOVEMBER KL. 20:15
ONSDAG 16. NOVEMBER KL. 20:00

Prénom Carmen. Regi: Jean-Luc Godard. Frankrike 1983.
Fransk tale, norsk tekst. 35mm, 1t 23min.

ONSDAG 2. NOVEMBER KL. 20:00
TIRSDAG 15. NOVEMBER KL. 18:00

Alphaville. Regi: Jean-Luc Godard. Frankrike 1965. Fransk
tale, norsk tekst. 35mm, 1t 38min.

Med Alphaville fortsatte Godard å utfordre etablerte
filmgenre, denne gangen science-fiction filmen.
I Alphaville eksisterer ikke kunst, tradisjonene
er ødelagt og fortid og fremtid er begreper uten
mening. Byens innbyggere er blitt redusert til automater. Agenten Lemmy Caution reiser til Alphaville
for å ta til fange eller uskadeliggjøre Dr. von Braun.
16

Von Braun har noen år tidligere forlatt De Ytre Land,
og er nå ansvarlig for Alpha-60, datamaskinen som
styrer Alphaville.
Godard viser igjen at han er en av de mest instinktive og spontane regissører, en som våger å følge
sine innfall og har mot til å gjøre hva han vil, når
han vil. Nettopp egenskaper som blir undertykt hos
Alphavilles innbyggere.

En ung kvinne låner sommerhuset til sin onkel, spilt
av Gordard selv, i påskudd av at hun med sine
venner jobber med et filmprosjekt. Realiteten er at
kvinnene planlegger å rane en bank, noe som leder
til en av filmhistoriens merkeligste meet-cutes der
Carmen og sikkerhetsvakten faller pladask
for hverandre.

Fornavn Carmen er Godards radikale tolkning av
Georges Bizets opera. Likevel valgte han å unnlate
originalmusikken, og har heller benyttet Beethoven’s

kvartetter som lydspor for denne håpløse
kjærlighetshistorien. I den moderniserte tolkningen
av historien om seksuell besettelse, ispedd
kidnapping og bankran,
får publikum et
innblikk i den
melankolien som
LENGE
preget Godards
LEVE
verker fra
GODARD
80-tallet.
17

7OMM
Endelig er det klart for 70mm i Bergen igjen! I år feirer vi at det er
30 år siden Cinemateket i Bergen ble stiftet, og i den anledning
har vi hentet inn tre 70mm-kopier vi gleder oss stort til å presentere i november. Først ut er det mørke mesterverket Joker,
deretter den unike Baraka og til slutt Christopher Nolans overveldende Dunkirk. Alle vises for første gang på 70mm i Bergen!
Eksklusive filmvisninger
Cinemateket i Bergen er i dag en av bare to kinoer i Norge som
kan vise film på 70mm. Det er vår oppgave og glede å kunne
presentere alt hva film har å by på hva gjelder fantastiske kinoopplevelser. Derfor inviterer vi til storslagne opplevelser når vi
nå ruller i gang tre eksklusive 70mm-visninger.
Hva er 70mm?
70mm refererer ganske enkelt til den fysiske filmens bredde.
Dette er dobbelt så bredt som 35mm-film, som før digitalkinoens tid var det vanligste visningsformatet for kinofilm. Og
siden 70mm-bildet også er høyere enn 35mm-bildet, betyr det
at de fysiske bildene på filmrullen er veldig mye større og med
mye høyere oppløsning, noe som gir bildene en unik dybde og
et nærvær som man ikke får på andre måter.
Hvorfor 70mm?
Da de fleste kinoer verden over gikk over fra 35mm-film til
digitalfilm, ble også de fleste filmprojektorer skrotet. For
Cinemateket var det viktig å ikke bare beholde filmprojektorene
våre, men også bruke de i det daglige. Dette er grunnen til at vi
i dag kan vise 70mm, og at vi ukentlig viser 35mm-film for
bergenske filmelskere. På denne måten bidrar vi til at dette
unike aspektet ved kinofilmen holdes ved like og også
kan glede et fremtidig publikum.

18
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SØNDAG 6. NOVEMBER KL. 14:00

Joker. Regi: Todd Phillips. USA 2019. Språk: engelsk. Tekst: utekstet.
Aldersgrense: 15 år. 70mm, 2t 2min.
Joaquin Phoenix i tiårets rolle i et mørkt mesterverk – endelig på
70mm i Bergen!
Åtte minutters stående applaus, og en rekke nesten ekstatiske anmeldelser, var
reaksjonene da Joker hadde premiere på filmfestivalen i Venezia 31. august.
“En triumf,” skrev Montages. “Drøyere og mer tankevekkende enn det var mulig
å forestille seg.” “Phoenix kan bare begynne å forberede seg på Oscar-talen,”
kommenterte en begeistret Birger Vestmo i NRK. Attpåtil ble Joker premiert
med Gulløven, hovedprisen på Venezia-festivalen.

Joker er mer enn en film i Batman-sagaen. Regissør Todd Phillips (The
Hangover) har skapt en original, frittstående historie som ikke er sett på det
store lerretet før. Joker er et mørkt og dirrende intenst karakterdrama med
en uhyggelig og briljant Joaquin Phoenix i en rolle som vil bli husket lenge.
Filmen kan ses som en moderne utgave av Taxi Driver, Scorseses klassiker fra
1976 hvor Robert De Niro spiller taxisjåføren Travis Bickle, som legger ut på et
ensomt og blodig korstog mot en korrupt og moralsk fordervet verden.
Joker utspiller seg i Gotham-universet, men det er en film som også sier noe
om den verden vi lever i: “the rare comic-book movie that expresses what’s
happening in the real world”, som Variety uttrykte det. Filmen er en skildring
av ensomhet og fremmedgjøring, om isolasjon og mangel på håp. «Du spør
alltid om jeg har hatt noen negative tanker siden sist,» sier han til sosialarbeideren sin. “Jeg har bare negative tanker.”
Joker vises eksklusivt hos oss i det fantastiske 70mm-formatet. I Norge er
det kun på Cinematekene i Bergen og Oslo du kan oppleve den på
denne måten.

20
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SØNDAG 13. NOVEMBER KL. 17:00

Baraka. Regi: Ron Fricke. USA 1992. Språk: uten tale. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 9 år.
70mm, 1t 36min.
Visuelt slående om natur og kultur
I år feirer vi at det er 30 år siden Cinemateket i Bergen ble stiftet, og
70mm-visningene i november er del av denne feiringen. Samme år, i 1992, kom
en 70mm-film verden ikke hadde sett maken til. Den het Baraka og var et episk
visuelt dikt kritikere hadde vansker med å sette ord på.
“Baraka”, et eldgammelt ord med avarter i en rekke språk, kan enklest oversettes med velsignelse, eller som den livsessensen all utvikling springer ut fra.
Inspirert av den amerikanske professoren Joseph Campbells oppfordring til
historikere om å fortelle «den eneste myte verdt å fortelle», historien om vår
planet og hvordan menneskene har samhandlet med den, laget regissør Ron
Fricke en episk filmfortelling som uten ord, men gjennom bilder, lyd og musikk
kunne formidle et budskap direkte til publikums både hjerte og hjerne.

Baraka ble filmet i 70mm i 24 forskjellige land på seks kontinenter i løpet av 14
måneder. Den fanger det praktfulle og det grusomme, triumfene og katastrofene som natur og menneske har brakt til denne planeten. Etter 30 nye år med
menneskelig aktivitet på Jorden er Baraka kanskje mer aktuell enn noen gang.
Vi er stolte over endelig å kunne vise Baraka i sitt rette format – på 70mm.
“Baraka is intended to be a journey of rediscovery that plunges into nature,
into history, into the human spirit and finally into the realm of the infinite.”
– Ron Fricke

22
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SØNDAG 27. NOVEMBER KL. 17:00

Dunkirk. Regi: Christopher Nolan. USA 2017. Språk: engelsk. Tekst: utekstet. Aldersgrense: 12 år. 70mm, 1t 46min.
En moderne 70mm-klassiker som skapt for kinoformatet.
Christopher Nolan tok med Dunkirk for første gang i sine filmer utgangspunkt i
en historisk hendelse: Det er mai 1940 og tyskerne hadde invadert og beseiret
Nederland og Belgia, for så å bevege seg mot den nordligste delen av den
franske kysten. Der, ved den britiske kanalen, ble et stort antall britiske og
franske soldater avskåret av den tyske offensiven, med ryggen mot havet.
400.000 allierte soldater var inneklemt på en rundt fem kilometer lang kyststripe ved den lille byen Dunkirk (Dunkerque på fransk). Det eneste håpet de
hadde var å bli hentet ut og brakt over kanalen til Storbritannia.
Mange var nok overrasket over å se Harry Styles dukke opp i en større rolle i
Dunkirk, hans første i en spillefilm. Sammen med resten av skuespillerne fikk
han nok å gjøre i en film hvor ingen effekter er gjort digitalt – alt er “in-camera”.
De spektakulære bildene (fotograf Hoyte Van Hoytema må ha hatt noen utfordrende dager på jobb), angsten i soldatenes ansikter, det voldsomme lydbildet
og de dype fargene, klokken som tikker nådeløst mot katastrofen – Nolan vet
akkurat hvordan han skal få mest mulig ut av det store 70mm-formatet. Rent
audiovisuelt er Dunkirk noe av det mest spesielle som er laget. Den er i sin
helhet tatt opp analogt, både på 15-perf Imax-film og 5-perf 70mm, noe som
gir bildene en kvalitet man kun kan oppleve når den også vises på 70mm. Lydmessig er det en ekstremt intens opplevelse, der fenomenet Shepard Tone
(google it!) brukes velplassert og smart. Hvis man synes det hele er overveldende er det akkurat fordi Nolan vil det skal være det.

Dunkirk vises eksklusivt hos oss i det fantastiske 70mm-formatet. I Norge
er det kun på Cinematekene i Bergen og Oslo du kan oppleve den på
denne måten.
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DOUBLE INDEMNITY
TORSDAG 10. NOVEMBER KL. 18:00
TIRSDAG 15. NOVEMBER KL. 20:15
Double Indemnity. Regi: Billy Wilder. USA 1944. Aldersgrense:
12 år. Språk: engelsk Tekst: utekstet. DCP, 1t 47min.
Kanskje den beste film noir-filmen fra 40-tallet?

CINEMATEKENE
I NORGE

THE HARDER
THEY COME
TORSDAG 3. NOVEMBER KL. 18:00
TIRSDAG 8. NOVEMBER KL. 20:00

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

Da Billy Wilder og krimguru Raymond Chandler satte
seg ned for å bearbeide den hardkokte pulp-forfatteren James M. Cains roman Double Indemnity, lå det
i kortene at resultatet kom til å boble av kynisme og
ondskap. For mange ble også Double Indemnity selve
nøkkelfilmen innen den «svarte» krimgenren i
Hollywood på 40-tallet.

Double Indemnity er en intens, klaustrofobisk og
fatalistisk saga om en forsikringsselger, Walter Neff,
som lures opp i stry av en av film noirs mest dødbringende femme fatales, Phyllis Dietrichson, spilt av
en iskald Barbara Stanwyck, for anledningen blondine.
Filmens åpning viser en blødende Neff som kommer
til kontoret sitt midt på natta. Han setter seg ned ved
skrivebordet og begynner å lese inn en tilståelse på diktafonen. Gjennom tilbakeblikk får vi så høre historien
om hvordan Phyllis overtaler Neff til å bli med på en
forsikringssvindel. Neff blir nesten umiddelbart tiltrukket av den seksuelt aggressive Phyllis, og innser snart

at han mister både fornuften og kontrollen. Sammen
tegner de en livsforsikring for Phyllis’ eldre ektemann,
uten at han vet det, hvorpå de planlegger å ta livet av
ham og innkassere forsikringspremien. Ved å la gamle
Dietrichson omkomme i en særs uvanlig «ulykke» kan
de attpåtil kreve dobbel utbetaling.

Double Indemnity har blitt stående som et av film noirs
definitive høydepunkter og en av de store amerikanske
klassikerne. Et tettpakket og særdeles velskrevet
manuskript resulterte i en glimrende film rik på både
nyanser, detaljer, intriger og svart humor. Denne filmen
er meget svart og garantert fri for sentimentalitet, men
med en underholdningsverdi av aller ypperste klasse.
“This shrewd, smoothly tawdry thriller, directed by
Billy Wilder, is one of the high points of nineteenforties films. Barbara Stanwyck’s Phyllis Dietrichson a platinum blonde who wears tight white sweaters, an
anklet, and sleazy-kinky shoes - is perhaps the best
acted and the most fixating of all the slutty, coldblooded femmes fatales of the film-noir genre.”
– Pauline Kael, The New Yorker

The Harder They Come. Regi: Perry Henzell. Jamaica 1973.
Aldersgrense: 12 år. Språk: engelsk Tekst: engelsk. DCP,
1t 45min.
I en av de største filmsensasjonene fra 70-tallet
spiller musikklegenden Jimmy Cliff den blakke, naive
amatørmusikeren Ivan «Ivanhoe» Martin, som drar fra
landsbygda til Kingston for å prøve lykken der. Han
ender opp med å bli frastjålet alt han eier første dag i
storbyen, og det tar ikke lang tid før han i desperasjon må ty til lyssky aktiviteter for å overleve. Snart
har han både politiet og konkurrerende doplangere
på nakken, samtidig som reggaestjerne-drømmen ser
ut til å gå i oppfyllelse.
Regissør Perry Henzels usminkede reggae-epos var
basert på ekte hendelser og viste hvordan mange
artister ble behandlet i Jamaica på 70-tallet. Filmen
er både en glitrende kriminalhistorie og ikke minst et
skjellsettende øyeblikk i Jamaicas kulturhistorie: For
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første gang fikk jamaicanere se og høre seg selv på
lerretet, og for det internasjonale publikummet ble
filmen en inngang til en til da ukjent kultur. Gjennom
filmens framstilling av Kingstons slumområder,
Rastafaribevegelsen og ikke minst på grunn av
soundtracket, skaptes stor interesse for øyas musikk
og kultur over hele verden, og særlig i USA.

The Harder They Come er fortsatt en kompromissløs
spenningsfilm og en milepæl i karibisk filmhistorie,
med sin unike miks av slentrende blaxploitation,
spaghetti-western-elementer og neorealistisk samvittighet. Jimmy Cliff, Desmond Dekker og Toots and
the Maytals på soundtracket bidrar til filmens
velfortjente status som rufsete og autentisk kultfilm.

CINEMATEKENE
I NORGE
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THE SEARCHERS
TORSDAG 24. NOVEMBER KL. 18:00
TIRSDAG 29. NOVEMBER KL. 20:00

The Searchers. Regi: John Ford. USA 1956 Aldersgrense: 12
år. Språk: engelsk. Tekst: utekstet. DCP, 1t 59min.
En blendende vakker film, der John Fords tematiserer
besettelser, rasisme og vold.

The Searchers er John Fords mest sofistikerte og
emosjonelt komplekse film. Den lykkes både i å være
en ren action-western og et melankolsk billeddikt.
John Waynes arketypiske westernhelt får her en
radikal vending: karakteren Ethan er en outsider som
nekter å akseptere at borgerkrigen endte med tap for
sørstatene og strever med å tilpasse seg det sivile liv.
En villmarkens mann med nærmest psykopatiske og
rasistiske trekk, som det ofte er hardt å føle sympati
for. Etter et grusomt overfall på brorens ranch av en
comanche-gruppe, blir vi med Ethan på en manisk
jakt etter de to niesene som har blitt kidnappet. Med
seg får han brorens hjelper på ranchen, den foreldreløse Martin Pawley.

Basert på en virkelig hendelse, blir dette en svært
uvanlig western, hvor Fords favorittlocation,
Monument Valley, får spille en vesentlig rolle. Måten
disse storslagne landskapene blir fanget på kamera er
så imponerende at det ikke er overraskende at David
Lean viste The Searchers for crewet sitt før
innspillingen av Lawrence of Arabia.

The Searchers er uten tvil den beste filmen til John
Ford og John Wayne, sammen og hver for seg, og en
film som ikke minst hadde stor innflytelse på en hel
Hollywood-generasjon med Scorsese, Spielberg og
Lucas i spissen, men også Wim Wenders og senest
Breaking Bad-serien. Kanskje den beste og viktigste
western noensinne?

BARRY LYNDON
TORSDAG 17. NOVEMBER KL. 18:00
ONSDAG 7. DESEMBER KL. 18:00

Barry Lyndon. Regi: Stanley Kubrick. Storbritannia/USA
1975. Aldersgrense: 12 år. Språk: engelsk Tekst: utekstet.
DCP, 3t 5min.
En visuelt overdådig skildring av Barry Lyndons
“rise and fall”.
I Barry Lyndon møter vi Ryan O’Neal som overbevisende spiller den nesten usmakelige karrierejegeren som vrir seg rundt i Europa på leting etter
ære, gull og berømmelse, og som faller desto dypere
når enden nærmer seg.
Filmen begynner i Irland, der unge Redmond Barry
i all beskjedenhet forelsker seg i yppige Nora. Men
Redmond og Nora var ikke bestemt for hverandre, i
stedet velger Noras familie en kaptein i regimentet for
henne. Redmond blir rasende av sjalusi, og krever en
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duell. Duellen blir fikset til Redmonds fordel, slik at
han må rømme Irland. Slik starter hans lange marsj
gjennom et 1700-talls-Europa i krig, mot en eventyrlig tilværelse som lord og en ny identitet som Barry
Lyndon. Barry får dyre vaner, og et enormt behov for
å bli akseptert i det gode selskap. Men alle, inkludert
Barry, vet at hans status er kjøpt, ikke arvet.
Mer enn personskildring og handling er det tidsbildet
og miljøtegningen som opptar Kubrick. Distansert,
nærmest kynisk, beskrives et strebersk overklassemiljø uten moralsk ryggrad. Det pessimistiske
menneskesynet står i kontrast til de vakre, teknisk
perfekte totalbildene av interiør og landskap, basert
på Kubricks omfattende research på datidens
malerier. Den innovative lyssettingen, til dels med
lite annet lys enn tidsriktige stearinglys, er også
med på å plassere filmen langt unna ethvert glorete
kostymedrama.

CINEMATEKENE
I NORGE
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THE RED SHOES
TORSDAG 8. DESEMBER KL. 20:30
SØNDAG 11. DESEMBER KL. 14:00

The Red Shoes. Regi: Emeric Pressburger, Michael Powell.
Storbritannia 1938. Aldersgrense: 15 år. Språk: engelsk.
Tekst: utekstet. DCP, 2t 13min.
Uforutsigbart, fargerikt og vakkert
Powell og Pressburgers storhet lå ofte i de surrealistiske og fantasipregede innslagene i filmene deres og
i den kreative bruken av Technicolor. I denne filmen
følger vi et legendarisk europeisk ballettkompani
som skal fremføre balletten The Red Shoes. Vi møter
den unge, vakre ballerinaen Victoria Page, som rives
mellom to kreative, sjalu menn; den unge, fremadstormende komponisten Julian Craster og den
eneveldige, nådeløse ballett-impressarioen
Boris Lermontov.

Victoria danser seg til berømmelse i den smertefulle
hovedrollen, mens ballettens tragiske historie gjentar
seg i kulissene. Her er det ikke snakk om et klassisk
romantisk trekantdrama – Victoria må velge mellom
Boris’ ambisjoner om å gjøre henne til verdensstjerne
og sitt forhold til Julian. Filmen er løselig basert på et
eventyr av H. C. Andersen.
I The Red Shoes blandes historien, farger, design,
musikk og dans til et totalt kunstverk – og også en av
de største kassasuksessene i britisk filmhistorie og
en selvsagt del av enhver britisk filmkanon. Filmens
skjønnhet inngir fortsatt ærefrykt, og denne blir ikke
mindre når den foreligger i en nyrestaurert utgave – et
praktfullt digitalt restaureringsarbeid.

M
TORSDAG 1. DESEMBER KL. 18:00
TIRSDAG 6. DESEMBER KL. 20:00

M – Eine Stadt sucht einen Mörder. Regi: Fritz Lang. Tyskland
1931 Aldersgrense: 15 år. Språk: tysk. Tekst: norsk. DCP,
1t 57min.
Babylon Berlin: Fritz Langs mørke klassiker fra 1931
om jakten på en seksualforbryter.
Få filmer har kontrollert sine visuelle virkemidler bedre
enn Fritz Langs første lydfilm M. Da lydfilmen gjorde sin
entré på slutten av 20-tallet, fryktet Lang at det ville
føre til at filmspråket måtte vike plassen for det talte
ordet. Og det er som om han har laget den første delen
av M som en bevisførsel for at lydfilm ikke nødvendigvis må inneholde en overforklarende dialog. Men også
som et bevis på at et kontroversielt tema – M må være
den første filmen som skildrer en seksuell avviker –
kan skildres elegant, uten at det skal behøve å gå på
bekostning av filmens spenning og nerve.
Tidlig i filmen blir vi presentert for Hans Beckert, en
mann med to identiteter. Peter Lorre er uforglemmelig
som den trinne mannen med hatt, som innimellom
får en gal manns uttrykk i de store øynene og myrder
småbarn, «mot sin vilje». I ettertid er det lett å se
barnemorderen som en personifisering av den
30

tilstanden som rådet i Tyskland etter den første
verdenskrig. I 1930, året før M ble laget, kunne man
hver dag se hvordan nazistiske paramilitære
grupperinger med eget politi og retterganger, myrdet,
bombet og saboterte – mens Weimar-republikkens
demokratiske lov og orden smuldret bort i
maktesløst byråkrati.
Historien forteller at Lang hadde store problemer med
å komme i gang med filmen, da under arbeidstittelen
«Mordere i blant oss». Nazistene trodde åpenbart at
filmen skulle handle om dem. Og på sett og vis gjør
den det. Men den handler også om de kreftene som
gjorde nazismen mulig. I sitt forsøk på å finne morderen setter politiet alle krefter inn, noe som truer
maktbalansen i Berlins underverden. For å få arbeidsro, slår alle lyssky elementer seg sammen for å finne
morderen først. En forrykende jakt utvikler seg, og en
stemning av hets og paranoia brer seg.

M regnes som en av Fritz Langs beste filmer. De
slående ekspresjonistiske bildene og den delikate
bruken av Griegs ledemotiv, er bare to av elementene som har bidratt til å gi oss en tidløs klassiker om
kampen mellom det gode og det onde.

CINEMATEKENE
I NORGE
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ROYAL
OPERA
HOUSE
Denne høsten skal vi i samarbeid
med Royal Opera House bringe
rykende ferske produksjoner fra The
Royal Opera til Bergenspublikummet.
Kulturinsitusjonen har i nyere tid ønsket
å dele sine verker med operaentusiaster
utenfor landegrensene, og forestillingene vil
bli vist i kinosaler rundt omkring i Europa. Vi
er stolte av at Cinemateket i Bergen er håndplukket til å vise disse mesterverkene, og gleder oss til å tilby enda flere kunstuttrykk i kinosalen vår. Finn frem ballantrekket og kikkerten, og
gjør dere klare for tre uforglemmelige helaftener
med Madama Butterfly, La Bohème og Aida!
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ROYAL OPERA HOUSE

MADAME
BUTTERFLY
SØNDAG 6. NOVEMBER KL. 17:00

Madama Butterfly. Regi: Moshe Leiser og Patrice Caurier. USA 2022.
Italiensk sang, engelsk tekst. DCP, 3t 10min (inkluderer én pause).

Puccinis tidløse opera er satt til Japan på 1800-tallet. Her fortelles den hjerteskjærende historien om
Cio-Cio-San, en ung geisha som forelsker seg i en
amerikansk sjøoffiser – og må betale prisen for det.
«Kjærligheten kan ikke drepe – den gir nytt liv.»
Dette er ordene den amerikanske sjøoffiseren
Pinkerton sier til den unge geishaen CioCio-San en stjerneklar natt i Nagasaki.
Men begge vil snart forstå at ubetenksomme ord og løfter kan få fatale
konsekvenser. Giacomo Puccinis opera
er både fortryllende og hjerteskjærende, med et partitur som inkluderer
Butterflys arie «Un bel dì vedremo»
(«En vakker dag») og «Nynnekoret».
Moshe Leiser og Patrice Cauriers
utsøkte produksjon henter sin
inspirasjon fra europeiske bilder
av Japan på 1800-tallet.
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AIDA
SØNDAG 20. NOVEMBER KL. 17:45

Aida. Regi: Robert Carsen. USA 2022. Italiensk sang, engelsk
tekst. DCP, 3t 25min (inkluderer én pause).

Kjærlighet kolliderer med plikt, og nasjoner braker sammen i Verdis politiske drama, dirigert av Antonio Pappano
og med Elena Stikhina i hovedrollen.
I krigen mellom Egypt og Etiopia er prinsesse Aida tatt til fange
og holdes som slave. Nå sliter den ambisiøse soldaten Radames
med følelsene sine for henne. De er tiltrukket av hverandre, men
begge må ta et smertefullt valg mellom lojaliteten til lederne sine
og kjærligheten til hverandre.
I denne nyoppsetningen plasserer regissør Robert Carsen Verdis
storstilte politiske drama i samtiden, og en moderne, totalitær stat
danner rammen for maktkampen og den giftige sjalusien. Royal Operas
musikalske regissør Antonio Pappano dirigerer Verdis strålende,
storslåtte partitur.
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ROYAL OPERA HOUSE

LA BOHÈME
SØNDAG 4. DESEMBER KL. 17:00

La Bohème. Regi: Richard Jones. USA 2022. Italiensk sang,
engelsk tekst. DCP, 3t.

Puccinis lidenskapelige opera om vennskap og
kjærlighetssorg har en stjernespekket rollebesetning, og Kevin John Edusei er dirigent.
Paris i 1900. Den pengelense forfatteren Rodolfo mener at kunst er alt han
trenger – helt til han møter naboen
Mimì, en ensom syerske. Så begynner
en tidløs kjærlighetshistorie som
blomstrer, blekner og gjenoppstår
gjennom årstidene. Mens parets
lidenskapelige venner Marcello og
Musetta krangler og blir venner
igjen, trues Rodolfo og Mimì
av en kraft som er større enn
kjærligheten. Richard Jones’
regi gir liv til kontrastene
i Paris – fra bohemske
leiligheter til glitrende
saler – ved inngangen
til et nytt århundre.
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FØRPREMIERE

FØRPREMIERE

BARDO:

SØNDAG 20. NOVEMBER KL. 14:00
ONSDAG 23. NOVEMBER KL. 18:00

EN USANN FORTELLING
OM EN HÅNDFULL
SANNHETER

BARDO, False Chronicles of a Handfull of Truths. Regi:
Alejandro G. Iñárritu. Mexico 2022. Spansk tale, norsk
tekst. DCP, 2t 43min.

Bardo, en usann fortelling om en håndfull
sannheter er en storslått, visuelt imponerende
og gripende filmopplevelse. Den forteller den
intime og rørende historien om Silverio, en respektert meksikansk journalist og dokumentarfilmskaper bosatt i Los Angeles. Etter å ha blitt
tildelt en prestisjetung internasjonal pris, føler
han seg kallet til å vende tilbake til hjemlandet, uvitende om at denne tilsynelatende
enkle reisen vil kaste ham inn i en dyp eksisten40

GUILLERMO DEL TOROS

PINOCCHIO
TORSDAG 1. DESEMBER KL. 20:30

siell krise. Minner og frykt kommer til overflaten, og fyller hverdagen hans med en form
for rådvillhet og forundring.
Med empati og humor takler Silverio ulike
universelle – men samtidig intime – spørsmål
om identitet, suksess, død, Mexicos historie og
hans dype, emosjonelle familiebånd til kona
og barna. Han setter fingeren på hva det vil si å
være menneske i vår merkelige tid.

Guillermo del Toro’s PINOCCHIO. Regi: Guillermo del
Toro. USA, Mexico, Frankrike 2022. Engelsk tale, norsk
tekst. DCP, 1t 54min.

Modig, mørk og morsom er noen av ordene som
kritikere hittil har brukt til å beskrive årets mest
etterlengtede animasjonsfilm. En av samtidens
største filmkunstnere har tatt på seg oppdraget
om å tolke et av tidenes mest kjente eventyr.
Selv om filmen har hentet inspirasjon både fra
Disney og Carlo Collodis roman fra 1883, er

denne versjonen av Pinocchio født ut av den
samme forførende, nostalgiske og overraskende
ånden som Guillermo del Toros tidligere verker
som blant andre Pan’s Labyrinth og The Shape
of Water. Det er en glede for Cinemateket å gi
Bergenspublikummet mulighet til å se eventyret
på det store lerretet før den lanseres på Netflix
i desember.
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FØRPREMIERE

NY JAPANSK
ANIME

HVIT STØY

ONE PIECE FILM: RED
TIRSDAG 22. NOVEMBER KL. 20:00
TORSDAG 24. NOVEMBER KL. 20:30
SØNDAG 4. DESEMBER KL. 14:00

SØNDAG 11. DESEMBER KL. 17:00
TIRSDAG 13. DESEMBER KL. 20:15

White Noise. Regi: Noah Baumbach. USA 2022. Engelsk
tale, norsk tekst. DCP, 2t 16min.

Hvit støy er morsom og skremmende, poetisk
og absurd, ordinær og apokalyptisk – alt på
én gang. Den følger en moderne amerikansk
familie som prøver å komme seg gjennom
hverdagens utfordringer, mens de forholder seg
til de universelle mysteriene kjærlighet, død og
muligheten for å finne lykken i en uviss verden.
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Filmen er basert på Don DeLillos roman fra
1985 med samme navn, noe som gjør den til
Noah Baumbachs første spillefilm der han selv
ikke har skrevet manus. Med på laget har han
blant andre Greta Gerwig og Adam Driver. Den
internasjonale premieren mottok en varm
velkomst på filmfestivalen i Venezia, og på
Cinemateket får Bergenspublikummet mulighet
til å se den på det store lerretet før den lanseres
på Netflix i desember.

One Piece Film: Red. Regi: Gorô Taniguchi. Japan 2022.
Språk: japansk. Tekst: engelsk. DCP, 1t 58min.

One Piece er en populær japansk manga skapt
av Eiichirō Oda i 1997. Sammenlagt er det
solgt over 500 millioner eksemplarer verden
over, noe som gjør den til tidenes bestselgende
mangaserie. Suksessen har blitt adaptert til en
animeserie, med hittil 14 filmer. Årets ferske
One Piece Film: Red er en feiring av 25 årsjubileet, og markerer publiseringen av den
første mangaen.

One Piece Film: Red finner sted på ”Island
of Music” Elegia. Her møter vi Uta, verdens
mest berømte diva som holder sin aller første
live-konsert der hun endelig skal møte sitt
publikum. Tilhengere fra hele verden samles for
å nyte hennes stemme, som har blitt beskrevet
som utenomjordisk. En sjokkerende hemmelighet om Uta slipper ut, noe som fører til at
arrangementet blir noe helt annet en publikum
hadde sett for seg.
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CIB x FEMALE MINORITY VOICES

CARAJITA
Vi er glade for å fortsette denne
filmserien, 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 derimellom – 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!
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ONSDAG 30. NOVEMBER KL. 18:00

Carajita. Regi: Silvina Schnicer, Ulises Porra Guardiola. Den dominikanske republikk, Argentina 2021.
Spansk tale, engelsk tekst. DCP, 1t 26min.

Inne i de trygge veggene i et stort hus ved
sjøen har Sara og barnepiken Yarisa knyttet
et vennskap så intenst at det fremstår som
en fantasi. Mens Sara finner den kjærlige
moren hun aldri har hatt i Yarise, finner
barnepiken mer enn kjærlighet for det lille
barnet. Relasjonen tillater henne å drømme
om et mer komfortabelt liv, langt vekk ifra de
økonomiske utfordringene som følger henne
fra fortiden.
Filmen speiler seg i dualiteten til hovedkarakteren Yarisa mellom kriminalitet og
følelser, mellom havet og de gjørmete
veiene, mellom lys og mørke, og mellom de
som gjør opprør og de som fortsatt drømmer
om å tilhøre. Illusjonen om at kjærlighet kan
overvinne enhver sosial forskjell rives i filler
og avslører samfunnsstrukturer som
opprettholder makt og fattigdom.

CIB x FEMALE MINORITY VOICES

SKRU’N SOM BECKHAM
ONSDAG 14. DESEMBER KL. 20:00

Bend It Like Beckham. Regi: Gurinder Chadha.
Storbritannia 2002. Engelsk tale, norsk tekst.
35mm, 1t 52min.

Jessminder, også kjent som Jess, vil bare
spille fotball. Egentlig vil hun bare bestemme
hva hun skal gjøre med eget liv. Dette viser
seg å være en stor utfordring for en tenåringsjente som vokser opp i en konservativ
familie. Hun må føle på presset fra alle
kanter og blir konfrontert med at uansett hva
hun velger, vil hun ikke kunne gjøre alle til
lags. Filmen er et vakkert innblikk i hvordan
venner, familie og samfunn påvirker en ung
kvinnes møte med voksenlivet.

MV
CiB x F
Regissør Gurinder Chadha ble interessert
i spillet som får voksne menn til å bukke
under eller bruse over. Dermed kom ideen:
Ville det ikke være flott å kanalisere denne
energien inn i en film med to jenter i sentrum? Med Skru’n som Beckham knuste
Chada flere glasstak, blant annet ved å tjene
inn ti ganger av filmens budsjett.
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CINEMATEKET

JUNIOR

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

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 filmminner for livet for de små.
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FAMILIEDAG PÅ USF:
ANIMASJONSVERKSTED FOR BARN
Aldersgrense:
Flere mørke og dramatiske scener gjør at filmen
får 7-årsgrense. Skildringer av utrygge situasjoner
kan virke skremmende
på yngre barn, og filmen
frarådes derfor
underårige.

SØNDAG 13. NOVEMBER KL. 12:00

På familiedagene har vi aktiviteter for barn,
hvor de lærer å forstå abstrakte begreper som
tid, bevegelse og design, samtidig som det gir
barna en mulighet til å uttrykke seg kreativt.
Målet er å inspirere og veilede den neste
generasjonen filmskaperne og filmelskere
gjennom interaktiv læring.

Følg med på våre nettsider og Facebook for å
se dagens tema for familiedagen søndag 13.
november!
cinemateketbergen.no
cinemateket i bergen
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DEN MAGISKE JULEESKEN
SØNDAG 27. NOVEMBER KL. 14:00

Den magiske juleæske. Regi: Jacob Ley. Danmark
2016. Språk: norsk, utekstet. Aldersgrense: tillatt
for alle. DCP, 1t 15min.
En frisk og spennende barnefilm som leker
med julepynten.
Julius bor på barnehjemmet Klokkerly. Og han
har et helt spesielt forhold til julen. Bestyreren
Alfred har nemlig fortalt at det var julenissen
som kom med ham en julaften for åtte år siden.
Men ikke alle på barnehjemmet er like begeistret for jula og Julius. Og de store guttene sier
det er Alfred som kler seg ut som julenissen og
at det hele er bare tull. Julius tviler, for hvis det
er sant, hvem er det da som roper til ham fra
juleesken?
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Aftenposten gir den 5 på terningen og skriver
blant annet at det er julemoro for de minste
og den føles som et friskt pust av originalitet.
Fædrelandsvennen følger opp med samme
femmer og skriver at den er en hjertevarm
familiefilm og er den første julefilmen på flere år
som faktisk har et budskap og en dypere
mening. Dagbladet skriver at den har cinematiske ambisjoner, hvilket er mer enn man kan si
om mange filmer beregnet på denne aldersgruppen. Regissøren sa han ville lage en
animert julefilm som ingen har sett maken til
før - en film hvor vi finner igjen julegleden
og magien.

SNEKKER ANDERSEN
OG JULENISSEN
SØNDAG 18. DESEMBER KL. 14:00

Snekker Andersen og julenissen. Regi: Terje Rangnes.
Norge 2016. Språk: norsk. Undertekst: norsk. Aldersgrense: tilltatt for alle. DCP, 1t 13min.
Snekker Andersen og julenissen har ivaretatt
Prøysens julestemning på glimrende vis, og er
en tvers gjennom koselig, rørende og magisk
julefilm for hele familien.
Snekker Andersen elsker julen mer enn noen
annen høytid, og gjør alt for at familien skal få
oppleve en fin jul hvert år. Og det barna synes

er det aller mest spennende ved julen er å få
besøk av selveste julenissen. Men denne julen
går ikke helt som planlagt. Snekker Andersen,
iført fullt nissekostyme, sklir på holka og etter
en heidundrende kjelketur krasjer han med den
ekte julenissen! De bestemmer seg for å gjøre
en byttehandel: å dra på besøk til hverandres
barn. Nissefamilien har aldri før hatt besøk av
en ekte snekker, og familien Andersen har aldri
før hatt besøk av den ekte julenissen.
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God filmjul!

God filmjul!

Mongoland

Home Alone

ONSDAG 14. DESEMBER KL. 18:00
TORSDAG 15. DESEMBER KL. 20:30

TORSDAG 8. DESEMBER KL. 18:00
TIRSDAG 13. DESEMBER KL. 18:00

Home Alone. Regi: Chris Colombus. USA, 1990.
Språk: engelsk. Undertekst: norsk. Aldersgrense:
6 år. 35mm, 1t 43min.

Familien McCallister skal på juleferie i Paris
og stresser sånn med å komme seg av gårde
at de klarer å glemme 8 år gamle Kevin
hjemme. Han må være alene hjemme i det
store huset deres, for resten av nabolaget er
også på juleferie. Dette er det to innbruddstyver som vil benytte seg av, og det blir
plutselig Kevins oppgave å stanse de.
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Macaulay Culkin som
spiller Kevin har vært med
på å gjøre dette til en populær
klassiker for hele familien. Filmen ble
regissør Chris Colombus sitt store gjennombrudd i Hollywood, og filmmusikken til John
Williams skaffet dem to Oscar-nominasjoner.
Det er julen som er bakteppe til filmen, men
det er også en komedie i seg selv, hvor
slapstick-humoren fortsatt er underholdende
over 30 år senere.

Mongoland. Regi: Arild Østin Ommundsen. Norge
2000. Språk: Norsk. Tekst: Utekstet. Aldersgrense:
12 år. DCP, 1t 24min.
En sjarmerende stavangersk romantisk
julekomedie!
Det er kvelden før lille julaften. Pia kommer
hjem etter å ha på reise i et halvt år, og regner
med å ta opp tingene der hun slapp. Målet er å
finne Kristoffer, kjæresten som skulle ha vært
med på reisen, men som sviktet i siste liten.
Det blir mer komplisert enn hun hadde trodd.
Kristoffer er som sunket i jorden.

I jakten på Kristoffer
treffer Pia på flere mer
eller mindre misfornøyde og
desillusjonerte personer. Vegar, Pias gamle
bestekompis, søvnløs og frustrert over en innbilt fysisk skavank. Rap-artisten Gary som er
skuffet over manglende problemer å rappe om.
Den britiske oljearbeideren Wayne, med et
desillusjonert syn på kjærligheten som brakte
ham til Norge. Stian, rocke-gitarist som jobber
på gartneri fordi platekontrakten gikk fløyten.
Samt en prinsippfast taxi-sjåfør. Midt i alt dette dukker nissen opp, og ting begynner å skje.
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God filmjul!

TAKK FOR I ÅR!
En kjempetakk til alle våre nye og trofaste publikummere,
gjester og samarbeidspartnere. Cinemateket holder stengt
i julen, men vi er tilbake med mer god film i januar!

It’s a Wonderful Life
TIRSDAG 15. DESEMBER KL. 18:00
SØNDAG 18. DESEMBER KL. 17:00

It´s a Wonderful Life. Regi: Frank Capra. USA 1946.
Språk: Engelsk. Tekst: Utekstet. Aldersgrense: Tillatt
for alle. DCP, 2t 9min.
I It’s a Wonderful Life forteller Frank Capra
nok en gang om det hederlige, vanlige mennesket, og ingen kunne fortelle slike historier
bedre enn ham.
Pliktoppfyllende George Bailey har lagt sine
egne drømmer til side for å drive videre familiens husbank etter farens død. Jobben og den
beskjedne økonomiske avkastning gjør ham
med årene desillusjonert, og i tillegg blir han
uskyldig mistenkt for økonomisk kriminalitet.
Skammen og fortvilelsen fører ham til randen
av selvmord. Ikke bare venner må hjelpe til for
å få ham på andre tanker, også engler må gripe
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inn for at han skal
innse at livet er fantastisk,
og at verden ville vært et fattigere
sted uten hans bidrag.
Da It’s a Wonderful Life hadde premiere julen
1946, ble den ingen suksess, folk syntes filmen
var for deprimerende. Ved en administrativ
glipp ble ikke rettighetene til filmen fornyet da
disse løp ut på 70-tallet, og den ble offentlig
eiendom – noe tv-stasjoner i USA benytter
seg flittig av. For filmen medførte det til økt
interesse og klassikerstatus.
Julen er tiden for de enkle budskap, og ingen
kan unngå å bli rørt når Bailey kommer til
erkjennelsen av at livet, tross alt, er herlig.

Vi ønsker ønsker alle
en riktig god jul og håper
at du og dine har det bra.
Følg oss på sosiale medier
for info om program og
andre oppdateringer!
cinemateket i bergen
cinemateket_bergen
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CINEMATEKET
BERGEN

Cinemateket i Bergens filmvisninger skjer i kulturhuset USF Verftet på Nordnes i Bergen. Stiftelsen
Cinemateket i Bergen opptrer i formelt samarbeid med
Norsk filminstitutt (NFI) og Nasjonalbiblioteket (NB).
Organisasjonsnummer 971 350 539 MVA.
Kontor-/film-/visnings- og postadresse:
Cinemateket USF
Georgernes verft 12
5011 Bergen

Filmomtaler/artikler, redaksjonelt arbeid av
programkatalog, plakater og nettsider er gjort av
Cinemateket i Bergens ansatte Vivill Talsnes, Embla
Karidotter 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
Design: Cinemateket i Bergen
Cinemateket er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Cinemateket i Bergen opptrer i formelt samarbeid med:

tlf.: 55 31 85 80
post@cinemateket-usf.no
www.cinemateket-usf.no
Ansatte:
Aida Liliana LiPera - Daglig leder (i permisjon)
Vivill Talsnes - Vikarierende 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.

Faste støttepartnere:

