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En kärlekshistoria

LEDER

Endelig kan vi se frem til et helt 
år der kinosalen er åpen og full 
av opplevelser! Som for de fleste, 
har de siste årene vært tøffe for 
Cinemateket. Salen var nylig 
pusset opp da vi grunnet smitte-
vernsrestriksjoner ble nødt til å 
redusere kapasiteten og i perio-
der holde helt stengt. I fjor klarte 
vi likevel å feire vårt 30-års-
jubileum med utekino på 35mm, 
en flunkende ny jubileumsfilm og 
tre utsolgte 70mm-visninger! Vi 
fortsetter feiringen på nyåret, for 
da er det nemlig USF sitt 30-års-
jubileum, som også markerer 
første gang vi åpnet dørene våre 
for publikum. Dette er beskrevet 
nærmere videre i katalogen, 
sammen med resten av januar og 
februars innholdsrike program. 

Vi har gleden av å introdusere 
Søkelys, som fremover blir en 
fast serie. Her skal vi i samarbeid 
med kunnskapsrike organisasjo-
ner benytte film til å diskutere 
aktuelle samfunnsutfordringer 
knyttet til menneskerettigheter 
og bærekraft. Førstemann ut 
er serien Kvinne, liv, frihet, som 
retter søkelyset mot kvinne-
frigjøringsopprøret i Iran. 

God film!

Vivill Talsnes 
Vikarierende programsjef og 
daglig leder 
Cinemateket i Bergen
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INNHOLD

Om Cinemateket i Bergen
Cinemateket i Bergen er et sted 
hvor alle som vil, kan utforske 
det vi liker å kalle essensiell film-
historie. Enten det er premierer, 
klassikere eller sjeldent sette 
perler, tilbyr vi filmopplevelser 
som blir med deg ut av kino-
salen. 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.

Kinosalen Cinemateket ligger 
i kulturhuset USF Verftet på 
Nordnes i Bergen.

Filmvisninger og billetter
Billetter koster kr. 100 og 
forhåndselges på ticketco.no. 
Vi har også honnør- og student-
billetter til kr. 80. Billetter selges 
også i døren før filmvisning. 
Enkelte påkostede arrangement 
kan ha forhøyet billettpris. 

Cinemateket i Bergens filmkort
Filmkortet er et rabattkort i form 
av et klippekort. Det koster kr. 
800 og tilsvarer ti filmer. Ved 
bruk blir det trukket kr. 80,- per 
film fra kortet. Filmkortet er ikke 
personlig, og kan benyttes av 
flere på samme film. Ta med en 
venn! Eiere av filmkortet får 
også spesialtilbud som early 
bird-billetter og invitasjoner på 
utvalgte arrangement. Film-
kortet selges i døren og på 
ticketco.no, og er gyldig ut året 
etter året det kjøpes.

Aldersgrenser
Visningene ved Cinemateket i 
Bergen har en aldersgrense på 
15 år for vanlige filmvisninger, 
om ikke annet er opplyst 
i filmomtalen.
 
Mat og drikke
På Kafé Kippers kan man kjøpe 
drikke og snacks og ta med inn i 
salen. Alle rettigheter.
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OM CINEMATEKET
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PROGRAM
JAN-FEB
2023

MANDAG	 TIRSDAG	 ONSDAG	 TORSDAG	 FREDAG	 LØRDAG	 SØNDAG

JANUAR
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
  18:00: Eraserhead  18:00: Persepolis   18:00: Til min søster   17:00: En kärlekshistoria
 20:00: En kärlekshistoria 20:15: Giliap 20:15: Eraserhead   
      

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
19:00: HUFF 18:00: A Girl Walks Home 18:00: The Witch 18:00: Støv på hjernen   13:00: Jungelboken
Jamón, Jamón  20:00: Eplet 20:30: En gang var vi krigere   17:00: A Girl Walks Home
 20:15: Being a Human Person     

30. 31. 30. 31. 1.1.  2.2.  3.3.  4.4.  5.5.
19:00: HUFF 18:00: Old Joy 18:00: Zodiac 18:00: USF Verftet 30 år:   17:00: Stumfilmkonsert:
Thelma & Louise 20:00: Støv på hjernen     
  

FEBRUAR

13.13.  14.14.  15. 16. 17. 18. 19.15. 16. 17. 18. 19.
19:00: HUFF 18:00: Jumpin’ Jack Flash 11:00: Tatt av vinden 18:00: Tatt av vinden   13:00: The Addams Family Values
Alien 20:15: Briller 18:00: Juice    17:00: Jumpin’ Jack Flash
  20:15: Mennene i mitt liv    

20.20.  21.21.  22. 23. 24. 25. 26.22. 23. 24. 25. 26.
19:00: HUFF 18:00: En klasse for seg  18:00: The Man Who   13:00: Alva og regnbuedragen
Gummo      15:00: Alva og regnbuedragen
   21:00: Big   17:00: Mennene i mitt liv  

6.6.  7.7.  8.8.  9.9.  10.10.  11.11. 12. 12.
19:00: HUFF 18:00: Big 18:00: Dig! 18:00: Briller   13:00: Vaiana
All About Lily Chou Chou 20:15: Im keller  20:30: Old Joy   17:00: En klasse for seg  
          
           

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
19:00: HUFF 18:00: Giliap 11:00: The Sound of Music 18:00: En gang var vi krigere   17:00: Persepolis
Tampopo  18:00: Kill Bill Vol. 1 20:30: Til min søster   
  20:30: Eplet    
      

27.27.  28.28.  
19:00: HUFF 20:00: The Man Who 
Cléo fra 5 til 7

Cinemateket viser normalt 
film fem dager i uken. Faste 
Cinematek-visninger er 
tirsdag, onsdag, torsdag og 
søndag. Mandag er ung-
domsfilmklubben HUFF sin 
dag, og en onsdag formiddag 
i måneden viser vi film for 
eldre. Alle visningene er 
åpne for alle.

Alone at Night
Alone at Night

Fell to Earth

Fell to Earth

Sherlock Jr.Stumfilmkonsert
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CINEMATEKENE 
I NORGE
– sammen står vi sterkere

Det er syv cinematek i 
Norge: i Bergen, Kristiansand, 
Lillehammer, Oslo, Stavanger, 
Trondheim og Tromsø. Vi sam-
arbeider om fellesvisninger av 

utvalgte titler hele året, og 
velger ut filmer som vi synes 

hele landet burde få se.

Et cinematek er en kino som har i oppgave å 
stimulere interessen for film ved å gjøre film-
historien og nyere kvalitetsfilm tilgjengelig for 
publikum. Betegnelsen «cinematek» stammer 
fra Cinémathèque Française i Paris, som var det 
første store filmarkivet som ble gjort offentlig 
tilgjengelig da det ble grunnlagt i 1936. For cine-
matekene er filmmediet like mye en kunstform 

som underholdning, og vi tar jobben vår med 
forvaltning av filmhistorien på alvor. Cinemateke-
ne i Norge programmerer i utgangspunktet hver 
for seg, men disse faste fellesvisningene er vi 
stolte over å presentere sammen. Fordi vi alle er 
opptatt av god film, og for at 
publikummet vårt 
skal få nettopp det!
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(derav den engelske tittelen Fat Girl). 
Elena møter en italiensk turist på en 
kafé og innleder et forhold som blant 
annet medfører at hun debuterer sek-
suelt – foran øynene på lillesøsteren. 

Dette er en film om ungdom og 
seksualitet, og Breillat skildrer de 
stillestående sommerstemningene i 
en tenårings liv med en fintfølelse som 
man sjelden ser. I ettertid har Til min 
søster blitt stående som kanskje den 
beste filmen til en av Frankrikes mest 
egenartede filmkunstnere.

Franske Catherine Breillat vakte 
oppsikt med den seksuelt eksplisitte, 
men genuint uerotiske feministiske 
filmen Romance i 1999. Hennes neste 
film Til min søster er ikke like kald som 
Romance, men også denne gangen 
befatter Breillat seg med vonde og 
tidvis ubehagelige følelser knyttet til 
seksualitet. Denne stilsikre og tematisk 
vågale filmen handler om to søstre 
som er på sommerferie med sine 
delvis fraværende foreldre. Den eldste, 
Elena, er smellvakker, den yngste er en 
tykkladen jente i sin tidlige pubertet 

«Jeg	vil	at	min	første	gang	skal	være	med	en	jeg	ikke	elsker»Originaltittel: 
À ma soeur
Regi: Catherine 
Breillat
Frankrike, 2001
Språk: fransk
Tekst: norsk
Aldersgrense: 15 år
Format: DCP
1t 33min

TIL MIN SØSTERTor 12. jan kl. 18:00
Tor 19. jan kl. 20:30

Henry Spencer, en deprimert og 
klossete fyr med ubehagelig person-
lighet bor i en bunker i et støvete og 
spøkelsesaktig industriområde. Han 
tvinges til å gifte seg med sin gravide 
venninne Mary X, som etter at barnet 
er født, forlater dem begge. Når 
barnet blir sykt, vender Henry blikket 
innover mot damen i radiatoren, en 
liten, forførerisk kabaretartist med 
enorme svulster på kinnene.

David Lynch sin debutfilm er den 
som regissøren er mest fornøyd med 
den dag i dag, og omtales av mange 
som «den merkeligste filmen som 
noensinne laget». Kombinasjonen 
av et stramt, tidvis ikke-eksisterende 
budsjett og en kunstnerisk ambisiøs, 
men ganske uerfaren regissør gjorde 
at det tok årevis å få ferdigstilt filmen. 
Da den endelig fant sitt publikum i 
70-årenes New York, tok det ikke lang 
tid før den fikk en solid tilhenger-
skare, og Eraserhead regnes nå som 
en av de viktigste kultfilmene.

«Oh,	you	are	sick!»Originaltittel: 
Eraserhead
Regi: David Lynch
USA, 1977
Språk: engelsk
Tekst: norsk
Aldersgrense: 15 år
Format: DCP
1t 30min

ERASERHEAD

Cinematekene i Norge

Tir 10. jan kl. 18:00 
Tor 12. jan kl. 20:15

Cinematekene i Norge
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ekteskapsinstitusjonens gylne tids-
alder. Husmoren Randi har sammen 
med sin mann flyttet inn i en nyetablert 
drabantby som befolkes av en mengde 
pliktoppfyllende og salmiakktørstige 
husmødre. De steller og stuller, men så 
iherdig at ektemennene nærmest føler 
seg vasket ut av huset og inn i armene 
på forståelsesfulle vamper eller enslige 
kontordamer. For å redde ekteskapet 
danner de forsmådde hustruene en 
klubb – Radikale husmødres forening 
– som er tenkt som et alternativ til 
husmorlaget på stedet.

Støv på hjernen er den norske drabant-
byklassikeren over alle. Denne første 
delen av den såkalte Lambertseter-
trilogien er en filmatisering av Eva 
Ramms bok med samme navn. Både 
boka og filmen var formidable sukses-
ser da de kom. Boka hadde et opplag 
på hele 55 000 eksemplarer, og ble 
oversatt til flere språk. Filmen er frem-
deles morsom, og en herlig tidsreise 
tilbake til 1950-tallets Oslo.

Vi befinner oss på slutten av 1950-
tallet, midt i husmoryrkets og 

«Av	lutter	prektighet	vasker	hun	mannen	ut	av	huset	og	inn	i	armene	på	kontordamen»Originaltittel: 
Støv på hjernen
Regi: Øyvind 
Vennerød
Norge, 1959
Språk: norsk
Tekst: ingen
Aldersgrense: 7 år
Format: DCP
1t 44min

STØV PÅ HJERNENTor 26. jan kl. 18:00 
Tir 31. jan kl. 20:00

håpløs situasjon og å frigjøre seg. Det 
grimme portrettet av voldelige voksne 
og skadelidende barn blir mer kom-
plekst, og politisk, gjennom familiens 
etnisitet. Familien Heke er maorier, og 
selv om de nå i alle fall geografisk har 
forlatt sin kultur og flyttet til mer ur-
bane strøk, er de stadig preget av sin 
historie og bakgrunn. Kolonialismens 
varige, ødeleggende effekt på tradi-
sjonelle verdier og kjønnsroller skyver 
familiemedlemmene fra hverandre, og 
til slutt utfor stupet. 

En gang var vi krigere er et prisbelønt 
familiedrama som handler om å 
akseptere skjebnen for å skape en 
fremtid. Filmen er basert på Alan Duffs 
roman fra 1990, og ble New Zealands 
største publikumssuksess noensinne. 
Vi følger familien Heke: mor, far og 
fem barn, med deres utfordringer og 
problemer knyttet til fattigdom, rus 
og vold. Etter 18 års ekteskap er Beth 
fortsatt forelsket i Jake, på tross av all 
smerten det byr på. Hun står overfor 
det vanskelige, men livsavgjørende 
valget mellom å bli værende i en 

«Barman!	Six	milkshakes	–	easy	on	the	ice	cream!»Originaltittel: 
Once Were Warriors
Regi: Lee Tamahori 
New Zealand, 1994
Språk: engelsk 
Tekst: norsk
Aldersgrense: 15 år
Format: DCP
1t 43min

EN GANG VAR VI KRIGERETor 19. jan kl. 18:00
Tor 26. jan kl. 20:30

Cinematekene i Norge Cinematekene i Norge
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med den er Briller en stillferdig, vakker 
og ikke minst veldig morsom film, som 
finner storhet i de små øyeblikkene. 
Det er en film om gleden ved å lage 
mat. Om det fine med stillheten. Om 
hvor flott det er å drikke iskald 
Sapporo-øl på solvarme Okinawa-
strender. Fiske med føttene dinglende 
utfor bryggekanten. Grille mat med 
venner etter mørkets frembrudd. Lytte 
til bølgene som slår inn over stran-
den. Det er, kort og godt, en film om 
å være – om å eksistere og verdsette 
øyeblikket. 

Har du noen gang følt at nå er det nok? 
Kjent suget etter å sette verden på 
pause en stund, glemme tidsklemme, 
finanskrise og hverdagens endeløse 
rekke av trivielle småproblemer? 
Lokker hvite strender og asurblått hav? 
Da er denne japanske sjarmbomben 
filmen for deg! 

Briller er regissør og manusforfatter 
Naoko Ogigamis fjerde film, og i stor 
grad en åndelig oppfølger til hennes 
forrige, Helsinki-fabelen Kamome 
Shokudô (Spisestedet Måken). I likhet 

Velkommen	til	en	vidunderlig	pause	fra	virkelighetenOriginaltittel:
Megane
Regi: Naoko Ogigami
Japan, 2007
Språk: japansk
Tekst: norsk. 
Aldersgrense: 11 år
Format: DCP 
1t 46min 

BRILLERTor 9. feb kl. 18:00
Tir 14. feb kl. 20:15

helgeutflukt, med mål om å finne og 
bade i noen avsidesliggende varme 
kilder. Hadde dette vært en «feelgood-
film» om to kompiser, ville man så 
gjenoppdaget hvorfor de ble venner i 
utgangspunktet, men Kelly Reichardt 
er mer interessert i samspillet mellom 
to mennesker som sliter med å forstå 
hverandre. Mennesker som har endret 
seg og kanskje mistet noe i årene som 
har gått. I de fantastiske Kaskadefjel-
lene i Oregon forsøker Reichardt seg 
på den krevende oppgaven å gi oss 
noen hint om hva dette ”noe” 
kan være.

Kelly Reichardt (Meek’s Cutoff, Certain 
Women, First Cow) har på en still-
ferdig og stilfull måte inntatt plassen 
som en av de fremste amerikanske 
filmskaperne. I hennes tredje film, den 
lavmælte Old Joy, møter vi musikeren 
Will Oldham, også kjent som Bonnie 
Prince Billy, i hovedrollen, mens det 
amerikanske indiebandet Yo La Tengo 
står for musikken. 

På sin egen stillfarne og lyriske måte 
forteller Old Joy en melankolsk historie 
om vennskap og det å vokse fra hver-
andre. To gamle venner drar på en 

«Sorrow	is	nothing	but	worn	out	joy»Originaltittel:
Old Joy
Regi: Kelly Reichardt 
USA, 2006
Språk: engelsk
Tekst: norsk
Aldersgrense: 12 år
Format: DCP
1t 16min

OLD JOYTir 31. jan kl. 18:00
Tor 9. feb kl. 20:30

Cinematekene i Norge Cinematekene i Norge
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kommunikasjonstekniske industrien på 
jordkloden. Sammen danner de 
«Newton’s World Enterprises Corp», 
men det er ugler i mosen ...

I 2022 kom det en TV-serie med sam-
me navn, som fungerer som en opp-
følger til filmen 46 år senere. De bruker 
arkivbilder fra filmen. og Newton er 
fortsatt en rollefigur. The Man Who Fell 
to Earth har fått kultstatus takket være 
dens surrealistiske fotografering og at 
det er Bowies første filmrolle. Dette er 
ikke bare en av Roegs beste filmer, men 
et viktig science fiction-verk.

Nicolas Roegs science fiction-
klassiker med David Bowie i hoved-
rollen er en halvveis skjult perle. Filmen 
er basert på romanen av Walter Tevis 
fra 1963 med samme navn. Et rom-
vesen (Bowie) ankommer til jorden 
med håp om å redde sin egen 
katastroferammede planet.  Han lander 
i en innsjø i New Mexico og kommer 
seg til nærmeste by, hvor han begynner 
å kalle seg Thomas Jerome Newton, og 
legger seg etter hvert opp en formue i 
kontanter ved å selge gullringer. Han 
oppsøker en advokat, og viser ham ni 
patenter som kan revolusjonere den 

«You	know	Tommy,	you’re	a	freak.	I	don’tt	mean	that	unkindly.	I	like	freaks.»Originaltittel: 
The Man Who Fell 
to Earth
Regi: Nicolas Roeg
Storbritannia, 1976
Språk: engelsk 
Tekst: norsk
Aldersgrense: 15 år
Format: DCP
2t 19min

THE MAN WHO FELL TO EARTHTor 23. feb kl. 18:00
Tir 28. feb kl. 20:00

Cinematekene i Norge

vokser opp i gode kår på familiens 
plantasje i sør, men må etter hvert 
gjennomleve krig, fattigdom, dødsfall 
og kjærlighetssorg. Legendarisk er 
forholdet til Rhett Butler i Clark 
Gables skikkelse. 

Filmen fikk ikke mindre enn ti Oscar, 
blant annet til Hattie McDaniel, som 
spilte Mammy og ble den første afro-
amerikaner som vant prisen. Produk-
sjonsdesigneren William Cameron 
Menzies fikk æres-Oscar «for frem-
ragende prestasjon ved bruk av farge 
for forsterket dramatisk stemning».

Denne snart 85 år gamle filmen er 
fremdeles en av tidenes største: dyrest 
i sin tid, den største publikumsdrage-
ren i filmhistorien, og med en enorm 
populærkulturell innflytelse.

Dette intenst romantiske sørstatsdra-
maet er blitt selve innbegrepet av alt 
vi forbinder med Hollywood. Filmen 
bygger på Margaret Mitchells best-
selger og følger den egenrådige 
rikmannspiken Scarlett O’Hara, spilt 
av britiske Vivien Leigh, og hennes 
beilere og menn i tiden rundt den 
amerikanske borgerkrigen. Scarlett 

«Frankly,	my	dear,	I	don’t	give	a	damn.»Originaltittel: Gone 
With the Wind 
Regi: Victor Fleming
USA, 1939
Tale: engelsk
tekst: norsk
Aldersgrense: 12 år 
Format: DCP
3t 58min

TATT AV VINDENOns 15. feb kl. 11:00
Tor 16. feb kl. 18:00

Cinematekene i Norge
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Roy Andersson (f. 1943) er en filmregissør 
som ble uteksaminert fra Filmskolan i 
Stockholm i 1969. Han regisserte sin første 
spillefilm, En kärlekshistoria, samme år. Den 
ble vist verden over og fikk strålende kritikk, 
men da hans andre film, Giliap (1975), kom 
ut, floppet den. Det førte til at Andersson 
sluttet å lage film i hele 25 år. Han lagde 
derimot over 400 reklamefilmer, og brukte 
alle pengene til å starte sitt eget filmstudio: 
Studio 24 i Stockholm. 

I 2000 gikk Andersson tilbake til spillefilm-
formatet med den prisvinnende Sångar från 
andra våningen. Sammen med Du levande 
(2007) og En duva satt på en gren och fun-
derade på tillvaron (2014) og hans siste film, 
Om det öandliga (2019), utgjør disse fire fil-
mene det han kaller trilogien (ja, fire filmer i 
en trilogi ...) om det å være menneske. 

For er det noe Andersson kan, så er det å 
portrettere menneskers skrøpelighet. Han 
mener selv at han alltid har laget komedier, 
selv om publikum kanskje ikke er enig. 
De siste fire filmene hans har et helt eget 
uttrykk. Universet hans i Studio 24 tillater 
ham å planlegge bildekomposisjon ned til 
hver minste detalj. Han er perfeksjonist, 
men henter også skuespillerne inn fra ga-
ten. Han har to prinsipp når han lager film: 
beveg aldri kamera, og klipp aldri scener. 
Han har også frigjort seg helt fra å fortelle 
sammenhengende historier. Roy Andersson 
er kort fortalt noe helt eget. At den verdens-
kjente og prisbelønte regissøren kommer 
fra svensk arbeiderklasse, er ikke noe man 
glemmer. Alle filmene hans har en skarp 
samfunnskritikk, utført på en måte hvor du 
ikke vet om du skal le eller gråte.

Det er mer komedie 
enn tragedie i livet. 
Men det spørs 
hvordan du 
ser på det.

”

ROY 
ANDERSSON
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mesterlig portrettert. Det blir ekstra 
sårt sett mot foreldrenes hverdag, 
som virker så trykkende stagnert at 
det er vondt å være vitne til. 
Andersson har selv sagt at han ikke 
hadde andre filmvisjoner den gangen, 
annet enn at skuespillerne skulle 
opptre så sant som mulig. «Med sant 
mener jeg at opptredenen deres 
skulle føles ekte, men også at de 
skulle bli en anelse avslørt.» Dette er 
hemmeligheten bak komikken i 
filmen. Den fremstiller mennesket 
som veldig sant og veldig nakent.

Roy Andersson var 27 år og nettopp 
uteksaminert fra Filmskolan i 
Stockholm da han regisserte sin 
spillefilmdebut. Han var inspirert av 
den tsjekkoslovakiske nybølgen, som 
kjennetegnes av sitt lekne uttrykk og 
politiske bakteppe. En kärlekshistoria 
handler om tenåringene Annika og 
Pär som forelsker seg, men filmen er 
også samfunnskritisk i skildringen av 
1960-tallets Sverige.

Lykken, usikkerheten og håpet som 
den første store kjærligheten gir, er 

"Det	finns	tvåhundratusen	brudar	i	den	här	stan,	så	känner	man	sju	stycken	bara	asså."Originaltittel: En 
kärlekshistoria
Regi: Roy Andersson
Sverige, 1970
Aldersgrense: 
tillat for alle
Språk: svensk
Tekst: engelsk
Format: 35mm
1t 55min

EN KÄRLEKSHISTORIATir 10. jan kl. 20:00
Søn 15. jan kl. 17:00

Da filmen floppet, sluttet Andersson 
å lage film i 25 år, og holdt seg til å 
lage (over 400) reklamefilmer. Under-
vurdert eller ikke, ser vi tydelig preg av 
estetikken og tematikken Andersson 
bruker i både debutfilmen, reklame-
filmene sine og de fire filmene som 
kom etter Giliap. Denne filmen handler 
også om hva det vil si å være men-
neske, at dagens samfunn ikke er 
konstruert for ensomme og hvordan 
man skal håndtere livet. Som vanlig 
gjøres det med humor i Anderssons 
filmer, og Giliap er intet unntak.

Roy Anderssons andre film foregår på 
et nedslitt hotell i en svensk by som 
også kunne passet inn i en Kaurismäki-
film. Giliap er en ung mann som ikke 
har funnet sin plass i verden, og får 
en jobb som kelner. Her blir han kjent 
med hotellets ansatte, blant annet den 
vakre servitøren Anna og den konspi-
ratoriske Greven. Filmen er surrea-
listisk, og den kan passere både som 
komedie, drama og thriller. Se denne 
merkelige og morsomme filmen som 
ofte utelates når man har tilbakeblikk 
på Anderssons filmer.  

En	bro	mellom	Anderssons	mer	ordinære	filmspråk	og	det	som	skulle	komme	og
definere	hans	estetikk.

Originaltittel: 
Giliap
Regi: Roy Andersson
Sverige, 1975
Språk: svensk
Tekst: engelsk
Format: DCP
2t 10min

GILIAPOns 11. jan kl. 20:15
Tir 17. jan kl. 18:00

Roy AnderssonRoy Andersson
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års tid, og sier det tok 18 måneder før 
de kunne snakke åpent. Det kommer 
blant annet fram at Andersson har 
et problem med alkohol, i tillegg til å 
være overarbeidet. Auteuren synes 
det er vemodig å jobbe med sin siste 
film, og med slutten på karrieren i 
sikte griper de sentrale tematiske 
følelsene han lager film om – sårbar-
het, usikkerhet og dødelighet – inn i 
hans kreative prosess.

Roy Andersson gir sjelden intervjuer, 
men i denne britiske dokumentaren 
kommer vi tett inn på regissøren. 
Vi møter ham mens han lager sin 
siste film, Om det öandliga, og får et 
innblikk i både hvordan han jobber i 
sitt unike Studio 24, og hvordan det 
er å jobbe med ham. Det viser seg å 
være minst like utfordrende som det 
er inspirerende ...

Den britiske dokumentarfilmskaperen 
Fred Scott har fulgt Andersson i tre 

A	film	about	Roy	Andersson	and	the	absurd	art	of	living.	Originaltittel: Being 
a Human Person
Regi: Fred Scott 
England, 2020
Språk: svensk og 
engelsk
Tekst: engelsk
Format: DCP
1t 30min

BEING A HUMAN PERSONTir 24. jan kl. 20:15

fiksjonsfilmen; dokumentarene har 
hatt et element av fiksjon og iscene-
settelse, og fiksjonsfilmene har hatt et 
dokumentarisk preg. Im Keller forløper 
som en serie sterkt iscenesatte tablåer, 
der personene i stor grad poserer for 
kamera. Resultatet er visuelt slående, 
innholdet er til dels sjokkerende, og 
likevel er filmen laget med en slags 
behersket ro som gjør at den kan 
nytes for sine estetiske kvaliteter. Her 
er også humor og varme, og spor av 
humanisme i skildringen av alle disse 
menneskelige raritetene.

Ulrich Seidl har laget en dokumentar-
film om kjelleraktivitetene til et knippe 
tilsynelatende normale østerrikere. 
Men hva er egentlig normalt? Vi møter 
blant annet kjærester som praktiserer 
sado-masochisme, en dame som opp-
bevarer skremmende livaktige kopier 
av spedbarn i skoesker, en operasyn-
gende skyteinstruktør, en smalskuldret 
mann som uten å blunke hevder at han 
er så god i senga at han ikke engang 
må betale de prostituerte.

Ulrich Seidl har hele tiden befunnet 
seg et sted mellom dokumentaren og 

«Et	mesterverk.»	-	MontagesOriginaltittel: 
Im Keller
Regi: Ulirch Seidl
Østerrike, 2014
Språk: tysk
Tekst: engelsk
Format: DCP
1t 21min

IM KELLERTir 7. feb kl. 20:15

CiB x BAFRoy Andersson / CiB x BAF
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Mahsa Aminis død var gnisten 
som tente flammen av protester 
som har spredd seg verden rundt. 
Kvinner har demonstrert mot hija-
bpåbudet i Iran ved å sette fyr på 
hijaber og klippe av eget hår. Slag-
ordet «Jin, Jiyan, Azadî» – oversatt 
til «kvinne, liv, frihet» – har festet 
seg til denne bevegelsen, en av 
mange røde tråder som trekker 
paralleller fra denne bølgen til 
en rekke tidligere likestillings-
bevegelser. I den siste utgaven 
av Feministisk tidsskrift skriver 
Hasti Hamidi at motstanden mot 
regimet i Iran har vært der helt 
siden de kuppet den sosialistiske 
revolusjonen i 1979. Protestene 
i dagens Iran føyer seg inn i en 
kamp kvinner kjemper over hele 
verden. En kamp om råderett over 
egen kropp og eget liv. 

I denne filmserien løfter vi frem 
noen av våre favorittverk av iran-
ske kvinnelige filmskapere. Felles 
for filmene er personlige, virkelig-
hetsnære skildringer av kvinners 
liv og frihet rammet inn av en 
fryktløs lekenhet med sjangere og 

historiefortelling. Det er nesten 
uvirkelig, grunnet filmskapernes 
beherskelse av mediet, at alle 
disse titlene er spillefilmdebuter. 
Ana Lily Amirpour klarte å skaffe 
finansiering gjennom crowd-
funding til å lage A Girl Walks 
Home Alone at Night. Marjane 
Satrapi satt selv i førersetet under 
adapsjonen av Persepolis, som 
baserer seg på hennes egen 
tegneserie med samme navn. 
Samira Makhmalbaf var bare 18 år 
gammel da hun tok med seg Eplet 
til filmfestivalen i Cannes. 

Det er ingen hemmelighet at 
ettersom film er en av de dy-
reste kunstutrykkene man kan 
skape, finnes det glasstak som 
alltid har rammet kvinner hardere 

enn menn. Myter om at det ikke 
finnes interesse for historie som 
beskriver kvinnelige livserfaringer, 
har i for lang tid fått forme hva 
publikum får møte i kinosalene. 
Egenskapene som har krevdes for 
at disse kvinnene skulle skrive seg 
inn i filmhistorien, gjentar seg i 
motet til de unge, kvinnelige 
demonstrantene som nå jobber 
med politisk reform og likestilling 
i hjemlandet. 

I samarbeid med Feministisk 
tidsskrift og Female Minority Voices 
Book Club ønsker Cinemateket i 
Bergen å tilby publikum en mulig-
het til å sette seg inn i situasjonen 
til likestillingsforkjemperne i Iran 
ved hjelp av samtaler og under-
holdende, vakre filmopplevelser. 

KVINNE, 
LIV,

FRIHET 
SØKELYS

Søkelys er en løpende film-
serie hvor vi på Cinemateket 
i Bergen samarbeider med 
ulike interesseorganisasjoner 
for å belyse samfunnsaktuelle 
tema. Her benytter vi film og 
diskusjon til å rette søkelys på 
utfordringer tilknyttet 
menneskerettigheter 
og bærekraft.

	 24
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rå og sterk film, der vi som publikum 
får bearbeide opplevelsene sammen 
med hovedpersonene. En far som 
forsøker å rettferdiggjøre handling-
ene sine, en mor som ikke klarte 
å hanskes med ungene sine og to 
jenter som skal møte verden utenfor 
etter å ha levd hele livet i fangenskap.

Debutfilmen til Samira Makhmalbaf, 
som var 17 år gammel da filmen ble 
spilt inn, er i grenseland mellom 
dokumentar og fiksjonsfilm. I en 
forstad til Teheran låste en arbeidsløs 
far og en blind mor inne sine to 
tvillingdøtre i tolv år, før myndig-
hetene ble varslet. 

Tvillingene, og foreldrene som holdt 
dem fanget, spiller seg selv og gjen-
forteller sin egen historie like etter at 
hendelsene fant sted. Resultatet er en 

Historien	om	to	tvillingsøstre	som	har	levd	bak	lukkede	dører	i	tolv	år,	
fortalt	av	dem	som	opplevde	det.	

Originaltittel: Sib 
Regi: Samira 
Makhmalbaf 
Iran, 1998
Aldersgrense: 12 år
Tale: persisk 
Tekst: engelsk 
Format: DCP
1t 26min

EPLETOns 18. jan kl. 20:30
Ons 25. jan kl. 20:00

Søkelys: kvinne, liv, frihet

Persepolis følger oppveksten til en ung 
kvinne i møte med den iranske revolu-
sjonen. Friheter hun har tatt for gitt, 
forsvinner, og den sosiale kontrollen 
blir mer og mer aggressiv etter hvert 
som hun blir eldre. Familien er fortvilet, 
hun føler seg som fremmed i eget land, 
og det eneste hun vil, er å få høre på 
punk og ABBA i fred. Tross det tunge 
bakteppe er Persepolis en sjelden 
sjarmperle full av humor og 
ungdommelig livsglede.

Animasjonsfilmen er basert på 
Marjane Satrapis tegneserie med 
samme navn, en videreføring av hen-
nes karakteristiske strek. Fortellingen 
baserer seg på regissørens barndom 
og hennes families erfaringer med å 
bli påtvunget en uvant konservatisme 
som følge av den iranske revolusjonen. 
Grunnet sin elegante og tilgjengelige 
fortellerstil blir filmen ofte vist både 
for unge og voksne rundt om i verden. 
Både boken og filmen har visnings- og 
lesningsforbud i Iran grunnet Satrapis 
kritikk av hjemlandet.

En	musikkelskende,	frittalende	iransk	jente	vokser	opp	under	den	
islamske	revolusjonen

Originaltittel: 
Persepolis
Regi: Vincent 
Paronnaud og 
Marjane Satrapi
Frankrike, 2007 
Aldersgrense: 11 år
Tale: Persisk
Tekst: norsk
Format: 35mm
1t 36min

PERSEPOLISOns 11. jan kl. 18:00
Søn 22. jan kl. 17:00

Søkelys: kvinne, liv, frihet
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konvensjoner og forventninger til 
iransk film. 

Handlingen utspiller seg i den iranske 
spøkelsesbyen Bad City. Et øde land-
skap av betong og hissig oljeboring. 
Den unge mannen Arash må betale 
farens rusrelaterte gjeld, og får bilen 
sin frastjålet av langeren og halliken 
Saed. Når Saed senere forsøker å 
forgripe seg på den mystiske vam-
pyrkvinnen, blir hun og Arash ført 
sammen for å stå opp mot mennene 
som misbruker makten sin.

En indie-horror-filmen om en skaten-
de vampyrkvinne som hevner seg på 
overgripende menn. I denne sjanger-
overskridende, lekne debuten fra 
Ana Lily Amirpour har hun et visuelt 
uttrykk som minner om Jim Jarmusch 
og David Lynch, og en fortelling som 
bygger på klassiske vampyrhistorier, 
film noir og hevnplott fra spagetti-
western. Filmens lydspor er en 
sømløs blanding av amerikansk og 
iransk popkultur. A Girl Walks Home 
Alone at Night utfordrer 
kjønnsrollemønstre, sjanger-

Mørk	og	stemningsfull	vampyr-western	fra	IranOriginaltittel: 
A Girl Walks Home 
Alone at Night
Regi: Ana Lily 
Amirpour
USA, 2014
Tale: persisk
Tekst: engelsk
Format: DCP
1t 41min

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHTTir 24. jan kl. 18:00
Søn 29. jan kl. 17:00

Søkelys: kvinne, liv, frihet

HUFF
JAN-FEB
2023

man 16. jan kl. 19:00 
tampopo 

man 23. jan kl. 19:00 
jamon, jamon 
man 30. jan kl. 19:00 
thelma & louise
man 6. feb kl. 19:00 
all about lily
chou chou
man 13. feb kl. 19:00 
alien
man 20. feb kl. 19:00 
gummo
man 27. feb kl. 19:00 
cléo fra 5 til 7

Gummo

HUFF er Cinematekets ungdomsfilmklubb som viser film hver 
mandag kl. 19. Ta kontakt på post@cinemateketbergen.no om 
du vil være med å drive HUFF!
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BERGEN KULTURFORUM
PÅ CINEMATEKET

Bergen Kulturforum er en ideell kulturorganisasjon 
med formål om å gjøre kulturverdiene tilgjengelig for 
alle. Aktiviteter spenner fra sang, musikk og foredrag 
til reiser, teater og film, og arrangementene er åpne for 
alle. Det er en medlemsdrevet organisasjon der med-

lemmer får billettrabatt. For mer info om Bergen 
Kulturforum, se bergenkulturforum.no.

Cinemateket i Bergen samarbeider med Bergen Kultur-
forum om å vise formiddagsfilm én onsdag i måneden 
kl. 11.00. Disse visningene passer spesielt for eldre, og 
filmene blir vist med litt lavere lydnivå enn normalt. En 
av Cinematekets ansatte holder innledning før filmen, 

og merk at det er høyere billettpris på disse 
visningene.

Velkommen til Bergen Kulturforum 
på Cinemateket!
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en streng far. Han oppdrar sine barn 
med militær disiplin, og bøyer aldri av 
for noe. Muntre Maria lager liv og røre 
fra første dag hun setter sine ben i 
familiens herskapshus, til de sju kuede 
barnas glede, men til kapteinens store 
irritasjon. Friksjon til tross, Maria gjør 
hva hun kan for å få varmen og livs-
gleden tilbake i det sterile herskaps-
huset. Hun tar barna med på opplevel-
sesturer i fjellene, de synger og har 
det storartet sammen. Etter hvert får 
Maria øynene opp for den 
strenge kapteinen ...

Handlingen finner sted i storslåtte 
omgivelser i Salzburg, og bygger på 
Rodgers og Hammersteins musikal om 
den virkelige Von Trapp-familien. Maria 
(Julie Andrews) er en ung novise i et 
nonnekloster, men kommer i konflikt 
med abbedissen på grunn av sin vold-
somme livsglede og utfoldelsestrang. 
For å sette henne på en virkelig prøve 
sender abbedissen henne av gårde 
som guvernante hos den barnerike Von 
Trapp-familien. Den tidligere marine-
offiseren von Trapp (Christopher 
Plummer) er en bitter enkemann og 

En	av	tidenes	mest	populære	kinofilmer	Originaltittel: The 
Sound of Music
Regi: Robert Wise 
USA, 1965
Språk: engelsk
Tekst: norsk
2t 56min

THE SOUND OF MUSICOns 18. jan kl. 11:00

vokser opp i gode kår på familiens 
plantasje i sør, men må etter hvert 
gjennomleve krig, fattigdom, dødsfall 
og kjærlighetssorg. Legendarisk er 
forholdet til Rhett Butler i Clark 
Gables skikkelse. 

Filmen fikk ikke hele ti Oscar, en av 
dem gikk til Hattie McDaniel, som 
spilte Mammy og ble den første afro-
amerikaner som vant prisen. Produk-
sjonsdesigneren William Cameron 
Menzies fikk æres-Oscar «for frem-
ragende prestasjon ved bruk av farge 
for forsterket dramatisk stemning».

Denne snart 85 år gamle filmen er 
fremdeles en av tidenes største: dyrest 
i sin tid, den største publikumsdrage-
ren i filmhistorien og med en enorm 
populærkulturell innflytelse.

Dette intenst romantiske sørstats-
dramaet er blitt selve innbegrepet 
av alt vi forbinder med Hollywood. 
Filmen bygger på Margaret Mitchells 
bestselger, og følger den egenrådige 
rikmannspiken Scarlett O’Hara, spilt 
av britiske Vivien Leigh, og hennes 
beilere og menn i tiden rundt den 
amerikanske borgerkrigen. Scarlett 

«Frankly,	my	dear,	I	don’t	give	a	damn.»Originaltittel: 
Gone With the Wind 
Regi: Victor Fleming
USA, 1939
Tale: engelsk
tekst: norsk
Aldersgrense: 12 år 
Format: DCP
3t 58min

TATT AV VINDENOns 15. feb kl. 11:00

Bergen KulturforumBergen Kulturforum
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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, kriti-
serte datidens rådende 
filmstil. De mente at film-
regissøren 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 i musikken. 

Den såkalte Bergensbølgen 
er en betegnelse på popu-
lærmusikalske strømninger 
fra Bergensområdet. Den 
begynte for alvor med 
bandet The Aller Værste på 
slutten av 1970-tallet. Etter 
denne tiden har det vært fle-
re «bølger», noen ganger tar 
det mange år mellom dem, 
andre ganger kommer det 
to bølger på ett år. Bergens-BE

RG
EN

SB
ØL

GE
N bølgene kommer og går, 

og skyller over hele musikk-
livet 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 om hvis én 
bergensk artist gjør det 
bra ett år, så har det en 
slags dominoeffekt. Om 
det er fordi bergenske musi-
kere 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 begavede 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 hvor 
bergensere føler tilhørighet, 
enten 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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nøkkelharpa) og droner er med på 
å skape en stemning og atmosfære 
som forsterker opplevelsen. Fraværet 
av elektroniske instrumenter bidrar til 
å transportere meg tilbake til tids-
epoken som filmen er satt i. 

Eirik	Kvam	Goksøyr (f. 1988) er gita-
rist i Bismarck, et doom metal band 
fra Bergen som har eksistert siden 
2015. De har gitt ut to album, Urkraft 
i 2018 og Oneiromancer i 2020, og er 
straks aktuelle med deres tredje al-
bum Vourukasha som kommer i 2023.

Robert Eggers’ debutfilm er en klas-
sisk folkloristisk fortelling om hekseri, 
natur og ondskap, med en uhyggelig 
vri. Filmen skildrer et grått og ugjest-
mildt miljø, der en sterkt gudfryktig 
familie sakte synker inn i en slags 
delirisk tilstand og alt går til helvete. 
Innenfor skrekksjangeren er musikk 
et viktig virkemiddel for å få fram den 
uhyggelige stemningen som film-
skaperen vil at seerne skal føle. I The 
Witch er musikken til Mark Korven 
et sentralt og viktig element. Bruken 
av strykeinstrumenter (deriblant 

Bismarck	presenterer	The	WitchOriginaltittel: 
The Witch
Regi: Robert Eggers 
USA, 2015 
Språk: engelsk
Tekst: norsk
Aldersgrense: 15 år
Format: DCP
1t 32min

THE WITCHOns 25. jan kl. 18:00

Bill. Selv om dette snart er en 20 år 
gammel film, føles den likevel tidløs 
på mange måter.

Moyka (f. 1997) er artist, låtskriver og 
produsent og har siden 2019 gitt ut to 
EP-er og sitt debutalbumet The Re-
velations of Love. Albumet har mottatt 
strålende kritikk både i inn- og utland, 
og det høstes lovord som «mester-
verk» og «fremtiden av scandipop» 
når det skrives om henne. 

Første gangen jeg så Kill Bill, ble jeg 
helt mind-blown. Det er en emosjo-
nell berg-og-dalbane – akkurat sånn 
jeg liker det! Uma Thurman spiller 
leiemorderen The Bride som velger 
å forlate karrieren sin når hun blir 
gravid og skal gifte seg. Det vil ikke 
sjefen henne Bill godta, så han 
sender hennes tidligere kollegaer i 
bryllupet for å lage et blodbad. På 
mirakuløst vis overlever hun å bli 
skutt i hodet, men havner i koma. Fire 
år senere våkner hun og er kun ute 
etter én ting: hevn. Hun skal drepe 

Moyka	presenterer	Kill	Bill	Originaltittel: 
Kill Bill Vol. 1
Regi: Quentin 
Tarantino
USA, 2003
Språk: engelsk
Tekst: norsk
Aldersgrense: 18 år
Format: 35mm
1t 50min

KILL BILL VOL. 1Ons 18. jan kl. 18:00	

Bergensbølgen Bergensbølgen
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tamburin i starten! Jeg begynte også å 
spare dunene for å lage kinnskjegg og 
klippe håret som Brian Jones. 

Johannes	Fjeldstad (f. 1993) var voka-
list og gitarist i Hvitmalt Gjerde, som 
ga ut det selvtitulerte debutalbumet i 
2013. Det ble nominert til Spellemann-
prisen i kategoriene «årets indie» og 
«årets nykommer». Etter fire plater ble 
bandet oppløst i 2018. Heldigvis kom 
Johannes tilbake som vokalist og gi-
tarist igjen, nå i supergruppen Fangst 
som slapp sitt debutalbum, Føniks-
instituttet, til strålende kritikker i 2022. 

Dig! var en veldig viktig film for 16 
år gamle meg. Dokumentarfilmen 
handler om de to bandene The Brian 
Jonestown Massacre og The Dandy 
Warhols, og om vennskapet og riva-
liseringen mellom deres frontfigurer 
Anton Newcombe og Courtney Taylor. 
Det menneskelige geniet kommer 
glimtvis frem, og det er disse glimtene 
jeg forgudet som tenåring. Hans 
engasjement, musikalske påståelighet, 
arbeidskapasitet og ”langfinger opp”-
holdning. Slik må vi i Hvitmalt Gjerde 
jobbe, tenkte jeg. Inspirert av BJM 
hadde vi vår gode venn Hassan på 

Johannes Fjeldstad presenterer Dig! Originaltittel: Dig!
Regi: Ondi Timoner 
USA, 2004
Språk: engelsk
Tekst: engelsk 
Aldersgrense: 15 år 
Format: DCP
1t 47min

DIG!Ons 8. feb kl. 18:00

Zodiac Killer» som leker katt og mus 
med politi og presse. Handlingen er 
basert på en sann historie og utspiller 
seg fra 1969 til 1983. 

Kristian	Stockhaus (f. 1981) er musi-
ker, produsent og DJ bosatt i Bergen. 
Siden 2001 har han vært aktiv med 
flere band og musikalske prosjekter 
inkludert Lekende Lett, Healthy Boys, 
Ungdomskulen og soloprosjektet 
Stockhaus.

Da jeg ble spurt om å plukke ut en 
film for å presentere for Cinemateket, 
hadde jeg to kriterier. 1. Hvilken film 
som jeg har sett, vil jeg se igjen på 
kinolerretet? 2. Hvilken film er så 
bra at jeg ikke vil sitte i kinosalen og 
kjenne på at publikum ikke liker det 
jeg presenterer? Valget falt på Zodiac, 
David Finchers mesterverk fra 2007. 
To timer og førti minutt med spenning 
med Robert Downey Jr., Jake Gyllen-
haal og Mark Ruffalo på rollelisten. 
Filmen utspiller seg i San Francisco 
og handler om seriemorderen «The 

Kristian	Stockhaus	presenterer	ZodiacOriginaltittel: 
Zodiac
Regi: David Fincher
USA, 2007
Språk: engelsk
Tekst: norsk
Aldersgrense: 15 år 
Format: DCP
2t 37min

ZODIACOns 1. feb kl. 18:00

Bergensbølgen Bergensbølgen
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lokale gjengmiljøet. Da en felles venn 
av dem blir skutt under et ran, sier 
Bishop at de må stå opp for seg selv. 

Girson	Dias (f. 1982) blir omtalt som 
selveste hiphop-gudfaren. Han er 
mest kjent som en tredjedel av A-
laget og hypemannen til Lars Vaular, 
men er også DJ, driver Full Effekt 
Records og er manager for 90 % av 
de unge rapperne i Bergen.

Juice var en av de første filmene som 
gikk på repeat i heimen. Den var 
veldig innflytelsesrik med tanke på 
både musikk og klesstil. I tillegg er 
det 2pac sin første filmrolle, og han 
er helt klart skuespilleren som gjør 
det best i filmen. Det begynner som 
en «happy coming of age»-greie før 
den nesten blir om til en skrekkfilm! 
Vi møter fire hvileløse ungdommer 
i Harlem. Raheem har en sønn han 
ikke får møte, Steel er opptatt av å ha 
de riktige klærne, Q drømmer om å bli 
DJ og Bishop prøver å navigere i det 

Girson	Dias	presenter	Juice	Originaltittel: Juice
Regi: Ernest 
Dickerson
USA, 1992
Språk: engelsk
Tekst: norsk
Aldersgrense: 14 år
Format: DCP
1t 35min

JUICEOns 15. feb kl. 18:00

Bergensbølgen

Kill Bill Vol. 1
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30
ÅR!

CINEMATEKET

1993-2023

CINEMATEKET 30 ÅR

5. februar 2023 er det 30 år siden Cinemateket åpnet 
dørene for publikum for første gang. Det skal feires! Bli 
med på unike stumfilmkonserter med vår kullfyrte 100 år 
gamle filmprojektor og stumfilmpianist Jørgen Larsson.

Første helgen i februar henter vi frem 
en kjær gammel venn, en Ernemann 
IV 35mm-projektor. Vi setter den 
opp i kinosalen og viser filmer slik 
de ble vist for over 100 år siden, hvor 
en skjør flamme mellom to kullstaver 
gir et flakkende lys til filmbildene. Vi 
kan ikke tenke oss en bedre måte å feire 
det unike ved Cinemateket på!

Unike filmvisninger
Det som er spesielt med denne projektoren, er 
at den har et såkalt kullbue-lampehus som be-
står av to elektrisk ladede kullstaver. Når disse 
to stavene føres sammen, oppstår en lysbue som 
ligner en sveiseflamme. Etter hvert som kullet 
brenner, må kinomaskinisten hele tiden sørge for 
å bevege kullstavene mot hverandre for å holde 
liv i den skjøre flammen som gir publikum leven-
de bilder. På disse arrangementene vil vi rigge 
opp projektoren inne i kinosalen og vise filmene 
på den. Slik vil vi vise hvordan det var å kjøre film 
i riktig gamle dager. «Kjøre» er nemlig et bedre 
ord enn «vise» i dette tilfellet. Kullbuen puster og 
peser, og filmmaskinisten må holde liv i flammen 
samtidig som han ser til at filmen ruller og går.

Cinemateket i Bergen er den eneste 
offentlige kinoen i Norge som kan vise 
film på denne måten, og skal man 
først oppleve en stumfilmkonsert med 
100 år gamle filmer er dette den mest 
autentiske måten å gjøre det på.

Lyden av Cinemateket
For å markere og feire disse første 30 årene 

i Cinematekets historie vil Jørgen Larsson ak-
kompagnere filmene på piano. Jørgen var i man-
ge år Cinematekets faste huspianist og på en 
måte «lyden av Cinemateket». Vi er svært glade 
for å ha han tilbake eksklusivt for disse to film-
visningene. 

Hovedfilmen vi har hentet frem fra arkivenes 
gjemte kroker, er Buster Keatons Sherlock Jr., 
som er denne feiringens hovedforestilling på 
selve jubileumsdagen 5. februar. I tillegg viser 
vi to korte stumfilmkomedier torsdag 2. februar, 
som del av 30-årsfeiringen på hele USF Verftet.

Få med deg noen helt unike forestillinger når vi 
feirer 30-årsjubileet for åpningen av Cinemateket 
i Bergen og USF Verftet!

STUMFILMKONSERTER
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seg opp og skrev seg inn i historien 
med disse korte filmene. 

Vi leter i arkivene etter et par 
glitrende og korte stumfilmer, og de 
blir annonsert på nettsider og i sosia-
le medier i januar. Dette er filmer som 
ble laget på 1910- eller 1920-tallet, 
og passer slik perfekt til å vises på 
vår 100 år gamle projektor med sitt 
flakkende kullbuelys, og tolket av 
stumfilmpianist par excellence 
Jørgen Larsson. 

2. februar blir det åpent hus på USF 
Verftet, og på Cinemateket kan du 
oppleve unike stumfilmkonserter med 
vår kullfyrte 100 år gamle film-
projektor og pianoakkompagnement. 
Vi henter frem et par såkalte two-
reelers fra filmens barndom. En two-
reeler var betegnelsen på en film som 
besto av to ruller, som ga en film-
lengde på rundt 20–30 minutter. Med 
sitt hektiske tempo var dette perfekt 
lengde for stumfilmkomediene, og 
filmskapere som Charlie Chaplin, 
Buster Keaton og Harold Lloyd slo 

Bli	med	å	feire	USF	Verftets	første	30	år!

STUMFILMKOMEDIERTor 2. feb kl. 18:00

Helten er en ung kinomaskinist som 
sovner mens han viser film. Karak-
terene i filmen han viser, blir i hans 
øyne forvandlet til personer fra virke-
ligheten: hans kjæreste og rival. Da 
helten synes å se at heltinnens ære er 
truet, løper han ned midtgangen og 
forsøker å hoppe inn i filmen, og etter 
flere forsøk lykkes han. Resultatet er 
en fantastisk morsom film som leker 
med konvensjoner og blander ulike 
virkelighetsplan.

Buster Keaton huskes som en av de 
tre store komikerne fra stumfilmtiden, 
sammen med Charlie Chaplin og 
Harold Lloyd. Han hadde et karakte-
ristisk steinansikt, og var kjent for en 
mengde fysisk krevende og farlige 
gags. Han var også tidlig ute med 
filmer som kommenterte andre filmer 
og mediet selv. Sherlock Jr. er en av 
disse, en overraskende kompleks og 
spissfindig metafilm. Og når vi viser 
filmen på vår 100 år gamle film-
projektor med kullbuelampehus, 
er metaforvirringen komplett.

Stumfilmmesteren	Buster	Keaton	på	sitt	mest	spissfindige	Originaltittel: 
Sherlock Jr. 
Regi: Buster Keaton
USA, 1924
Stum m/musikk 
Tekst: engelsk 
Format: 35mm
44min

SHERLOCK JR.Søn 5. feb kl. 17:00

Cinemateket 30 årCinemateket 30 år
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Kun 50 kr. per 
billett for både 
store og små!

Cinemateket junior startet som en filmserie her på 
Cinemateket, og har nå blitt til en filmklubb for barn! Vi 
skal vise film hver eneste søndag. Målgruppen er fra 4 til 13 
år, men både yngre og eldre er hjertelig velkommen. Sjekk også 
ut ungdomsfilmklubben vår HUFF om du vil bli med i styret eller 
bare se film sammen med andre ungdommer.  

Vi tar barn på alvor og vil tilby dem et sted hvor de kan ha det gøy og 
lære om film. Enten som publikummer eller som deltaker på filmverk-
steder vi har på USFs månedlige familiedag. Cinemateket junior er 
stol av å kunne tilby barn ny kvalitetsfilm, gamle klassikere og ukjente 
perler. Vi gleder oss til å være med å skape filmminner med dere!

Mangfold og inkludering er viktig for oss, og derfor ønsker vi å tilby 
et rimelig alternativ til den kommersielle kinoen. Medlemskap i 
Cinemateket junior koster 150 kroner for hele semesteret, og dekker 
samtlige filmer. Det er også mulig å kjøpe enkeltbilletter til fast pris.

CINEMATEKET
BERGEN

Ny barne-
filmklubb!

bestemmer panteren Bagheera 
seg for å ta sin venn, jungelbarnet 
Mowgli, med til et tryggere sted. 
Målet er menneskebyen, men Mowgli 
liker ikke denne ideen – jungelen er jo 
hans rette hjem! Han rømmer, og 
møter snart den bekymringsløse 
bjørnen Baloo, som umiddelbart tar 
på seg oppdraget med å lære Mowgli 
alt han kan om hvordan man klarer 
seg i den ville jungelen.

Filmen er basert på Jungelboken fra 
1894 av Rudyard Kipling. For første 
gang forsøkte man å animere figure-
ne ut fra stemmene og ikke omvendt, 
noe som viste seg å være et lykke-
treff, til og med så vellykket at Baloos 
rolle ble utvidet, ettersom Phil Harris 
gjorde figuren så levende i lydstudi-
oet. Filmen ble umiddelbart en stor 
suksess, og anses den dag i dag som 
Disneys kanskje mest populære film.

Når ryktet går om at den farlige tige-
ren Shere Khan er tilbake i jungelen, 

Den	siste	filmen	Walt	Disney	arbeidet	med	selvOriginaltittel: 
The Jungle Book 
Regi: Wolfgang 
Reitherman
USA, 1967
Språk: engelsk 
Tekst: norsk
Aldersgrense: 
tillatt for alle
Format: 35mm
1t 15min

JUNGELBOKENSøn 29. jan kl. 13:00

Cinemateket junior
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sjøfarer. Sammen legger de ut på en 
actionfylt reise over det åpne hav, 
der møter de enorme uhyrer og seiler 
mot umulige odds, men underveis 
innfrir Vaiana sine forfedres søken og 
oppdager det ene hun selv alltid har 
søkt: sin egen identitet.

Disneys Vaiana er en fantastisk 
animert film om en eventyrlysten 
tenåring som seiler ut på et vågalt 
oppdrag for å redde folket sitt.

For tre tusen år siden seilte verdens 
største eventyrere over det enorme 
Stillehavet, hvor de oppdaget de 
mange øyene i Oseania. Men brått 
stoppet seilasene – og ingen vet nøy-
aktig hvorfor. På reise møter hun den 
mektige halvguden Maui, som vei-
leder henne i forsøket på å bli en ekte 

«Først	og	fremst	så	er	jeg	ingen	prinsesse.	Jeg	er	høvdingens	datter.»Originaltittel:
Vaiana
Regi: Ron Clements 
og John Musker
USA, 2016
Språk: engelsk
Tekst: norsk
Aldersgrense: 6 år 
Format: DCP 
1t 53min

VAIANASøn 12. feb kl. 13:00

Cinemateket junior

Helt siden The Addams Family dukket 
opp som en tegneseriestripe i 1938, 
har denne mørke, sære og morsomme 
familien trollbundet verden over. Det 
utviklet seg fort til bøker, TV-serier 
og flere filmatiseringer både for barn 
og voksne. Høsten 2022 kom også 
Tim Burtons TV-serie Wednesday på 
Netflix. The Addams Family er virkelig 
noe for hele familien!

Familien Addams får en ny sønn som 
de kaller Pubert. Han er en liten rakker 
med masse sort hår og en liten bart. 
De to søsknene hans, Wednesday og 
Pugsley, er ikke like begeistret som 
resten av familien, de er rett og slett 
misunnelige på all oppmerksomheten 
han får. Når foreldrene deres ansetter 
en barnevakt som er helt forferdelig i 
barnas øyne, forelsker derimot onkel 
Fester seg i henne. Familiens fremtid 
ser dyster ut når de skal gifte seg, men 
Wednesday har fortsatt en Thing eller 
to i ermet ...

They're	creepy	and	they're	kooky.	Mysterious	and	spooky.	They're	all	together	ooky.Originaltittel: 
The Addams Family 
Values
Regi: Barry 
Sonnenfeld
USA, 1993
Språk: engelsk
Tekst: norsk 
Aldersgrense: 9 år 
Format: 35mm 
1t 34min

THE ADDAMS FAMILY VALUESSøn 19. feb kl. 13:00

Cinemateket junior
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Noen får et ublidt møte med gamle 
kjente, og noen får nye venner. De er 
likevel aldri alene. En ond trollmann 
er stadig på jakt etter dem, og feen 
de er sammen med, er helt uten magi. 
Hvordan kan de stoppe trollmannen 
og hjelperne hans?

To gode venner småkrangler litt om 
nødvendige reparasjoner ved mølla 
idet en liten babydrage plutselig 
dukker opp. De blir ikke enige om 
hvorvidt de skal beholde den eller 
ikke, men det blir avgjort at de må 
dra til feen, siden hun vet hvor de skal 
dra for å få hjelp. Dette blir starten på 
en spennende og farefull reise mot 
fjellet der regnbuedragene bor, med 
opplevelser som står i kø underveis. 

En	spennende	og	underholdende	film	for	hele	familien	fra	UkrainaOriginaltittel:
Regi: Oleksandr 
Klymenko
Ukraina, 2019
Aldersgrense: 
tillatt for alle
Språk: vises både på 
ukrainsk med norsk 
tekst, og norsk dub 
Format: DCP
1t 27min

ALVA OG REGNBUEDRAGENSøn 26. feb kl. 13:00
Søn 26. feb kl. 15:00

Cinemateket junior

Jungelboken
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Penny Marshall
“I'll try anything. What are 
they gonna do, kick me out of 
show business?”

Penny Marshall (1943–2018) er 
mest kjent som regissør, men var 
også produsent, manusforfatter 
og skuespiller. Hun startet karri-
eren som skuespiller i TV-serien 
Laverne & Shirley på 1970-tallet. 
I 1986 regisserte hun sin første 
spillefilm, Jumpin’ Jack Flash, hvor 
hun ble ansatt på en fredag og 
begynte på jobb på mandag for å 
redde et synkende skip. Da det ble 
en publikumssuksess, fortsatte hun 
innenfor film og slo virkelig an med 
Big i 1988. Hun ble første kvinne 
som innkasserte over 100 millioner 
dollar for en film, og i 1992 ble hun 
den første kvinnen som klarte dette 
to ganger, med filmen En klasse 
for seg – noe vi virkelig vil si at 
Marshall er. Videre ble hun kjent for 
blant annet Oppvåkningen (1990) 

med Robert de Niro og Robin 
Williams, Som sendt fra himmelen 
(1996) med Whitney Houston og 
Mennene i mitt liv (2001) med 
Drew Barrymore.

Filmene hennes er unike. De tar 
gjerne opp aktuelle spørsmål i 
tiden, og har alltid fremmet de 
undertryktes perspektiv, samtidig 
som de leverer den hollywoodske 
underholdningsfaktoren. Marshall 
ble alltid omtalt som det sorte fåret 
i familien, og oppførte seg ikke slik 
jenter skulle på den tiden. Dette 
er noe som tydelig har inspirert 
både filmene hun lager, historiene 
hun forteller og rollefigurene hun 
portretterer. Penny Marshall var 
fryktløs, morsom og banebrytende 
– akkurat som filmene hennes.
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Da mennene var ute og kjempet i 
andre verdenskrig, ble det skapt en 
liga for kvinner for å opprettholde 
underholdningen i 1943. I filmen blir vi 
kjent med de kvinnelige spillerne, og 
utfordringene de møter når de innser 
at amerikanerne er skeptiske til den 
kvinnelige ligaen på tross av hvor mye 
de savner å se favorittsporten sin. En 
klasse for seg er en film av kulturell, 
historisk og estetisk betydning.

En klasse for seg ble en suksess da den 
kom ut for 30 år siden, og fortsetter å 
inspirere med TV-serieversjonen som 
kom ut i 2022. Basert på den sanne 
historien om det kvinnelige baseball-
laget som ble stiftet under andre 
verdenskrig, og med stjerner som 
Geena Davis, Tom Hanks og Madonna 
i hovedrollene er det ikke rart at denne 
forblir en publikumsfavoritt. Med 
denne filmen ble Penny Marshall første 
kvinnelige regissør som innkasserte 
over 100 millioner dollar for andre gang 
(første gang med filmen Big).

«There’s	no	crying	in	baseball!»Originaltittel: A 
League of Their Own
Regi: Penny 
Marshall
USA, 1992
Språk: engelsk
Tekst: norsk
Aldersgrense: 5 år 
Format: DCP
2t 8min

EN KLASSE FOR SEGSøn 12. feb kl. 17:00
Tir 21. feb kl. 18:00

Big ble Penny Marshalls gjennom-
bruddsfilm, og hun var den første 
kvinnelige regissøren som innkas-
serte over 100 millioner dollar for en 
film. Big fantasifull, morsom og høyst 
underholdende, noe som gjør den til 
en publikumsklassiker!

13 år gamle Josh har problemer med å 
imponere en jente han er interessert 
i, og skulle så gjerne ønske at han 
var større. Da hadde vel alt ordnet 
seg? Han legger penger i en mystisk 
«ønskemaskin», og våkner til sin 
store overraskelse med ønsket opp-
fylt. Han er blitt voksen! Men å ha 
et 13 år gammelt sinn i en 30 år 
gammel kropp er ikke bare gøy, 
det byr på masse problemer også. 

Have	you	ever	had	a	really	big	secret?Originaltittel: Big
Regi: Penny 
Marshall
USA, 1988
Språk: engelsk
Tekst: norsk
Aldersgrense: 10 år
Format: DCP
1t 42min

BIGTir 7. feb kl. 18:00
Tor 23. feb kl. 21:00

Penny Marshall Penny Marshall
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før hun vet ordet av det, er hun 
gravid. Hva nå?

Filmen er basert på historien om 
forfatter Beverly Donofrio og hvordan 
livet hennes som 15-åring plutselig 
endret seg en dag i 1960-tallets USA. 
Dramakomedien er fortsatt relevant i 
dag, over 20 år senere, når den spør 
oss hvilke valg har kvinner i dagens 
samfunn? Hva hadde skjedd om 
kvinner fikk lov til å stole på og følge 
instinktene sine istedenfor å bli straf-
fet av samfunnet for sin seksualitet?

Bev er en over gjennomsnittlig oppe-
gående skoleelev med en drøm om 
en dag å flytte til New York og etable-
re seg som forfatter, men foreløpig er 
det ikke mer enn en fjern dagdrøm. 
Hennes åpenbare talent for å skrive 
har vekket adskillig oppmerksomhet 
blant lærerne hennes og hjulpet til 
å fyre opp under ambisjonene om å 
gå på college, men hun er også på 
mange måter en helt normal 
tenåringsjente: frekk, morsom, 
opprørsk ... og veldig glad i gutter. 
Hun møter en gutt på en fest, og 

«All	life	is,	is	four	or	five	big	days	that	change	everything.»Originaltittel:
Riding in Cars With 
Boys
Regi: Penny 
Marshall
USA, 2001
Språk: engelsk 
Tekst: norsk
Aldersgrense: 15 år 
Format: 35mm
2t 12min

MENNENE I MITT LIVOns 15. feb kl. 20:15
Søn 26. feb kl. 17:00

Filmen var både et springbrett både 
for hovedrolleinnehaveren Whoopi 
Goldberg og regissør Penny Marshall. 
Goldberg var fortsatt en relativt ukjent 
skuespiller, og i denne filmen får hun 
utfolde seg med sin sterke personlig-
het og sitt komiske talent, som senere 
ble hennes varemerke. Marshall hadde 
regissert for TV før, men dette var 
hennes debut som filmregissør. 
Jumpin’ Jack Flash ble en publikums-
favoritt, som man senere trygt kan si 
ble varemerket til Marshalls filmer.

Terry Doolittle jobber i avdelingen for 
internasjonale overførsler i en bank. 
Hun sitter foran datamaskinen hele 
dagen og kjeder seg, helt til hun plut-
selig kommer over en kodet melding 
fra en hemmelig agent. Han kaller 
seg Jumpin’ Jack Flash, har strandet 
i Øst-Europa og bruker internettet 
(filmen er fra 80-tallet, folkens) for å 
komme i kontakt med omverdenen. 
Terry vil ha spenning i livet og bestem-
mer seg for å hjelpe agenten, men før 
hun vet ordet av det, er hun involvert i 
en redningsaksjon som omfatter både 
CIA og KGB. Var det dette hun ville?

«I’m	a	little	black	woman	in	a	big	silver	box.»Originaltittel:
Jumpin’ Jack Flash
Regi: Penny 
Marshall
USA, 1986
Språk: engelsk
Tekst: norsk
Aldersgrense: 12 år
Format: 35mm
1t 45min 

JUMPIN’ JACK FLASHTir 14. feb kl. 18:00 
Søn 19. feb kl. 17:00

Penny Marshall Penny Marshall

	 	 57



	 58 	 	 59

Vil du bidra til temaserien Søkelys?

Søkelys er en løpende filmserie hvor vi på Cinemateket i Bergen samarbeider med ulike 
interesseorganisasjoner for å belyse samfunnsaktuelle tema. Her benytter vi film og 
diskusjon til å rette søkelys mot utfordringer tilknyttet menneskerettigheter og bærekraft.
Kontakt oss på post@cinemateketbergen.no

Filmvisningene til Cinemateket i Bergen 
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. 

KONTOR-/FILM-/VISNINGS-	OG	
POSTADRESSE: 
Cinemateket i Bergen
Georgernes verft 12 
5011 Bergen 

tlf.: 55 31 85 80
post@cinemateketbergen.no 
www.cinemateketbergen.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
 Arrangementsansvarlig

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 står 
for Vivill Talsnes, Embla Karidotter og Sig-
urd Wiks regning, 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 

Katalogdesign: Cinemateket i Bergen
Trykk: MAKE!Graphics
Trykt på miljøvennlig papir

Faste	støttepartnere:

Cinemateket	opptrer	i	formelt	samarbeid	med:	

CINEMATEKET
BERGEN

Cinemateket	er	
Miljøfyrtårn-sertifisert.



	 60


