
CINEMATEKET
BERGEN



	 2 	 	 3

Born in Flames

KJÆRE PUBLIKUM!

Cinemateket i Bergen startet 
2023 med et pang! Vi fikk feire 
30-års jubileet sammen med 
resten av USF Verftet, debuterte 
med vår nye barnefilmklubb  
Cinemateket junior og har 
fått møte nye og gamle kjente 
publikummere på både visninger 
og filmquiz. Nå gleder vi oss til 
å presentere programmet for 
mars og april, som er akkurat like 
fullspekket av gode opplevelser 
og det beste fra filmhistorien. 

Det er mye annet snadder i 
programmet, blant annet har vi 
et Jane Campion-retrospektiv, ny 
stumfilmkonsert og ikke minst 
Arabisk filmfest, en av byens 
mest innholdsrike og stemnings-
fulle festivaler. De publiserer sitt 
program i løpet av kort tid, så 
det er bare å følge med på både 
deres og våre nettsider for mer 
informasjon. Det blir også 
arabiske filmskatter i denne 

utgaven av Søkelys, der vi i sam-
arbeid med Raftostiftelsen skal 
vise film av regissøren Mahamat-
Saleh Haroun om menneske-
rettighetssituasjonen i hans eget 
hjemland Tsjad.

Og endelig, Troll i eske er tilbake! 
En gang i måneden kommer vi 
fremover til å ha en rykende fersk 
overraskelsesfilm, før den har 
norsk kinopremiere. Hvilke filmer 
viser vi? Det finner dere først ut 
av når lyset går av! Frem mot 
visningen kommer vi til å legge 
ut noen hint på Facebook og 
Instagram, så det er bare å følge 
med og gjette i vei. 

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 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.

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.

8 JANE CAMPION
 En engel ved mitt bord
 Piano 
 Sweetie 
 Kortfilmkveld

14 STUMFILMKONSERT
 Generalen

16 SØKELYS
 Hissein Habre, 
  A Chadian Tragedy
 Bye Bye Africa

20 BERGENSBØLGEN
 Velkommen Mr Chance 
 Wattstax 
 Inside Llewyn Davis
 School of Rock

26 CIB x
 Female Minority Voices
 Hordaland Kunstsenter
 Bergen Arkitektforening 
 
34 DEN INTERNASJONALE  
 KVINNEDAGEN
 Jeanne Dielman, 
 23, Quai du Commerce, 
 1080 Bruxelles

36 CINEMATEKENE 
 I NORGE 
 Born in Flames
 Weekend
 City of God
 Mammaen og horen
 Hvor er min venns hus?
 The Dreamers
 Enys Men

44 FILMar

46 CINE LATINO
 The Panther Women

48 ARABISK FILMFEST
  
50 TROLL I ESKE
 Overraskelse!

51 HUFF

52 KULTURFORUM
 En mann og en kvinne
 Shirley Valentine

56 CINEMATEKET JUNIOR
 Filmverksted
 Kirikou og trollkvinnen
 Matilda 
 Steamboy
 Coco 
 Titina

Generalen

OM CINEMATEKET
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PROGRAM
MARS-APRIL
2023

MANDAG	 TIRSDAG	 ONSDAG	 TORSDAG	 SØNDAG

MARS
  1. 2. 5.  1. 2. 5.
    18:00: Troll i eske  18:00: Born in Flames 13:00: Kirikou og trollkvinnen (norsk tale)
  20:30: When We Gather, 20:00: When We Gather 15:00: Kirikou og trollkvinnen (fransk tale)
        17:00: Inside the Red Brick Wall

13. 14. 15. 16. 19.13. 14. 15. 16. 19.
19:00: HUFF: 18:00: The Woman King 11:00: En mann og en kvinne 18:00: Weekend 13:00: Matilda
Lidenskapens vinger  18:00: Piano 20:15: En engel ved mitt bord 17:00: Stumfilmkonsert: Generalen
      

20. 21. 22. 23. 26.20. 21. 22. 23. 26.
19:00: HUFF: 18:00: The Panther Women 18:00: Velkommen Mr Chance 18:00: City of God 13:00: Steamboy
The Joy Luck Club   20:45: Weekend 17:00: Piano
  

           
  11.11.  12. 13. 16.12. 13. 16.
 18:00: Hvor er min venns hus? 18:00: Troll i eske 18:00: Hvor er min venns hus? 13:00: Coco (norsk tale)
 20:00: Wattstax   15:00: Coco (spansk tale)
    17:00: Mammaen og horen

17.17.  18.18.  19. 20. 23.19. 20. 23.
19:00: HUFF: 17:30: FILMar 11:00: Shirley Valentine  
Jules og Jim  18:00: Inside Llewyn Davis  
  20:30: The Dreamers  

27. 28. 29. 30. 27. 28. 29. 30. 
19:00: HUFF: 18:00: Sweetie 18:00: Hissein Habre, A Chadian Tragedy 18:00: Mammaen og horen 
Beyond the Valley of the Dolls 20:15: City of God 20:00: Bye Bye Africa      
        

6. 7. 8. 9. 12.6. 7. 8. 9. 12.
19:00: HUFF: 20:00: New York Stories 18:00: Jeanne Dielman,  18:00: En engel ved mitt bord 13:00: Filmverksted for barn
Sunset Boulevard    17:00: Born in Flames
    
      

   
24.24.  25.25.  26. 26. 27. 27. 30.30.
19:00: HUFF: 18:00: School of Rock 18:00: Jane Campion kortfilmkveld 18:00: Enys Men 13:00: Titina
Big Man Japan   20:00: The Dreamers 17:00: Sweetie

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

23, Quai du Commerce, 
1080 Bruxelles

MANDAG	 TIRSDAG	 ONSDAG	 TORSDAG	 SØNDAG

We Will Be Seen, del 1

Arabisk filmfest 20. – 23. april

APRIL

We Will Be Seen, del 2
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Jane 
Campion

Den newzealandske film-
regissøren er kanskje mest 
kjent for å være en av de 
mest anerkjente kvinnelige 
regissørene i vår tid. Blant 
annet er hun en av få som 
har stukket av med nomina-
sjoner for beste regi til 
Oscar, og hun var den 
første kvinnen som vant  
Gullpalmen i Cannes 
for Piano. 

Uavhengig av priser og 
samtidens anerkjennelse 

har Campions filmer skrevet 
seg inn i filmhistorien som 
lekende, mørke, friske pust. 
Få regissører har en stil 
som er så særegen at den 
skinner gjennom på tvers av 
budsjett og hvorvidt hun selv 
har skrevet originalmanuset. 
I denne serien ønsker vi å 
vise noen av Campions tidli-
geste perler, og gi publikum 
muligheten til å bli kjent med 
den evig aktuelle film- 
skaperens røtter.
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år av sitt liv, var det her hun innså at 
det eneste hun ville og måtte gjøre, 
var å skrive.

En engel ved mitt bord er mye mer 
enn en tragisk sykehusskildring eller 
beretningen om et misforstått geni; 
det er en fargerik, medrivende fortel-
ling om en person helt utenom det 
vanlige, som forsøker å komme  
nærmere en forståelse av  
egen identitet.

I En engel ved mitt bord forteller Jane 
Campion historien om forfatteren 
Janet Frames liv, slik hun selv skildret 
det i sin selvbiografi med samme 
navn. Som barn var Janet relativt 
sky og sårbar, noe som bidro til at 
hun slet med å finne seg til rette. 
Problemene vedvarte, og hun utviklet 
en sosial redsel som ble mer og mer 
hemmende etter hvert som hun ble 
eldre. Da hun ble feildiagnostisert 
som schizofren, ble det starten på et 
langt institusjonsopphold. Samtidig 
som dette gjorde at hun mistet flere 

Historien	om	en	av	New	Zealands	mest	kjente	forfattereORIGINALTITTEL:  
AN ANGEL AT MY TABLE. 
REGI:  
JANE CAMPION 
NEW ZEALAND/ 
AUSTRALIA, 1990 
ENGELSK TALE.  
NORSK TEKST 
FORMAT: DCP 
2T 38MIN

EN ENGEL VED MITT BORDTOR 9. MARS KL. 18:00 
TOR 16. MARS KL. 20:15 

Jane Campion 

ankommer New Zealand sammen 
med sin datter og sitt elskede piano, 
for å gifte seg med en mann hun aldri 
har møtt. Da han nekter å frakte  
pianoet hennes til gården, inngår 
kvinnen en avtale med en nabo. Ved 
å gi ham pianotimer kan hun kjøpe  
tilbake pianoet sitt tangent  
for tangent.

Med Piano slo regissøren Jane 
Campion for alvor gjennom på den 
internasjonale arenaen, og vant som 
første kvinnelige regissør Gull- 
palmen i Cannes i 1993. Tretti år  
senere oppleves filmen like enigma-
tisk og stemningsfull som da den  
kom ut. Campions originalmanus 
er en forfriskende utforskning av 
forholdet mellom samfunn, besettelse 
og lidenskap.  

I filmen møter vi en stum, skotsk 
kvinne som på slutten av 1800-tallet 

Mesterverket	som	skrev	Campions	navn	inn	i	historiebøkeneORIGINALTITTEL:  
THE PIANO 
REGI: JANE CAMPION 
NEW ZEALAND/ 
AUSTRALIA, 1993  
ENGELSK TALE,  
UTEKSTET  
FORMAT: DCP 
2T 1MIN

PIANOONS 15. MARS KL. 18:00 
SØN 26. MARS KL. 17:00

Jane Campion
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innlemmet i «meme»-universet om 
de kom ut i dag.

Sweetie er en mørk komedie om 
en dysfunksjonell familie der 
forholdet mellom foreldrene rakner 
i sømmene og de to søstrene er 
hverandres motpol. Når Dawn 
(med kallenavn «Sweetie») kommer 
tilbake til barndomshjemmet, 
snus dynamikkene på hodet, og 
familien strever med å navigere 
den dominante søsterens 
humørsvingninger. 

Campions første spillefilm er i likhet 
med kortfilmene før stappfull av 
bilder som både overrasker og får 
en til å trekke på smilebåndet. Det 
er noe så usedvanlig friskt med 
stilen og spillet til skuespillerne at 
det kan få publikum til å reflektere 
over hva de går glipp av i store 
deler av filmhistorien. Særlig de 
kvinnelige karakterene får slippe 
seg løs i denne upolerte, ærlige 
fremstillingen av det hverdagslige. 
Som med flere av Campions tidligere 
filmer, er det så mye gull i Sweetie at 
flere av øyblikkene raskt hadde blitt 

Man	kan	ikke	velge	sin	egen	familieORIGINALTITTEL: 
SWEETIE
REGI: JANE CAMPION
AUSTRALIA, 1988
ENGELSK TALE, 
UTEKSTET
ALDERSGRENSE: 12 ÅR
FORMAT: 35MM
1T 37MIN

SWEETIE 
TIR 28. MARS KL. 18:00 
SØN 30. APRIL KL. 17:00

Jane campion 

Vi viser filmene i rekkefølgen de kom 
i, på 16mm-kopier rett fra det nasjo-
nale filmarkivet i Australia. Det føles 
passende at det er nettopp dette 
hverdagslige formatet, som i sin tid 
ble brukt i undervisning og hushold-
ninger, som skal bringe Campions 
kortfilmer til publikum.

Denne visningen blir en unik mulighet 
til å få et gjensyn med disse kort-
filmperlene på det store lerretet.

Vi	viser	de	tre	kortfilmene	Peel,	A	Girl’s	Own	Story	og	Passionless	MomentsORIGINALTITTEL: PEEL, 
PASSIONLESS 
MOMENTS & A GIRL’S 
OWN STORY
REGI: JANE CAMPION
AUSTRALIA, 1982-1984
ENGELSK TALE, 
UTEKSTET
ALDERSGRENSE: 9 ÅR
FORMAT: 16MM
9MIN, 13MIN, 27MIN

KORTFILMKVELD
 

ONS 26. APRIL KL. 18:00 

Jane Campion

Dette kortfilmprogrammet samler 
tre av Campions kortfilmer, som alle 
bidro til at navnet hennes havnet på 
leppene til verdens filmkritikere. 

Peel stakk av med gullpalmen for 
beste kortfilm i Cannes, og både 
Passionless Moments og A Girl’s Own 
Story ble tatt inn i Un Certain Regard-
programmet samme år. Felles for 
filmene er en lekenhet, originalitet og 
Campions mesterlige glorifisering av 
det hverdagslige.  
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ORIGINALTITTEL: THE GENERAL. REGI: BUSTER KEATON. USA, 
1926. ALDERSGRENSE: TILLATT FOR ALLE. ENGELSKE MELLOM-
TEKSTER, NORSKE UNDERTEKSTER. FORMAT: DCP. 1T 20MIN.

Buster	Keatons	mesterverk 
 
Buster Keatons actionpregede stumfilmklassiker hyller både tog, helte-
mot og kjærligheten. Noen av filmens aller mest dramatiske scener var 
både risikable og kostbare å spille inn. De halsbrekkende stuntene er 
fortsatt vanvittig imponerende, og filmen er en morsom opplevelse for 
både store og små. 
 
Om	filmen 
Lokomotivføreren Johnnie Gray er like glad i sitt lokomotiv “The General” 
som i sin vakre forlovede Annabelle. En morgen besøker Johnnie Anna-
belle. Her får han høre at det er erklært krig mellom Nord- og Sørstatene. 
Annabelles far og bror går straks av sted for å la seg verve til hæren. 
Johnnie vil ikke være dårligere, men han blir avvist fordi han kan tjene sitt 
land bedre som lokomotivfører. Annabelle tror ikke på ham og vil ikke se 
ham igjen før han er i uniform. Men når spioner fra Nordstatene stikker 
av gårde med både lokomotivet og Annabelle, får Johnnie en ny sjanse til 
å være dagens helt. 
 
Om	musikeren 
Kjetil Schjander Luhr har spilt til stumfilmer på Cinemateket i Oslo i over 
20 år. Nå reiser han for andre gang rundt til de andre cinematekene i lan-
det. Uansett om du har vært på stumfilmkonsert før eller aldri har våget 
deg på en film uten lyd, blir dette en stor opplevelse. Stumfilm er for alle!

GENERALEN
Buster Keatons

STUMFILMKONSERT
SØN 19. MARS KL. 17:00 



	 16 	 	 17

Nodjigoto Charbonnel vant i 
2022 Raftoprisen for sin kamp 
mot tortur og aktive forsvar av 
menneskerettighetene til de 
overlevende i Tsjad gjennom 
organisasjonen Association 
Jeunesse pour la Paix et la Non-
Violence (AJPNV). Under sitt 
besøk i Bergen beskrev han sin 
kontinuerlige kamp for å avskaffe 
tortur, og gi ofre for tortur hjelp til 
å gjenoppbygge tilværelsen. Et av 
hans største hindre slik han selv 
beskrev det, er uvitenhet. Mye av 
hans arbeid går ut på å forklare 
hva tortur er, og at det faktisk er 
et brudd på menneskerettighe-
tene. I et land med en så tung 
historie tilknyttet tortur, har den 
sneket seg så dypt inn i landets 
institusjoner og bevissthet at den 
er krevende å få bukt med. 

I denne utgaven av søkelys 
ønsket vi å bringe befolkningen 
i Tsjad litt nærmere Bergen, ved 

å vise deres historier på lerretet. 
I samarbeid med Rafto x NHHS 
skal vi vise Hissein Habre, A 
Chadian Tragedy, en dokumentar 
som intervjuer både overlevende 
ofre av tortur og overgriperne. 
I denne jordnære, personlige 
filmen til Mahamat-Saleh Haroun 
får publikum en ærlig og sårbar 
fremstilling av ringvirkningene av 
tortur, som gir ansikt til menneske-
rettighetskampen til Charbonnel 
og kollegaene hans i AJPNV. 

Mahamat-Saleh Haroun er Tsjads 
mest fremtredende filmregissør, 
og filmene hans er vist over hele 

verden. Selv om han har laget 
flere dokumentarer om sitt eget 
hjemland, er han best kjent for 
sine fiksjonsfilmer. Vi ønsket å gi 
publikum et møte med hans aller 
første spillefilm Bye Bye Africa. 
Her møter vi Haroun som spiller 
en fiksjonalisert versjon av seg 
selv, en filmskaper utdannet i 
Frankrike som reiser tilbake til 
hjemlandet. Den gir et innblikk 
i utfordringene flere afrikanske 
filmskapere møter på, noe som 
kan hjelpe publikum å få en 
dypere forståelse av sam-
spillet mellom film og 
menneskerettigheter.

FILM OG 
MENNESKE-
RETTIGHETER 

I TSJAD

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.

	 16
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Bye Bye Africa er Harouns debut-
spillefilm, og tar opp flere av temaene 
som har preget ham som filmskaper 
gjennom hele hans karriere. Selv 
flyttet han vekk fra hjemlandet 
til Frankrike for å studere film og 
journalistikk. I Bye Bye Africa er det 
som om han gjennom å skape denne 
fiksjonaliserte versjonen av seg selv 
inviterer publikum inn i sine egne 
refleksjoner og dilemmaene han sto 
overfor som nyutdannet filmregissør. 

Etter å ha mottatt nyheten om at 
hans mor er død i Tsjad, vender en 
filmskaper tilbake til fødelandet etter 
mange år i Frankrike. Mens han reiser 
rundt i hovedstaden N’Djamena, 
møter han gamle venner og mediterer 
over temaer som den kulturelle til-
standen forårsaket av eksil, ansvaret 
man bærer som filmskapere, og den 
potensielle relevansen av kino for et 
land som fortsatt prøver å restituere 
seg etter flere tiår med krig.

Film,	skaperglede	og	kunstnerisk	ansvar	i	eksilORIGINALTITTEL: 
BYE BYE AFRICA
REGI: MAHAMAT-SALEH 
HAROUN
CHAD, 1999
FRANSK OG ARABISK 
TALE, ENGELSK TEKST
ALDERSGRENSE: 12 ÅR
FORMAT: DCP
1T 26MIN

BYE BYE AFRICAONS 29. MARS KL. 20:00

Søkelys: Film og menneskerettigheter i tsjad

til hjemlandet for å skildre dette 
vendepunktet i Tsjads historie med 
respekt og tålmodighet. Vi møter 
både regimets ofre og overgripere, 
gjerne i forsøksvis forsonende 
samtaler: På den ene siden menn 
og kvinner som bærer fysiske 
og psykiske skader på grunn av 
grusomhetene de selv og andre ble 
utsatt for — og på den andre siden 
torturister som sier at de kun 
fulgte ordre.

Hissène Habré var president i Tsjad 
mellom 1982 og 1990. Hans nådeløse 
og blodige styre var støttet av USA og 
Frankrike, men er lite kjent i Vesten. 
Under hans regime skal 40 000 
mennesker ha mistet livet i fengsel, 
og mange av dem ble utsatt for brutal 
tortur av det beryktede sikkerhetspol-
itiet DDS. I 2013 ble Habré arrestert 
etter 17 år i eksil og dømt til livstid i 
fengsel i Dakar for alvorlige brudd på 
menneskerettighetene. 

I denne dokumentaren reiser 
Mahamat-Saleh Haroun tilbake 

En	rå	og	ærlig	dokumentar	om	overlevende
 

ORIGINALTITTEL:  
HISSEIN HABRÉ, UNE 
TRAGÉDIE TCHADIENNE
REGI: MAHAMAT-SALEH 
HAROUN
CHAD, 2016
FRANSK OG ARABISK 
TALE, ENGELSK TEKST
ALDERSGRENSE: 12 ÅR
FORMAT: DCP
1T 22MIN

HISSEIN HABRE, A CHADIAN TRAGEDY ONS 29. MARS KL. 18:00

 

Søkelys: Film og menneskerettigheter i tsjad
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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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en undervurdert film. A celebration of 
black excellence and the black experi-
ence of living in America.

Miss	Tati (f. 1986) er artist og låt-
skriver, født i Portugal med foreldre 
fra Angola, basert i Bergen. Debut-
albumet Finally, Tati kom i 2017. Hun 
er aktuell med prosjektene Angola 
Søtti og Eyemba. Sistnevnte er en 
konsertforestilling videreutviklet med 
Den Nationale Scene i 2021, som 
handler om identitet, språk 
og tilhørighet.

For ca ti år siden fant jeg en DVD på 
Bergen bibliotek og så den på repeat 
hjemme. Filmen viser det ypperste 
og råeste uttrykket av amerikansk 
musikk i borgerrettighetsbevegelsen. 
Den har vært en katalysator for mine 
siste prosjekter og inspirert meg til i 
å dykke ned i gullalderen av musikk, 
nemlig 70-tallet. 50 år tilbake i tid, 
midt i all elendighet og urettferdighet, 
klarte afro-amerikanere å vise en 
enorm resiliens ved å lage verdens 
beste og mest banebrytende musikk 
som et våpen mot undertrykkelse. 
Wattstax er en legendarisk festival og 

Miss	Tati	presenterer	WattstaxORIGINALTITTEL: 
WATTSTAX
REGI: MEL STUART
USA, 1973
ENGELSK TALE, 
UTEKSTET
ALDERSGRENSE: 15 ÅR
FORMAT: DCP
1T 43MIN

WATTSTAX 
TIR 11. APRIL KL. 20:00 
 

Bergensbølgen

hos en høytstående politiker, som 
tolker Chances enkle utsagn om 
hagestell som dyp visdom og politisk 
innsikt. Det baller på seg, og 
Chance beveger seg stadig høyere 
opp i maktens korridorer.

Marie	Moe (f. 1991) startet med å 
spille bass i Razika, og er nå med i 
bandene Slomosa, Sløtface og Embla 
and the Karidotters. Hun er for tiden 
på Norgesturné med Slomosa, og 
er aktuell med ny musikk fra alle 
bandene.

En kveld ville mamma og pappa se 
film med meg, noe jeg i utgangs-
punktet var motvillig til å bruke 
fredagen på. Derfor var overraskelsen 
stor da filmen viste seg å være kul! 

Gartneren Chance er en enkel sjel og 
har hele livet bodd isolert i et stort 
hus i Washington DC. Det han vet om 
verden utenfor, er det han har sett 
på TV. Da arbeidsgiveren og eieren 
av huset dør, blir Chance tvunget til 
å klare seg selv for første gang. En 
tilfeldighet fører til at han får innpass 

Marie	Moe	presenterer	Velkommen	Mr.	Chance ORIGINALTITTEL:  
BEING THERE
REGI: HAL ASHBY
USA, 1979
ENGELSK TALE, NORSK 
TEKST
ALDERSGRENSE: 12 ÅR
FORMAT: 35MM
2T 10MIN

VELKOMMEN MR. CHANCEONS 22. MARS KL. 18:00

Bergensbølgen
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men den ga meg i alle fall håp og et 
litt (overfladisk) innblikk i bransjen.

Uma	Morelia	Bustos	Reksten (f. 
2004) er bassist i det altrock-
bandet Of All Things. De slapp nylig 
to singler til strålende kritikk, og 
det ventes en EP til våren. Hun er 
også aktiv i andre prosjekter, som 
folkemusikkbandet Godlynt og i 
trioen Pingus Trio.

Dette er filmen som satte i gang mitt 
kick for å spille i band. Da jeg så den 
som 10-åring, drømte jeg om å få en 
vikar som Dewey Finn, og kicket ble 
forsterket som bare det! Jeg kunne 
ikke tro at de barna aldri hadde spilt 
et instrument før, og så var de så 
flinke? Da var det håp for meg også! 
Det var nok ikke denne filmen alene 
som fikk meg til å melde meg på 
basskurs og bandkurs hos AKKS 
(Aktive kvinners kultursenter) et par 
år senere, det som startet alt for meg, 

Uma	Morelia	presenterer	School	of	RockORIGINALTITTEL:  
SCHOOL OF ROCK
REGI:  
RICHARD LINKLATER
USA, 2003
ENGELSK TALE, 
NORSK TEKST
ALDERSGRENSE: A
FORMAT: 35MM
1T 49MIN

SCHOOL OF ROCK 

TIR 25. APRIL KL. 18.00 
 

Bergensbølgen

gjennom hele filmen. Det som gjør 
denne filmen til en favoritt for meg, 
er den ukritiske og kronologiske 
fortellerstilen om livet til Llewyn, 
balansert med et fantastisk lydspor 
og velkomponerte scener som får 
akkurat den tiden de trenger.

Erik	Ekrem (f. 1995) er trommeslager 
og låtskriver i Years After. Bergens-
bandet slapp sitt selvtitulerte debut-
album i 2021, og henter sin musikalske 
inspirasjon fra sørstatsrocken og 
1960-tallets musikkscene i California. 

Første gang jeg så denne filmen, 
ble jeg bergtatt. Åpningsscenen tar 
oss med inn på The Gaslight Cafe i 
legendariske Greenwhich Village i 
New York i 1961, nabolaget hvor en 
rekke musikere strømmet til tidlig på 
1960-tallet og hvor folkemusikken fikk 
utvikle seg og sette spor i musikk-
historien. Filmen skildrer en uke i livet 
til en fiktiv folk-musiker som bor på 
sofaer hos venner og lever fra hånd 
til munn mens han jager drømmen. 
Hovedkarakteren er inspirert av folk-
ikonet Dave Van Ronk, og Coen-
brødrene refererer til kjente artister 

Years	After	presenterer	Inside	Llewyn	DavisORIGINALTITTEL:  
INSIDE LLEWYN DAVIS
REGI: ETHAN COEN, 
JOEL COEN
USA, 2013
ENGELSK TALE, 
UTEKSTET
ALDERSGRENSE: 9 ÅR
FORMAT: DCP
1T 45MIN

INSIDE LLEWYN DAVIS 
ONS 19. APRIL KL. 18.00 
 

Bergensbølgen 
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kvinnelige gjengen med krigere som 
på 1800-tallet beskyttet det afri-
kanske kongeriket Dahomey med 
ferdigheter og en voldsomhet ulik 
noe verden noen gang har sett. The 
Woman King er inspirert av sanne 
hendelser, og følger den følelsesmes-
sig episke reisen til general Nanisca 
(Oscar-vinner Viola Davis) mens hun 
trener neste generasjons rekrutter og 
gjør dem klare til kamp mot en fiende 
som er fast bestemt på å ødelegge 
deres livsstil. Noen ting er verdt å 
kjempe for.

Tross at filmen imponerte både 
kritikere og publikum i året som gikk, 
er den oversett av Oscar-juryen. Den 
faller inn i en rekke imponerende verk 
av svarte, kvinnelige regissører som 
ikke konkurrerer om de gjeveste film-
prisene. Hvorfor er det slik? Sammen 
med bokklubben Female Minority 
Voices ønsker Cinemateket i Bergen 
å løfte denne problematikken, og gi 
filmen oppmerksomheten 
den fortjener. 

The Woman King er den bemerkelses-
verdige historien om Agojiene, den 

Storslått epos om de kvinnelige krigerne fra Dahomey  
 

ORIGINALTITTEL:  
THE WOMAN KING
REGI: GINA PRINCE-
BYTHEWOOD
USA, 2022
ENGELSK TALE, 
NORSK TEKST
ALDERSGRENSE: 15 ÅR
FORMAT: DCP
2T 14MIN

THE WOMAN KING  TIR 14. MARS KL. 18:00

 

CiB x Female Minority Voices Book Club

CIB x  
FEMALE  
MINORITY 
VOICES 

Female Minority Voices ble 
startet i 2021 av Anine Fatou 
Bråten og er en organisasjon 
som løfter fram kvinnelige 
minoritetsstemmer fra hele 
verden. Fra det politiske til 
det kulturelle og alt deri-
mellom – 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.
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LOST PEARL
REGI: HO LI 
HONGKONG, 2022
KINESISK TALE, ENGELSK TEKST
22MIN

Mens protester raser i Hongkong, 
tilbringer Kit mesteparten av 
tiden sin på farens fiskebåt. 
Radioen og telefonen hans holder 
ham oppdatert om de siste 
utviklingene. Iblant møter han 
venner, men usikkerheten han 
kjenner med tanke på fremtiden, 
øker stadig.

LETTERS SENT 
REGI: FAI WAN
HONGKONG, 2021 
KANTONESISK TALE, ENGELSK TEKST 
30MIN

I 2019 utviklet protestbevegelsen 
i Hongkong seg til en vedvarende 
frontlinjemotstand. To år senere er 
fremdeles mange demonstranter 
fengslet i påvente av rettssak, 
mange av dem unge mennesker 
dømt til forlenget fengselsstraff. 
Allierte utenfor fengselet kan bare 
uttrykke sin støtte gjennom brev 
eller symbolske gaver. 

TUGGING DIARY
REGI: YAN WAI YIN
HONGKONG, 2021
KANTONESISK TALE, ENGELSK TEKST
16MIN

Tugging Diary dokumenterer 
en fotgjengerbro i Hongkong, i 
perioden fra august 2019 til januar 
2021. På grunn av sosial uro og 
usikkerhetsmomenter av ulike 
slag, fungerer både internett 
og fysiske rom som plattformer 
for kritisk kommunikasjon, hvor 
informasjon sirkulerer raskere, 
og når bredere ut enn i de 
etablerte mediene. 

DEL I: WHEN WE GATHER, WE WILL BE SEENONS 1. MARS KL. 20:30

CiB x Hordaland Kunstsenter

I forbindelse med utstillingen Tsaiyun 
(Rosy-Cloud) Bridge / Forget Each 
Other in the Rivers and Lakes på 
Hordaland kunstsenter (HKS), har 
filmskaper Chan Hau Chun satt sammen 
et program med totalt fem kortfilmer 
og to middels lange dokumentarfilmer, 
som vises i tre bolker.

Den nevnte utstillingen på HKS består av 
arbeider av den New York-baserte kunst-
neren Cici Wu, og de sju kunstnerne hun 
har invitert med seg til å stille ut arbeider: 
Chan Hau Chun + Chui Chi Yin, Taro 
Masushio, Xiaofei Mo, Park Xun, Fai Wan 
og Emilia Wang. 

Filmene i programmet som vises på 
Cinemateket, er laget i perioden 2020- 
2022, av ulike selvstendige filmskapere 
med base i Hongkong.

Mer informasjon om filmprogrammet, og 
utstillingen på HKS, finnes tilgjengelig på 
kunstsenter.no.

CIB x 
HORDALAND 
KUNSTSENTER
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LOST A PART OF
REGI: CHAN HAU CHUN
HONGKONG, 2022
KANTONESISK TALE, ENGELSK TEKST 
30 MIN

Kroppens stagnasjon kan ikke 
holde tritt med endringene i 
det virkelige liv. Når minnet om 
den skjelvende hånden stadig 
hjemsøker, når hulrommet er fylt 
av kunstige materialer – dersom 
kroppen husker, hvordan skal den 
reagere på årene med 
traumatisk fortid?

på innsiden funderer over de 
drastiske endringene i livet, mens 
grensene deres stadig blir testet 
og presset. Noen av dem risikerer 
livet ved å prøve å rømme, mens 
andre blir viljeløse og dveler i det 
surrealistiske riket mellom drøm 
og virkelighet.

WALK ALONG THE WALL

DEL II: WHEN WE GATHER, WE WILL BE SEENTOR 2. MARS KL. 20:00

CiB x Hordaland Kunstsenter 

REGI: KIN-PONG IEONG 
HONGKONG, 2021
KINESISK TALE, ENGELSK TEKST
30 MIN

En gruppe mennesker befinner 
seg i en bygning med røde 
mursteinsvegger, barrikadert 
av en gruppe mystiske menn 
som truer dem som befinner 
seg i anlegget, dag så vel som 
natt. De blir instruert om å ikke 
rømme, og oppføre seg som 
om alt er normalt. Menneskene 

TAKING BACK THE 
LEGISLATURE
REGI: HONGKONG DOKUMENTARFILMSKAPERE
HONG KONG, 2020 
KINESISK TALE, ENGELSK TEKST 
47MIN

I Hongkong filmet demonstranter stormingen av 
Legislative Council Complex i 2019, noe som 
resulterte i denne turbulente og overbevisende 
visuelle beretningen. Demonstrantenes emosjo-
nelle diskusjoner avslører hva som står på spill for 
disse unge menneskene.

DEL III: INSIDE THE RED BRICK WALLSØN 5. MARS KL. 17:00

CiB x Hordaland Kunstsenter 

INSIDE THE RED  
BRICK WALL
REGI: HONGKONG DOKUMENTARFILMSKAPERE
HONG KONG, 2020 
KINESISK TALE, ENGELSK TEKST
1T 28MIN

Det som begynner som en energisk kamp mot 
etablissementet, ender som et skjevt spill mellom 
katt og mus når politiet bestemmer seg for å om-
ringe bygningen. Innenfor sine røde murvegger blir 
universitetsbygningen et fengsel.
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et innblikk i hvordan det er å være 
styrtrik, og barn, i det store eplet.

Oedipus Wrecks av Allen, som også 
spiller hovedrollen, handler om en 
advokat som har et trøblete forhold til 
sin mor. Når han tar henne med for å 
se en tryllekunstner, blir hun valgt ut 
som frivillig og plutselig tryllet bort. 
Helt til hun dukker opp igjen som et 
gigantisk flytende hode over hele 
himmelen til New York City!

Life Lessons av Scorsese tar for seg 
en stor, mannlig kunstner som sliter 
med en «male-sperre» før utstillingen 
som skal vise hans nye verk. Han er 
sykelig sjalu på sin tidligere elsker og 
assistent, noe som er ekstra vanskelig 
når de bor sammen i loftsleiligheten 
hans, som også fungerer som 
atelieret deres. 

Life Without Zoë av Coppola handler 
om en 12 år gammel jente som prøver 
å gjenforene foreldrene sine. Vi får 

Tre	novellefilmer	fra	regissørene	Martin	Scorsese,	Francis	Ford	Coppola	
og	Woody	Allen

ORIGINALTITTEL:
NEW YORK STORIES
REGI: MARTIN 
SCORSESE, FRANCIS 
FORD COPPOLA, 
WOODY ALLEN
USA, 1989
ENGELSK TALE, 
NORSK TEKST
FORMAT: 35MM 
2T 4MIN

NEW YORK STORIESTIR 7. MARS KL. 20:00

CiB x BAF

KIPPERS
BAR OG KAFÉ

Vis billett til Cinemateket og få 10% rabatt på kaffe, 
mineralvann og mat!

Vi tilbyr lunsj og middag og mange typer god drikke. 
Uteserveringen er åpen hver dag i sommerhalvåret, og om 
vinteren er det alltid noen sitteplasser ute.

På fine soldager er det lurt å bestille bord, men det er alltid 
mulighet for drop-in.
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DEN INTERNASJONALE  
KVINNEDAGEN 

 ORIGINALTITTEL:  
JEANNE DIELMAN, 23, 
QUAI DU COMMERCE, 1080 
BRUXELLES 
REGI: CHANTAL AKERMAN 
FRANKRIKE, 1976 
FRANSK OG BELGISK TALE, 
ENGELSK TEKST  
FORMAT: DCP 
3T 35MIN

Den	nye	vinneren	av	filmmagasinet	Sight	
and	Sounds	legendariske	kåring	av		
verdens	beste	film!	

Dette er Chantal Akermans mesterlige 
studie av et kvinneliv. På nesten klinisk 
vis, noe den lange, men uhyre “saklige” 
tittelen allerede antyder, skildrer hun tre 
dager i enken Jeannes liv. Jeannes hverdag 
er gjennomregulert, dagens gjøremål og 
rutiner er gamle og innarbeidede, og utfø-
res nærmest mekanisk. Også når hun tar 
imot menn mot betaling. Men så krakelerer 
plutselig strukturen, og noe svært uventet 
og dramatisk kommer til å skje. 
 
Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 
1080 Bruxelles tar seg tid, dveler, går 
nesten ubehagelig nær, og ender opp som 
en unik, hyperkonsentrert filmopplevelse. 
Akerman laget denne giganten av en film 
da hun var i starten av 20-årene, og filmen 
har siden blitt sett som en av de største 
verkene innen feministisk film. Filmens 
crew består også utelukkende av kvinner, 
noe som var svært uvanlig i 1975 og er 
svært uvanlig i dag. Vi kunne ikke tenke 
oss en bedre film – enn verdens beste – å 
vise på den internasjonale kvinnedagen.

ONS 8. MARS KL. 18:00

JEANNE DIELMAN, 
23 QUAI DU COMMERCE, 1080 BRUXELLES
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CINEMATEKENE 
I NORGE
Et cinematek er en kino som har i 
oppgve å stimulere interessen for 
film ved å gjøre filmhistorien og nyere 
kvalitetsfilm tilgjengelig for publikum. 
Betegnelsen «cinematek» stammer 
fra Cinémathèque Française i Paris, 
det første store filmarkivet som ble 
gjort offentlig tilgjengelig da det ble 
grunnlagt i 1936. For cinematekene 
er filmmediet like mye en kunstform 
som underholdning, og vi tar jobben 
vår med forvaltning av filmhistorien på 
alvor. Cinematekene i Norge program-
merer i utgangspunktet hver for seg, 
men disse faste fellesvisningene er vi 
stolte av å presentere sammen. Fordi vi 
alle er opptatt av god film, og for 
at publikummet vårt skal 
få nettopp det!

Born in Flames er en ukonvensjonell 
film som kombinerer dokumentariske 
elementer med dramatiske scener 
på en fri, nærmest essayistisk måte, 
gjort med en tidsriktig NYC punk-
attitude. Filmen er laget på lavbud-
sjett over en periode på fem år, og 
står som et ruvende eksempel på en 
uttalt feministisk, uavhengig film.

Et politisk sci-fi-drama, eller «en 
filmatisk Molotov-cocktail», som den 
også er blitt kalt, skildrer et dystopisk, 
fremtidig New York, hvor ulike kvin-
ner gir uttrykk for sin misnøye med et 
samfunn som fortsatt er patriarkalsk, 
selv etter en fredelig revolusjon som 
skulle bringe likestilling. Filmen 
akkompagneres av tittellåten til The 
Red Krayola, mens filmen følger to 
feministgrupper som utformer 
strategier, debatterer, bevæpner 
seg og danner en kvinnehær.

Ikonisk	undergrunnsklassiker	fra	New	Yorks	alternativscene	tidlig	80-tall
	

ORIGINALTITTEL:  
BORN IN FLAMES
REGI: LIZZIE BORDEN 
USA, 1983
ENGELSK TALE, 
UTEKSTET
ALDERSGRENSE: 15 ÅR
FORMAT: DCP
1T 20MIN

BORN IN FLAMES 
TOR 2. MARS KL. 18:00 
SØN 12. MARS KL. 17:00 

Cinematekene i Norge

Enys Men
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få folk til å tenke. Tenke og problema-
tisere sin egen rolle som seer.

Weekend er blitt beskrevet som en 
«kaotisk film om kaos» og som «den 
mest problematiske filmskaperens 
mest problematiske film». I den grad 
det finnes en historie i Weekend, så 
sirkler denne omkring det borgerlige 
paret Corinne og Roland Durand, 
som lever et temmelig kvalmende 
overfladisk borgerlig liv hvor penger 
og sex er de eneste vitale verdiene.

I Weekend bruker Godard øksa på alt 
som kan minne om en lineær film-
fortelling. Resultatet er en fragmen-
tarisk, selvreflekterende og radikal 
film, proppfull av brechtiansk friksjon. 
Weekend er det man akademisk 
omtaler som en «åpen tekst». Ingen 
virkemidler eller scener er under-
ordnet den narrative fremdriften slik 
som i en klassisk Hollywood-for-
telling. Godard gir ikke publikum svar 
på alle spørsmål de måtte sitte med 
underveis i filmen. Poenget er heller å 

En	film	funnet	på	en	søppelplass	(ifølge	fortekstene)	...
	

ORIGINALTITTEL: 
WEEK-END
REGI: 
JEAN-LUC GODARD 
FRANKRIKE, 1967
FRANSK TALE, 
ENGELSK TEKST
ALDERSGRENSE: 18 ÅR
FORMAT: DCP
1T 35MIN

WEEKEND 
TOR 16. MARS KL. 18:00 
TOR 23. MARS KL. 20:45

Cinematekene i Norge

Filmen er mesterlig skrudd sammen, 
og fikk i sin tid fire Oscar-
nominasjoner: for beste regi, 
manus, foto og klipp.

Det går ofte inflasjon i ord som 
«rystende», «forstyrrende» og 
«skremmende» i filmomtaler, men 
City of God passer alle tre beskrivel-
ser. Den skildrer livet i Rio de 
Janeiros verste slumområde, hvor 
unggutten Buscape og den små-
kriminelle gjengen han er del av, 
gradvis øker sin appetitt på ran og 
mord. Gjennom Buscapes øyne ser 
vi nabolaget bli et gjennomført rått 
og lovløst samfunn. 

Unge	kriminelles	løvløse	ferd	i	Rios	slumområder
	

ORIGINALTITTEL: 
CIDADE DE DEUS
REGI: 
FERNANDO MEIRELLES 
& KÁTIA LUND
BRASIL/FRANKRIKE, 
2002
PORTUGISISK TALE, 
NORSK TEKST
ALDERSGRENSE: 15 ÅR
FORMAT: DCP
2T 11MIN

CITY OF GOD 
TOR 23. MARS KL. 18:00 
TIR 28. MARS KL. 20:15

Cinematekene i Norge
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Denne fine og enkle filmen var den 
første som ga Kiarostami inter-
nasjonal oppmerksomhet utenfor 
Iran. Den er blant annet satt opp på 
det britiske filminstitutts liste over 
50 filmer barn burde se før fylte 15 
år. Akira Kurosawa holdt den som 
en av sine favorittfilmer. Den regnes 
også som første del i Kiarostamis 
Koker-trilogi (de neste er And Life 
Goes On, 1992 og Through the Olive 
Trees, 1994.)

Åtte år gamle Ahmed har ved en 
feiltagelse fått med seg skriveboka 
til klassekameraten Mohammad. Om 
ikke Mohammad får gjort leksene i 
boka, blir han utestengt fra skolen. 
Ahmed bestemmer seg for å gi boka 
tilbake, og drar ut for å lete etter 
huset til vennen sin. Men huset 
befinner seg et sted i nabolandsbyen, 
og det er ingen som vil hjelpe ham. 
Vi følger den lille guttens ferd fra 
landsbydel til landsbydel i sin søken 
etter kameratens hus.

Den	iranske	mesteren	Abbas	Kiarostamis	internasjonale	gjennombruddORIGINALTITTEL:  
KHANE-YE DOUST  
KODJAST?
REGI: 
ABBAS KIAROSTAMI
IRAN, 1987
PERSISK TALE, 
ENGELSK TEKST
ALDERSGRENSE: 18 ÅR
FORMAT: DCP
1T 23MIN

HVOR ER MIN VENNS HUS? 
TIR 11. APRIL KL. 18:00
TOR 13. APRIL KL. 18:00

Cinematekene i Norge

og prøver å finne en emosjonell og 
intellektuell kompassnål som kan 
guide dem videre i livet. «Et resymé 
av handlingen i filmen gir ikke 
noe som helst inntrykk av filmens 
ambisjoner og muligheter», har Jean 
Eustache sagt. «Mitt tema er nettopp 
den måten betydningsfulle hendelser 
smyger seg inn i rekken av betyd-
ningsløse hendelser på.»

Mammaen og horen er på mange 
måter et oppgjør med idealene fra 
‘68. Eustache byr på et nøkternt og 
tidvis smertefullt blikk på den tom-
heten som oppstod i kjølvannet 
av den åndelige og seksuelle fri-
gjøringen, da 60-tall ble 70-tall og 
Paisley-fargene bleknet. Vi møter et 
knippe mennesker som prøver å leve 
ut idéen om fri kjærlighet, men som 
erfarer at de fremdeles bærer med 
seg tradisjonelle holdninger til sex og 
samliv. De har mistet retningssansen, 

Et	skarpt	observert	og	fengslende	oppgjør	med	idealene	fra	‘68ORIGINALTITTEL: LA 
MAMAN ET LA PUTAIN
REGI: JEAN EUSTACHE
FRANKRIKE, 1973
FRANSK TALE, 
NORSK TEKST
ALDERSGRENSE: 18 ÅR
FORMAT: DCP
3T 35MIN

MAMMAEN OG HOREN 
TOR 30. MARS KL. 18:00 
SØN 16. APRIL KL. 17:00

Cinematekene i Norge
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notatblokk. Hun lever et rutinepreget 
liv, som også består av at hun hver 
dag kaster en hvit stein ned i den 
gamle gruvesjakten, starter det 
bensindrevne strømaggregatet, skrur 
på radioen, lager te og setter seg 
i godstolen med boka A Blueprint 
for Survival, en økologisk pamflett 
fra 1972 som argumenterer for en 
alternativ samfunnsorden der folk 
bor i små, desentraliserte samfunn 
heller enn i byer. 

Enys Men (uttales «mejn») er 
navnet på en øde øy utenfor den 
engelske sørvestkysten, hvor en 
kvinne bor aleine i et overgrodd 
mursteinshus i nærheten av en 
nedlagt gruve. Hver dag tar hun på 
seg den røde regnjakka si og går 
til et sted hvor en liten klynge hvite 
blomster blafrer i vinden fra havet. 
Under ser vi duvende, blått hav og 
hvitskummende bølger som slår inn 
mot de sprukne steinformasjonene. 
Kvinnen måler temperaturen i 
jorda, og fører det sirlig inn i en 

En	gåtefull	og	urovekkende	fortelling	fra	en	forblåst	øy		
	

ORIGINALTITTEL:  
ENYS MEN
REGI: MARK JENKIN
STORBRITANNIA, 2022
ENGELSK TALE, 
NORSK TEKST
ALDERSGRENSE: 15 ÅR
FORMAT: DCP
1T 36MIN

ENYS MEN 
TOR 27. APRIL KL. 18:00 
TOR 4. MAI KL. 20:00

Cinematekene i Norge

blir igjen aleine i leiligheten. De 
inviterer Matthew til å flytte inn, noe 
han gjør uten å nøle.

The Dreamers byr på en spenstig 
og morsom reise inn i filmhistorien. 
Isabelle imiterer Greta Garbo i Queen 
Christina (1933). De diskuterer hvem 
som er størst av Charles Chaplin og 
Buster Keaton. De løper gjennom 
Louvre-museet for å prøve å slå 
rekorden til Anna Karina & co. i 
Godards Outsiderbanden (1964).

Den unge amerikaneren Matthew 
ser Nicholas Ray-filmer på 
Cinémathèque Française, og blir med 
og demonstrerer når cinematek-
grunnlegger Henri Langlois får 
sparken. I demonstrasjonen møter 
han den vakre franske jenta Isabelle 
og tvillingbroren hennes, Theo. Noen 
dager seinere ringer Theo og inviterer 
ham over på middag. Isabelle og 
Theo bor i en diger leilighet midt 
i Paris sammen med sine frilynte, 
intellektuelle foreldre. Neste dag drar 
foreldrene ut av byen, og tvillingene 

Erotikk	og	film	i	60-tallets	ParisORIGINALTITTEL:  
THE DREAMERS
REGI: BERNARDO 
BERTOLUCCI
STORBRITANNIA, 
FRANKRIKE, 2003
ENGELSK OG FRANSK 
TALE, NORSK TEKST
ALDERSGRENSE: 15 ÅR
FORMAT: DCP
1T 55MIN

THE DREAMERS 
ONS 19. APRIL KL. 20:30 
TOR 27. APRIL KL. 20:00

Cinematekene i Norge
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FILMar
KORTFILM OM 
KYSTKULTUR

Denne kvelden byr vi på en 
godtepose av nyrestaurert film 
med temaet kystkultur fra Norge 
og Portugal. To av filmene vil bli 
vist med stumfilmpianist som har 
komponert helt ferske stykker 
som kun vil kunne oppleves 
denne kvelden. 

Portugal er i likhet med Norge en 
kystnasjon, og begge landene har 
mange referanser til kystkulturen i 
sin filmhistorie. FILMar er et prosjekt 
i samarbeid med cinematekene i Oslo 
og Lisboa for å fremme denne filmarven 
og skape en bedre forståelse av nasjonal 
historie, tradisjoner og identitet. Målet 
med FILMar er å bringe fram historisk 
materiale fra filmarkivene, gjøre filmarven 
tilgjengelig og stimulere til å bruke 
den på ulike arenaer.

TIR 18. APRIL KL. 17:30
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Denne grensesprengende kultfilmen 
bryter med forventninger til både 
kjønn og sjanger. En uimotståelig 
ingrediensliste med flust av femmes 
fatales, kule kostymer og blodige 
ritualer bidrar til en underholdende 
klassiker. Den maskerte superhelten 
El Ángel i hvit kappe og bar overkropp 
er en av mange artige karakterer. 

I nyrestaurert kopi er The Panther 
Women en perfekt oppladning til Cine 
Latino på Cinemateket.

Panterkvinnene er en djeveldyrkende 
kult som vil vekke sin leder Eloím fra 
de døde med menneskeblod. Ofrene 
skal være fra Pietra Santa-familien, 
som hevn for drapet på lederen og 
fordi bare deres blod kan vekke ham 
til live. Panterkvinnen Tongolele vil 
forføre godlynte Ramón Pietra Santa 
for å overrumple ham, samtidig som 
gruppen vil kidnappe den unge jenten 
i familien, Paquita.

Kampen foregår i Mexico bys skumle 
skygger og i lucha libre-ringen. 

En	forfriskende	meksikansk	kultklassiker	om	fribryterkvinner	på	jakt	etter	offerblodORIGINALTITTEL: 
LAS MUJERES PANTERAS
REGI:  
RENÉ CARDONA
MEXICO, 1967
SPANSK TALE, 
ENGELSK TEKST
FORMAT: DCP
1 T 28 MIN

THE PANTHER WOMENTIR 21. MARS KL. 18:00

Cine Latino: Retrospektivfilm

cine
lat

ino
.no
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ARABISK FILMFEST
20.–23. APRIL

Arabisk filmfest arrangeres hvert år i Bergen 
og viser anerkjente, prisbelønte filmer fra 
den arabiske regionen. Gjennom blant annet 
drama, komedie, krim og dokumentarer får du 
et unikt innblikk i en kultur og verden som vi 
ellers bare får møte gjennom nyheter. Filmene 
legger grunnlaget for tankevekkende møter, 
stimulerende samtaler, et sted for både latter, 
tårer, dans, musikk, mat og møter med spen-
nende mennesker.

I år ønsker vi å spesielt sette fokus på kvinne-
lige regissører og nye filmer som frem til nå 
har hatt et svært begrenset publikum. Flere 
av filmene kommer også fra gullalderen innen 
egyptisk film og vi ønsker å skape et rom for 
alle mulige filmopplevelser.

Den kollektive filmoppplevelsen er viktig for 
både kropp og sjel. Festivalens hjerte ligger 
i å skape et inkluderende forum for alle 
hvor felleskap står sentralt.

For mer informasjon se: 
www.arabiskfilmfest.no

Følg oss gjerne på sosiale medier:
Facebook: @ArabiskFilmfest
Instagram: @arabiskfilm
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tilbake med Troll i eske-visningene. 
Takk til filmdistributørene som tilbyr 
oss premierefilmer til disse 
visningene.

Et utvalg av filmer som tidligere har 
blitt vist på Troll i eske: The Revenant, 
Zootropolis, Where to Invade Next, 
La La Land, 20th Century Women, 
Om kropp og sjel, Lumiere! Eventyret 
begynner, Battle of the Sexes, All the 
Money in the World, og Den skyldige.

TROLL I ESKE 

Én gang i måneden arrangerer vi Troll 
i eske. På disse visningene viser vi en 
rykende fersk kinofilm som om et par 
dager, uker eller måneder vil få ordi-
nær kinopremiere i Norge. Hvilken 
film dette er får du ikke vite før lysene 
dempes og filmen begynner. Ikke 
engang ved billettsalget får du vite 
hva du skal se. Det eneste vi kan love, 
er at filmen ikke har vært vist på kino 
i Bergen tidligere – BIFF inkludert.

Etter noen års opphold under korona-
pandemien er vi så glade for å være 

Velkommen	til	en	filmatisk	blind	date!	TITTEL, REGI, LAND 
OG ÅRSTALL:  
OVERRASKELSE!

ONS 1. MARS KL. 18:00 

Troll i eske

HUFF
MAR-APR
2023

man 6. mars kl. 19:00 
sunset boulevard 

man 13. mars kl. 19:00 
lidenskapens 
vinger 
man 20. mars kl. 19:00 
the joy luck club
man 27. mars kl. 19:00 
beyond the valley 
of the dolls
man 17. april kl. 19:00 
jules og jim
man 24. april kl. 19:00 
big man japan

Big Man Japan

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

PÅ CINEMATEKET
BERGEN KULTURFORUM
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hun vil bli med, er svaret enkelt: ja! 
Hun reiser fra pliktene sine i håp om 
at familien skal legge merke til alt hun 
gjør når hun først er borte. Endelig er 
det hennes tur til å slappe av og nyte 
livet. Shirley forelsker seg fort i både 
Hellas og den kjekke servitøren på 
den lokale restauranten, som gir 
henne den oppmerksomheten hun 
så sårt har savnet. Er det den egent-
lige Shirley som er blitt vekket til 
live igjen, eller skal hun dra tilbake 
til familien og husmortilværelsen 
i England?

Den 42 år gamle husmoren Shirley 
Valentine bor i et rekkehus i Liverpool, 
hvor hun føler at livet har stagnert. 
Ektemannen bryr seg ikke om noe 
annet enn at maten skal stå på bordet 
når han kommer hjem fra jobb, og at 
klærne hans blir vasket. Barna deres 
forventer også å bli oppvartet av 
henne hver gang de stikker innom, 
uten så mye som et takk. Shirley føler 
at familien tar henne for gitt, og denne 
utakknemligheten gjør henne trist og 
ensom. Så når en venninne vinner en 
ferietur for to til Hellas og spør om 

«Hvorfor	får	vi	alle	disse	følelsene	og	drømmene	og	håpene	om	vi	aldri	bruker	dem?»ORIGINALTITTEL: 
SHIRLEY VALENTINE
REGI: 
LEWIS GILBERT 
STORBRITANNIA, 1989
ENGELSK TALE, NORSK 
TEKST
ALDERSGRENSE: 15 ÅR
FORMAT: 35MM
1T 48MIN

SHIRLEY VALENTINEONS 19. APRIL KL. 11:00

Bergen kulturforum

som er racerbilsjåfør. Begge legger 
umiddelbart merke til hverandre, og 
kjenner på følelser de ikke har hatt 
siden de mistet ektefellene sine. Den 
nærmest ungdommelige tiltrekningen 
mellom disse to fremmede, og 
uvitenheten om hva som skjer videre, 
er det som er så forførende med 
filmen. Med nydelig kinematografi 
og musikk er det vanskelig å ikke 
forelske seg i denne å, så franske, 
romantiske perlen.

Dette er en enkel historie om kjærlig-
het, men det enkle er som oftest det 
beste. Som bevis på dette vant filmen 
Gullpalmen da den ble vist under 
Cannes filmfestival. 

En enkemann og en enke møtes etter 
at begge har vært og besøkt barna 
sine som går på kostskole utenfor  
Paris. Anne, som jobber i film- 
bransjen, mister toget tilbake til byen, 
noe som fort viser seg å være hell i 
uhell. Hun møter nemlig Jean-Louis, 

«Innrøm	det,	gutt,	du	forstår	bare	ikke	kvinner»ORIGINALTITTEL:  
UN HOMME ET UNE 
FEMME  
REGI:  
CLAUDE LELOUCH 
FRANKRIKE, 1966 
FRANSK TALE, NORSK 
TEKST 
ALDERSGRENSE:  
FORMAT: 35MM 
1T 42MIN

EN MANN OG EN KVINNEONS 15. MARS KL. 11:00

Bergen Kulturforum
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filmens forløpere. Er det ikke kult at 
det er tregheten i synet vårt som gjør 
at tegningen ser ut til å bevege seg 
sammenhengende? Inntrykket av å se 
bevegelse oppstår i hjernen og er en 
illusjon! 

Målet er å inspirere og veilede den 
neste generasjonen filmskapere og 
filmelskere gjennom interaktiv læring. 
Hva er egentlig film, og hvordan 
oppstod det? Vi lærer barna å lage 
sin egen lille filmsnutt på en historisk 
zoetrop som de får ta med seg hjem. 

Passer for barn i alderen 4 til 14 år, 
men alle er velkommen!

Vi holder filmverksted for barn på 
familiedagen på USF Verftet. På 
animasjonsverkstedene våre får barn 
en mulighet til å uttrykke seg kreativt, 
samtidig som de lærer å forstå 
abstrakte begrep som tid, bevegelse 
og design. Denne gangen er det et 
annerledes fokus på animasjon, 
nemlig ved hjelp av zoetrop.

Zoetropen er den mest kjente av flere 
animasjonsleker som ble oppfunnet 
på 1800-tallet. Det var nemlig da folk 
først oppdaget måter å få stillbilder 
til å bevege seg på. Zoetrop er et 
optisk instrument som skaper illusjon 
av bevegelse, og regnes som en av 

DROP IN MELLOM KL. 
13:00 OG 15:00 

GRATIS INNGANG!

FILMVERKSTED:  
LAG DIN EGEN ZOETROP!

SØN 12. MARS KL. 13:00

Cinemateket Junior

Bergens 
billigste kino! 
Kun 50kr.

Ny filmklubb for barn!

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 filmverksted 
vi har på USFs månedlige familiedag. Cinemateket junior gleder seg over 
å tilby barn ny kvalitetsfilm, gamle klassikere og ukjente perler. Vi gleder 
oss til å være med og skape filmminner med dere!

Medlemskap og priser 
Mangfold og inkludering er viktig for oss, og derfor ønsker vi å tilby et rime-
lig alternativ til den kommersielle kinoen. Første gang du kjøper billett på 
Cinemateket junior, får du medlemskort inkludert i billettprisen (50 kroner)! 
Voksne trenger ikke medlemskap, og én voksen går alltid gratis sammen 
med ett barn. Er det to voksne sammen med ett barn, betaler den ene full-
pris (100 kroner). Med aktivitetskort får både barn og voksne gratis tilgang.

CINEMATEKET
BERGEN

Film hver 
søndag
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Karaba, og få svar på spørsmålet. 
Underveis møter han en lang rekke 
fantastiske utfordringer. 
 
Franske Michel Ocelot er en legende 
innen animasjonsfilm. Med Kirikou 
og trollkvinnen skapte han en film 
helt utenom det vanlige. Det vakre 
og fargerike universet, den finurlige 
humoren og kampen mellom det 
onde og gode gjør dette til en 
eventyrlig fortelling som passer for 
hele familien.

Kirikou er en spesiell liten gutt – en 
som klarer å komme (eller rettere 
sagt: gå) ut av mammas mage helt 
på egenhånd. Ganske snart viser det 
seg også at han tør å ta opp kampen 
mot det onde som truer den lille 
afrikanske landsbyen hvor han er 
født. Brønnen er tørr, landsbyen blir 
plyndret og den mektige trollkvinnen 
Karaba spiser opp mennene i alle 
familiene. Kirikou vil redde landsbyen, 
og stiller et enkelt spørsmål til alle: 
Hvorfor er trollkvinnen så ond? Han 
legger ut på en reise for å finne 

«Kirikou	er	ikke	stor,	men	han	holder	ord!»ORIGINALTITTEL:  
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE 
REGI:  
MICHEL OCELOT 
FRANKRIKE/BELGIA/
LUXEMBURG, 1998 
NORSK TALE KL.13 
FRANSK TALE,  
NORSK TEKST KL. 15 
ALDERSGRENSE: 6 ÅR 
FORMAT: 35MM 
1T 15MIN

KIRIKOU OG TROLLKVINNENSØN 5. MARS KL. 13:00 
SØN 5. MARS KL. 15:00 

Cinemateket Junior

styrke i bruk for å hjelpe henne og 
samtidig knekke rektors tyranni!

Filmen er basert på Roald Dahls 
roman fra 1988 med samme navn. 
Det er solgt mer enn 17 millioner 
eksemplarer av boken, musikalen 
har mottatt 99 internasjonale priser 
over hele verden og det ble laget en 
musikalfilm som kom i 2022. Historien 
er like aktuell som den er populær, og 
vi gleder oss til å vise Danny DeVitos 
rørende og fantasifulle filmklassiker.

Matilda er et meget spesielt barn med 
utrolige evner. Foreldrene hennes er 
så opptatt av å tjene penger og se på 
TV at de forsømmer datteren. Når  
Matilda begynner på skolen møter 
hun Rektor Trunchbull, et tyrannisk 
monster som hater barn. Men lære-
ren, frøken Honey, er en varmhjertet 
kvinne som straks oppdager Matildas 
geniale evner. Når urettferdigheten 
blir for stor, utløses Matildas magiske 
krefter. Frøken Honey har en mørk 
hemmelighet, og Matilda må ta all sin 

Svart	komedie	om	en	jente	som	tar	saken	i	egne	hender	når	de	voksne	blir	for	slemme!ORIGINALTITTEL:  
MATILDA 
REGI:  
DANNY DEVITO 
USA, 1996 
ENGELSK TALE, NORSKE 
UNDERTEKSTER 
ALDERSGRENSE: 11 ÅR 
FORMAT: 35MM 
1T 42MIN 

MATILDASØN 19. MARS KL. 13:00

Cinemateket Junior



	 60 	 	 61

inn i familien igjen? Og klarer han å 
komme ut av de dødes rike i live?

Konseptet til filmen er inspirert 
av den meksikanske feiringen: 
de dødes dag. Dette er som en 
familiesammenkomst hvor både 
levende og døde er til stede. Filmen 
tar opp det store og skumle temaet 
død på en betryggende og vakker 
måte. Dette er en fantastisk og 
fargerik fortelling, fylt med sang 
og musikk.

Til tross for at familien gjennom 
generasjoner har hatt et forbud mot 
musikk, drømmer 12 år gamle Miguel 
om å bli musiker, akkurat som sitt 
idol: Ernesto de la Cruz. Bestemt på 
å bevise sitt talent ender Miguel opp 
i «De dødes land» etter en rekke 
mystiske hendelser. Han møter det 
sjarmerende skjelettet Hector, og 
sammen legger de ut på en helt 
spesiell reise for å finne den ekte 
historien bak Miguels slektshistorie. 
Hva kan han gjøre for å bringe musikk 

Disney	og	Pixar	leverer	en	usedvanlig	vakker	og	viktig	film	for	hele	familien.ORIGINALTITTEL:
COCO 
REGI: ADRIAN MOLINA, 
LEE UNKRICH
USA, 2017 
NORSK TALE KL. 13 
SPANSK TALE,
NORSK TEKST KL. 15 
ALDERSGRENSE: 6 ÅR 
FORMAT: DCP 
1T 49 MIN

COCOSØN 16. APRIL KL. 13:00 
SØN 16. APRIL KL. 15:00 

Cinemateket Junior

i 1851. Den industrielle revolusjonen 
har gjort sitt inntog, dampmaskinene  
regjerer og fremtidstroen er stor. 
Ray er 12 år og tredje generasjons 
dampmaskin-ingeniør. Han får til-
sendt en mystisk kule som viser seg å 
inneholde uante dampkrefter. Denne 
kulen må ikke havne i feil hender. Da 
kan det gå skikkelig galt ... med hele 
verden! Ray må gjennom de hardeste 
prøvelsene, både fysisk og psykisk. 
Kan han egentlig stole på seg selv, sin 
egen far eller farfar?

Få filmer er blitt imøtesett med en 
større forventning enn Katsuhiro  
Otomos film Steamboy. Otomo debu-
terte i 1988 mede Akira, filmen som 
banet vei for den store bølgen av 
japansk animasjonsfilm. Hele ni år tok 
det å lage denne animasjonsfilmen, 
med over 180 000 tegninger. Men det 
var så klart verdt det, for vi har fått en 
vakker og spennende film som  
imponerer med detaljer som du  
bare må oppleve på kino.

Handlingen er lagt til London og tiden 
rundt den første verdensutstillingen 

Japans	dyreste	animasjonsfilm	gjennom	tidene	er	en	makeløs	steampunk-animeORIGINALTITTEL: 
SUCHÎMUBÔI 
REGI:  
KATSUHIRO ÔTOMO  
JAPAN, 2004 
ENGELSK TALE, 
NORSK TEKST 
ALDERSGRENSE: 11 ÅR 
FORMAT: 35MM 
2T 6MIN

STEAMBOYSØN 26. MARS KL. 13:00

Cinemateket Junior
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morsom, vakker og dramatisk film 
som gir deg litt norgeshistorie på 
kjøpet. Du trenger ikke være barn, 
glad i tegnefilm eller hunder for 
å elske denne filmen. Dette er et 
storslått verk for alle som setter pris 
på kvalitetsfilm og filmkunsten i seg 
selv. Vakker, smart og underholdende 
film er unikt. Med sitt historiske 
bakteppe og håndtegnede animasjon, 
som gjør den mer nostalgisk og 
poetisk, passer den like godt for 
voksne som for barn, og for 
alle imellom.

Titina startet livet som eierløs og 
sulten gatehund i Romas bakgater, 
men ble verdens mest berømte hund! 
Hun var med på å erobre Nordpolen, 
sammen med Roald Amundsen og 
italieneren Umberto Nobile. Etter 
bragden fikk Titina komme på besøk 
til keiseren av Japan og til Det hvite 
hus (der hun tisset på teppet). 
 
Ikke siden Flåklypa Grand Prix i 
1975 har en norsk familiefilm høstet 
så gode omtaler og lovord som 
Titina. Flere aviser utroper filmen til 
en fremtidig klassiker. Dette er en 

Eventyret	om	den	første	hunden	på	Nordpolen	–	elsket	av	norske	kritikere!ORIGINALTITTEL: 
TITINA
REGI: KAJSA NÆSS
NORGE, 2022
NORSK TALE, UTEKSTET
ALDERSGRENSE: 7 ÅR
FORMAT: DCP 
1T 31MIN

TITINASØN 30. APRIL KL. 13:00

Cinemateket Junior

Matilda
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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-/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
 Daglig leder (vikariat) 
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 er 
utført av Vivill Talsnes, Embla Karidotter og 
Sigurd Wiks, 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.

CINEMATEKET
BERGEN

Passionless Moments

Cinemateket	er	
Miljøfyrtårn-sertifisert.

Cinemateket	opptrer	i	formelt	
samarbeid	med:	

Faste	støttepartnere:
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