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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

MARS
      1.
      17:00: En byråkrats død
      19:00: To Have and Have Not

2. 3. 4. 5.   8.
 18:00: En byråkrats død 18:00: The Phantom of the Opera 18:00: A Beehive in My Heart   11:00: Born in Flames
 20:00: To Have and Have Not 20:00: Sovevognsmordet 20:00: Sovevognsmordet   17:00: Sovevognsmordet
      19:00: Tree of Life

23. 24. 25.    
 18:00: The Last Detail 18:00: Casablanca    
 20:15: Skjult 20:15: Skjult    
      
      

9. 10. 11. 12.   15.
 18:00: The Feeling of 18:00: The Feeling of 18:00: Tadao Ando: From   11:30: Filmverksted for barn
      17:00: The Big Sleep
 20:00: Tree of Life 20:00. The Big Sleep 20:00: The Souvenir   19:30: The Souvenir

16. 17. 18. 19.   22.
 18:00: The Truman Show 18:00: The Truman Show 18:00: Dark Passage   17:00: The Last Detail
 20:15: Dark Passage 20:15: Melancholia 20:15: The Last Detail   19:15: Melancholia

APRIL
30. 31. 1. 2.   5.
 18:00: Casablanca 18:00: Red Road 18:00: Women Make Film   17:00: Red Road
 20:15: Troll i eske 20:30: Bait    19:30: Key Largo
          

13. 14. 15. 16.   19.    
 18:00: Key Largo 18:00: Women Make Film 18:00: Troll i eske   17:00: Bait 
 20:15: Matteusevangeliet   20:15: CiB x Entrée   19:00: Matteusevangeliet  
       

20. 21. 22. 23.   26.    
 18:00: Livet under vann 18:00: Livet under vann 18:00: Playtime   17:00: Akram Khan’s Giselle  
   20:30: Gå og se   19:15: Cabaret   
 20:30: Matteusevangeliet 20:30: Gå og se 
          

27. 28. 29. 30.   
 Lukket for privat 18:00: Love and Anarchy 18:00: tbc   
 arrangement 20:30: Bait 20:00: Love and Anarchy   
      

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

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

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

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

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

HUFF er ungdoms-
filmklubben som 
viser film hver 

mandag kl. 19 på 
Cinemateket. Se 

program på HUFFs 
facebookside.

Being Watched

med Steve Zissou

LEIE EN KINOSAL?
Fredager og lørdager er 

normalt ledige for utleie.
Se cinemateket-usf.no.

Emptiness to Infinity

Del 1
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Being Watched

Del 2

med Steve Zissou

PÅSKESTENGT 6. – 13. APRIL



Film skaper lidenskap, men filmhistoriens arkiver kan virke avskrekkende. Å vite 
hvor man skal begynne kan være litt av en nøtt, uansett om du vil sette deg inn 
i regissørs filmografi, erobre en ny subsjanger eller se deg opp på én spesifikk 

skuespiller. Derfor kan en god anbefaling være alt som skal til for å sende deg ut 
på ferden fra novise til bedreviter.

Your Next Obsession: En av filmhistoriens mest ikoniske par, 
Humphrey Bogart og Lauren Bacall

Bogie
Bacall&

«No one has ever written a romance better than we 
lived», skrev Bacall i sine memoarer. Da Bogart og 
Bacall møttes på settet til To Have and Have Not 
var det noe som sa klikk. De fire filmene de spilte i 
sammen er beviset på akkurat det.

Humphrey Bogart var megastjernen som ikke fant 
seg til rette i sitt privatliv. Han vokste opp på Man-
hattans Upper West Side i en velstående familie, i 
sterk kontrast til den hardbarkede, kjederøykende 
og whiskydrikkende filmpersonaen han ble kjent for. 
I 1943 var han gift for tredje gang og i et ekteskap 
som lignet mer på en krig enn et forhold. På filmfron-
ten var det annerledes. Etter ti år med varierende 
suksess som filmskuespiller fikk han i 1941 sjansen 
i High Sierra, og rett etterpå i Malteserfalken, John 
Hustons første film som gjorde A-kjendiser av de 
begge. I Casablanca året etter hadde han sin første 
hovedrolle i en romantisk film, og med den ble han 
udødelig. 

Lauren Bacall var en ung jødisk kvinne fra Bronx. 17 
år debuterte hun på Broadway, og Hollywood fikk 
øynene opp for henne gjennom et modelloppdrag 
for Harper’s Bazaar. Til tross for en aldeles håpløs 
screen-test der hun var så nervøs at hun knapt fikk 
frem et ord, valgte regissør Howard Hawks å signere 
henne umiddelbart. Hun var 18 år gammel og ble tatt 
under vingene til en av Hollywoods store regissører, 
ikke rart hun var nervøs. Denne nervøsiteten er også 
opphav til en annen av hennes signaturer innen fil-
men. Hun fikk begrepet «The Look» hengende ved 
seg, en positur hvor hun bøyde hodet nedover og 
hvor hun så opp og frem. I følge henne selv oppsto 
det av en skjelvende nervøsitet, og dette var eneste 
måten hun kunne holde hodet sitt stødig på.

Koblingen eldre menn og yngre kvinner var like van-
lig i Hollywood på 1940-tallet som brødskiva i Norge. 
Likevel var forholdet en skandale. Én ting var at en 
middelaldrende mann hadde en romantisk flørt med 
en ung skjønnhet, noe helt annet var det at to med 

Your Next Obsession

så stor aldersforskjell virkelig fant hverandre. Så mer-
kelig det enn kan høres ut, var den største skandalen 
at forholdet var gjensidig og ekte.

To Have and Have Not var første film de gjorde 
sammen, og fra da av skjønner vi at dette er et film-
par utenom det vanlige. Det er nesten vanskelig å 
forstå at den kvinnelige hovedrollen spilles av en 
dirrende nervøs tenåring som aldri før hadde spilt i 
en film. Så dempet og behersket var hennes skue-
spill at det skulle vise seg å passe perfekt til Bogarts 
allerede godt etablerte karaktertrekk. De hadde en 
umiddelbar kjemi, og de spilte mer på hverandre enn 
mot hverandre.

Bogie & Bacall ble ikke bare en umiddelbar suksess, 
de ble et begrep. De spilte sammen i tre filmer til; 
The Big Sleep, Dark Passage og Key Largo. I løpet av 
disse ble de to for filmikoner å regne: Han som en 
livstrøtt romantiker - hard utenpå, myk inni - hun som 
en iskald femme noir som vet hva hun vil. I flere av 
filmene ble scener og dialoger krydret for ytterligere 
å nøre opp under pressens interesse for dem som 
par. Kombinasjonen av disse flertydige og ordknap-
pe dialogene, og den virkelige kjemien skuespillerne 
imellom er hva som gjorde filmene de spilte sammen 
i spesielle.

Etter fire filmer sammen satte to graviditeter Bacalls 
karriere på delvis vent, og ved Bogarts tidlige død i 
1957 var Bacall bare 32 år. Hun fikk siden en lang 
karriere, både i film og på scenen. Hun ble imidlertid 
forbundet med disse få filmene i store deler av sitt 
liv, delvis på grunn av hennes fabelaktige rollepresta-
sjoner, og delvis på grunn av den eksplosive popula-
riteten hun og Bogart opplevde. 

Så kom å opplev magien som kan oppstå når et av 
verdens mest berømte filmpar slår seg løs på Cine-
mateket. Det er fire filmer som gnistrer av samspill 
og speiler skuespillernes virkelige forhold i disse få 
årene i deres liv.
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SØNDAG 1. MARS KL. 19:00
TIRSDAG 3. MARS KL. 20:00

To Have and Have Not. Regi: Howard Hawks. USA 1944. 
Engelsk tale, utekstet. 35mm, 1t 40min. 

Selv om To Have and Have Not ble markedsført 
som “a powerful adaptation of Ernest Heming-
way’s most daring man-woman story”, har den 
nesten ingenting med boken å gjøre. Hemingway 
beskrev nedbrutte mennesker og moralsk forfall 
i en særdeles mørk historie. Regissør Hawks så 
nok verdien av å ha Hemingways navn på plaka-
ten, men fant nok ut at depresjon selger dårlig. 
Dette skulle imidlertid vise seg å skape magi man 
ikke ser så ofte på film. For dette var Humphrey 
Bogart og Lauren Bacalls første film sammen, og 
kombinasjonen av deres samspill og manusfor-
fatternes bitende dialoger slår virkelig gnister her.

Bogart spiller Harry Morgan, en amerikaner mer 
eller mindre i eksil på den franske øyen Martinique. 
Året er 1940, og Morgan har valgt å holde seg 
nøytral i krigsspørsmålet. Han prøver å livnære 
seg ved å frakte turister og smugle sprit, og den 
franske motstandsbevegelsen prøver å overtale 
ham til å hjelpe dem med å smugle en av lede-
rene for motstandsstyrkene inn til Martinique. 
Dette stemmer dårlig overens med Morgans nøy-
tralitet, men når han møter en ung kvinne som er 
strandet på Martinique ser han plutselig anner-
ledes på saken. Han bryter sine egne regler for 
å hjelpe en dame i nød, dog mest for pengenes 
skyld. Komplikasjoner følger, og vi blir servert 
en serie lekre scener med turtelduene 
Bogart og Bacall.

ONSDAG 11. MARS KL. 20:00 
SØNDAG 15. MARS KL. 17:00 
 
The Big Sleep. Regi: Howard Hawks. USA 1946. Engelsk 
tale, norsk tekst. 35mm, 1t 54min. 
 
Raymond Chandlers roman «The Big Sleep» ble 
utgitt i 1939, og da Howard Hawks tok filmati-
seringen fatt var Chandler i vinden som aldri før. 
Han hadde ikke tid til å bearbeide romanen selv, 
så Hawks leide inn blant andre William Faulkner 
til å gjøre teksten mer kinovennlig. Et rot-i-hop-
plot og manusforfattere som aldri kommuniserte: 
Bakgrunnen forklarer kanskje delvis den for-
virrende handlingen i filmen, som ikke en gang 
forfatteren helt forstår.

Til tross for alt dette er de fleste enige om at dette 
er fryktelig underholdende. Det skyldes nok mye 
den nobelprisvinnende manusforfatteren, en 
nesten grenseløs mengde one-linere og gode 

dialoger, samt godteposen av et persongalleri. 
Foruten den kompromissløse privatdetektiven 
Philip Marlowe – $25 a day, plus expenses – fin-
ner vi alle de nå klisjéaktige figurene vi forbinder 
med klassisk krim: en rik, eksentrisk arbeidsgiver 
(i rullestol for anledningen), hans bortskjemte 
døtre (som begge faller for privatdetektiven, til 
tross for hans totale mangel på gode manerer), 
særdeles suspekte tjenere og opptil flere farlige 
kvinner. Lauren Bacall har æren av å gestalte den 
farligste, men hun er også den mest komplekse 
av alle filmens karakterer. The Big Sleep er nem-
lig ikke en ordinær film noir, og en femme fatale 
kommer sjelden i så 
sympatiske utgaver 
som denne.

The Big Sleep

Your Next Obsession

To Have and Have Not
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TIRSDAG 17. MARS KL. 20:15 
TORSDAG 19. MARS KL. 18:00

Dark Passage. Regi: Delmer Daves. USA 1947. Engelsk 
tale, utekstet. DCP, 1t 46min.

I Dark Passage har en mann ved navn Vincent 
litt for mye hengende over seg. Han har rømt fra 
Alcatraz-fengselet og har planer om å finne ut 
sannheten om drapet på sin kone, et drap han 
selv ble fengslet for. Han møter Irene, en bekjent 
som gir ham dekke og vil hjelpe ham. Men da 
møter Madge opp, en slags felles fiende av de 
to. Hun sier til Irene at Vincent har rømt og er ute 
etter å drepe henne også. I tillegg er Vincents an-
sikt for kjent til at han kan bevege seg i byen. Mer 
drastiske tiltak må til, så han legger seg under 
kniven til en plastisk kirurg med en taushetsko-
deks som passer Vincent bra. Han vil nemlig ha 
et nytt ansikt.

Foruten å være en Bogie&Bacall-film er Dark 
Passage spesielt kjent for et ganske uvanlig grep: 
Omtrent første tredjedel av filmen, den delen 
hvor Vincent ennå ikke har gjennomgått opera-
sjonen sin, foregå nesten utelukkende i første 
person. Det vil si at vi ser og hører det Vincent 
ser og hører og ikke så mye mer. Dette ble også 
forsøkt i filmen Lady in the Lake fra samme år, 
men er langt mer elegant både gjennomført 
og motivert i Dark Passage. I tillegg har filmen 
heldigvis Agnes Moorehead. Hun løftet enhver 
film hun spilte i, og her har hun rollen som den 
frenetiske Madge.

Dark Passage
SØNDAG 5. APRIL KL. 19:30
TIRSDAG 14. APRIL KL. 18:00 
 
Key Largo. Regi: John Huston. USA 1948. Engelsk tale, 
utekstet. 35mm, 1t 40min.

Key Largo ble Bogart og Bacalls siste film 
sammen. Året etter fikk de sitt første barn. En 
graviditet var på denne tiden høyst inkompatibelt 
med romantiske kvinneroller, eller hvilke som 
helst kvinnelige hovedroller for den saks skyld. 
Key Largo markerer dermed slutten på et filmpar 
som gnistret på lerretet slik få andre.

Bogart spiller kaptein Frank McCloud, som aner 
fred og ingen fare når han ankommer øya Key 
Largo for å hilse på enken til en avdød krigs-
kamerat. Kameratens enke er Nora, spilt av 
Lauren Bacall, som også er svigerdatteren til 
eieren av hotellet hvor mye av historien utspiller 
seg. Det viser seg at hele hotellet er leid av den 
psykopatiske gangsteren Johnny Rocco, en mann 
som er troende til hva som helst. McCloud må 

holde galningen i sjakk, samtidig som en kraftig 
tropestorm nærmer seg.

Om Bogart og Bacall skinner i Key Largo, står 
ikke resten av skuespillerne mye tilbake. Edward 
G. Robinson, en gjenganger i mange gangster-
filmer fra tiåret før, spiller Rocco med en vag-
gende pondus som er ganske sjeldent i filmer fra 
denne tiden. Hans alkoholiserte elskerinne, spilt 
av Claire Trevor, vant en Oscar for sin glitrende 
tolkning. Legg til John Hustons stramme regi, et 
tett og karakterdrevet manus 
og vakker dypfokus foto, 
og vi har en film som 
hever seg langt 
over sin sjanger.

Key Largo

Your Next Obsession
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Farge er en av de fundamentale delene av film og fotografi. Farger vekker 
følelser i oss; de stimulerer øynene og resten av synsapparatet, og de 
treffer publikum både på et bevisst og et underbevisst plan. Farger tilfø-
rer dybde til bildene på lerretet, og ved å tilegne seg en dyp forståelse for 
hvorfor farger er så viktige for visuell historiefortelling, kan filmskapere 
bruke det til å utvikle karakterer, forsterke fortellingen eller fortelle en 

historie på en mest mulig overbevisende måte.

Fargefilmen har vært med oss siden filmen ble født, først gjennom hånd-
fargede filmer, deretter gjennom toning og tinting. Dette var en utrolig 
oppfinnsom periode, der ingen forsøk skulle være uprøvd, men det var 
først med fargeprosessen Technicolor at man fikk et system som sikret 
at et vidt spekter av farger kunne gjenskapes på lerretet. Når publikum 
likte det de så ble Hollywood overbevist, og Technicolor ble gullstandar-
den for fargefilm over fire tiår. Men fargefilmen utviklet seg videre, og på 
forskjellige måter i forskjellige deler av verden, frem til i dag hvor digital 
fargestyring er en helt sentral del av både opptak, postproduksjon og 

fremvisning av kinofilm.

Farger på film har altså både en teknisk og en kunstnerisk side, hvor de 
tekniske mulighetene man til enhver tid har til rådighet ligger i bunn for 
de kunstneriske valgene en filmskaper gjør. Det har gitt oss en utrolig rik 
og variert historie av fargefilm, fra enkel tinting til komplekse verk hvor en 

film synes utenkelig uten akkurat den fargepaletten den har fått.

Denne filmserien skal gå som en rød (!) tråd gjennom hele året. Den er 
kuratert av Emilie Fanor-Fontaine, som opprinnelig er fra Paris i Frankrike. 
Hun kom til Bergen i 2018 som Erasmus-student som en del av bachelor-
studiene i Nordiske studier og har en mastergrad i promotering og beva-

ring av film og audiovisuell kulturarv.

I dette programmet begynner vi med stumfilmen The Phantom of the Opera 
med sin tidlige bruk av Technicolor, og ender opp  hos Wes Anderson, en av 
dagens regissører som har mest bevisst og påfallende gjennomtenkt bruk av 

farger. Så bli med å feire fargefilmen med oss gjennom hele 2020!
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SØNDAG 8. MARS KL. 19:00
TIRSDAG 10. MARS KL. 20:00

The Tree of Life. Regi: Terrance Malick. USA 2011 
Engelsk tale, norsk tekst. DCP, 2t 18min. 

“Bedre enn et mesterverk. The Tree of Life er 
et vulkanutbrudd av en film – noe å leve med, 
tenke på og snakke om etterpå.” 
– Village Voice, New York

Lik den eller la være – for mange ble scenen med 
den barmhjertige dinosauren det avgjørende. Det 
var knyttet store forventninger til femte produk-
sjon av filmpoet Terrence Malick, den gangen 
notorisk uproduktiv, og det ble en film alle snak-
ket (og snakket) om. Med kosmisk, kubricksk 
freidighet plantet Malick universets tilblivelse 
og jordklodens fem milliarder år lange historie i 
fortellingen om en sørgende middelklassefamilie 
i 1950-tallets Texas. Brad Pitt, Jessica Chastain 
og Sean Penn spiller hovedrollene i familiedra-

maet, som i velkjent Malick-stil blir fortalt med 
magiske bilder og meditative fortellerstemmer. 
Douglas Trumbull, en trollmann med spesielle 
effekter og berømt for 2001: En romodyssé — et 
verk med en sammenliknbar guddommelig 
ambisjon og nivå – kom tilbake fra pensjonist-
tilværelsen for å hjelpe Malick med å gjengi opp-
havet til absolutt alt, stort sett uten data-
animasjon. De største og mest skremmende 
spørsmål ved vår eksistens blir grundig belyst 
og visualisert, og filmen er et mesterverk med en 
formidabel, bejaende 
og uforglemmelig 
skjønnhet.

TREE OF LIFE

ONSDAG 4. MARS KL. 18.00

The Phantom of the Opera. Regi: Rupert Julian. USA 
1925. Stumfilm. Engelske mellomtekster. 
DCP, 1t 20min. 

Lon Chaney, ”mannen med tusen ansikter”, 
leverer en av sine mest berømte prestasjoner i 
denne første versjonen av den ofte filmatiserte 
fortellingen. Filmen er basert på Gaston Lerouxs 
roman, og Chaney spiller fantomet som holder 
til i katakombene under operaen i Paris. Han 
forelsker seg i stemmen til en ung operasanger 
og blir så fjetret at han kidnapper henne og tar 
henne med ned i dypet, der hun ikke kan synge 
for andre enn ham.

Filmen er regissert av Rupert Julian, og den 
påkostede produksjonen fra 1925 ble en forløper 
for Hollywoods gotiske stil, som skulle bli 
merkevaren til Universals skrekkfilmer.

De opprinnelige filmrullene var tintet, med 
noen sekvenser i Technicolor og en scene på et 
hustak der det ble brukt en spesiell teknikk som 
fikk fantomets kappe til å bli rød mot den blå 
nattehimmelen. Denne Photoplay-restaureringen 
har på nennsomt vis brakt alle disse effektene til 
sin rett igjen, og den får tonefølge av Carl Davis’ 
lovpriste musikk, som trekker tunge veksler på 
Gounods Faust, operaen som framføres i filmen.

THE PHANTOM OF THE OPERA
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TIRSDAG 21. APRIL KL. 18:00
ONSDAG 22. APRIL KL. 18:00

The Life Aquatic with Steve Zissou. Regi: Wes Anderson. 
USA 2004. Engelsk, fransk, portugisisk, tysk, italiensk 
tale, norsk tekst. 35mm, 1t 58min.

Den internasjonalt anerkjente oseanografen 
Steve Zissou (Bill Murray) og hans crew, Team 
Zissou, setter ut på en ekspedisjon for å jakte 
ned og drepe den mystiske, flyktige, og muli-
gens ikke-eksisterende Jaguarhaien som drepte 
Zissous partner under innspillingen av en doku-
mentar de jobbet på sammen. Med på reisen er 
blant annet en ung co-flypilot (Owen Wilson), 
en gravid journalist (Cate Blanchett) og Zissous 
fraskilte kone (Anjelica Huston).

Filippinske pirater, kidnapping og konkurstrussel 
er bare noen av hindrene de må overkomme på 
vei til sitt endelige mål. I regi av mannen bak The 
Nightmare Before Christmas og James and the 
Giant Peach tilfører Anderson litt herlig vimsete 
sjarm gjennom bruk av stop-motion-
animasjon i filmens 
monsterdesign.

LIVET UNDER VANN MED STEVE ZISSOU

ONSDAG 18. MARS KL. 20:15
SØNDAG 22. MARS KL. 19:15

Melancholia. Regi: Lars von Trier. Danmark, Sverige, 
Frankrike, Tyskland 2011. Engelsk tale, engelsk tekst. 
Aldersgrense: 11 år. DCP, 2t 15min. 

Melancholia er todelt og følger de to søstrene 
Justine og Claire. I del 1, som er filmet i Triers 
gamle dogmestil med ustødig kamera og lange 
ubehagelige festtaler, feirer Justine (Kirsten 
Dunst) og Michael (Alexander Skarsgård) et 
storslått bryllup. I del 2, som visuelt preges 
av store symboltunge tablåer, møtes den nå 
svært deprimerte Justine og Claire (Charlotte 
Gainsbourg) igjen og forbereder seg sammen på 
planeten Melancholias uunngåelige sammenstøt 
med Jorden...

Fargene og belysningen i filmen passer fint til 
det melankolske temaet, mykt og dempet. Det 
er øyeblikk hvor vi ser ut til å være i hodet til 
Justine, der belysningen blir enda mer dramatisk 
og fargene er enda mer dristige. Filmfotografen 
Manuel Albert Claro gjorde en fantastisk jobb 
med å ramme inn hver scene for virkelig å fange 
publikumet sitt, og tilføyde dem en nærmest 
malerisk kvalitet.

Melancholia er en vakker og mektig film som 
absolutt må ses på stort lerret.

MELANCHOLIA
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TORSDAG 16. APRIL KL. 20:15

Everything’s coming together while everything’s 
falling apart: Code Rood. Regi: Oliver Ressler. 
Østerrike 2018. DCP, 14min.

Filmen skildrer sivil ulydighetsaksjonen 
”Code Rood” i Amsterdams havn i juni 2017. 
Blokaden av Europas nest største kullhavn 
trekker en rød strek mot denne viktige infra-
strukturen for fossil kapitalisme. Den største 
enkeltkilden for utskiping av kull er Colombia, 
hvor kullet blir utvunnet under økologisk og 
sosialt katastrofale vilkår. 

Everything’s coming together while 
everything’s falling apart: Code Rood er del 
av Resslers pågående prosjekt som følger 
kampene mot et selskap som er avhengig av 
fossilt brensel. En spesiell takk til Egbert 
Born, Chihiro Geuzebroek og 
Matthew Hyland.

EVERYTHING’S COMING 
TOGETHER WHILE 
EVERYTHING’S FALLING 
APART: CODE ROOD

TORSDAG 05. MARS KL. 18:00

A Beehive in My Heart. Regi: Kjersti Vetterstad. 
Norge 2019. Katalansk og spansk tale, engelsk 
tekst. DCP, 1t 3min. 

Møt filmskaper Kjersti Vetterstad på 
Cinemateket og se hennes nye film 
A Beehive in My Heart! Q&A med 
regissøren etter filmen.

A Beehive in My Heart portretterer den 
katalanske birøkteren Josep Maria Garcia 
og biene hans. Biene er som art under press 
på grunn av ulike former for menneskelig 
aktivitet. Med enkle ord forteller Garcia om 
arbeidet som birøkter, og om kampen han 
kjemper for å holde biene i live når tempera-
turen på jorda stiger og bruken av plant-
evernmidler blant jordbrukere øker i omfang. 
I filmen sidestilles bildene av birøkteren og 
bienes arbeid med dyr og vekster som holder 
til i det omkringliggende landskapet de 
lever i og av. 

A Beehive in My Heart er andre del av den 
planlagte dokumentarfilm-triologien 
Forgotten Land. Den første filmen i serien, 
The Agronaut, ble første gang vist i forbind-
else med Vetterstads separatutstilling Quest 
in Paradise på UKS i Oslo 2014/2015. 

Om kunstneren/regissøren:
Kjersti Vetterstad (f.1977) er billedkunstner 
med utdannelse fra Kunstakademiet i Bergen 
og Konstfack i Stockholm. Gjennom en 
mangfoldig praksis utforsker hun temaer 
som sted, tid, og forgjengelighet, spørsmål 
knyttet til identitet og fremmedgjøring og 
grensene som definerer forholdet mellom 
menneske og natur.

A BEEHIVE IN MY HEART

CiB x

I serien CiB x presenterer vi et 
knippe engasjerende og (antakelig) 
provoserende dokumentarer og 
spillefilmer, utvalgt i samråd med 
nye og gamle venner. Slå deg sam-
men med en venn og ta dere tid til 
å diskutere det dere har sett etter 
visning – kanskje over kaffe og kake 
eller noe annet godt på 
Kafé Kippers! 

TORSDAG 16. APRIL KL. 20:15

Carbon and Captivity. Regi: Oliver Ressler. 
Østerrike/Norge 2020. Engelsk tale, engelsk tekst. 
4K DCP, 35min. 

Carbon og Captivity er en film delvis innsplit 
på teknologisenteret Mongstad (TCM) rett 
utenfor Bergen i sommeren 2019, hvor 
karbonfangst og lagring har blitt utført på 
et eksperimentelt nivå siden 2012. Filmen 
stiller fundamentale spørsmål om demokrati: 
Hvem styrer det globale klimaet? Hvem har 
teknologiske, økonomiske og politiske midler 
til å gripe inn i/endre klimaet? Hvordan kan 
det avgjøres om en stat burde få lov til å 
påvirke klimaet, når denne innflytelsen sann-
synligvis vil få effekter andre steder? Etter 
filmen blir det spørsmålsrunde med regissør 
Oliver Ressler. 

Filmen ble laget med hjelp av Entrée og fikk 
støtte fra Kulturrådet og Stadt Wien.

CARBON AND
CAPTIVITY

CiB x
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SØNDAG 01. MARS KL. 17:00
TIRSDAG 03. MARS KL. 18:00

La muerte de un burócrata. Regi: Tomás Gutiérrez 
Alea. Cuba 1966. Spansk tale, engelsk tekst. 
DCP, 1t 25min.

Tidenes beste cubanske komedie blander 
humoren til surrealistiske Luis Buñuel og 
slapstick-mesteren Harold Lloyd, i kamp mot 
kommunismens ugjennomtrengelige byråkrati. 
Den eksemplariske arbeideren Francisco faller 
ved et uhell i maskinen som lager byster av 
nasjonalhelten José Martí. Han får en ærefull 
begravelse, men det at arbeideridentitets-
kortet ble begravet med ham som en proletær 
gest, gir enken store problemer med å få ut 
ektemannens pensjon. Nevøen Juan tar opp 
kampen med statsansatte som har fokus på å 
finne på storslagne slagord snarere enn hjelpe 
folk flest. 

En byråkrats død er et prakteksempel fra den 
cubanske gullalderen for film, regissert av den 
uomtvistelig største filmskaperen i landets 
historie. Tomás Gutiérrez Aleas (Jordbær og 
sjokolade, Minner fra underutviklingen) smak-
fulle og smarte stil gjorde at han stadig kunne 
slippe unna med sterk systemkritikk. Dette er 
en av de morsomste filmene fra latinameri-

kansk filmhistorie. Den passer dessuten 
perfekt for folk som har tatt opp kampen 
med NAV.

After an exemplary proletarian is buried with 
his worker’s id, the struggle of his family to 
get his pension is endless and absurd. Cuban 
auteur number one, Tomás Gutiérrez Alea, 
combines Buñuels surrealism with Harold 
Lloyd’s slapstick to poke fun at the post-revo-
lutionary bureaucracy in this hilarious comedy 
from the golden age of Cuban cinema. One of 
Latin American film history’s funniest comedies 
also work perfectly for anyone who was ever 
up against NAV.

Filmen presenteres i samarbeid med Cine 
Latino - filmfestival dedikert til latinamerikansk 
film, og arrangeres i 2020 for andre gang av 
Bergen internasjonale filmfestival.

EN BYRÅKRATS DØD

CiB x CINE LATINO
CINE LATINO

SØNDAG 08. MARS

Svømmingen pågår fra kl. 10.00–11.00 ved USF 
Verftet, etterfult av filmvisning på Cinemateket 
11.00–12.30. Det er tepper i kinosalen. Det er 
badevakter på plass under svømmingen. // The 
swimming will take place 10.00–11.00 followed 
by the the film 11.00–12.30. Blankets will be 
provided. Life guards will be on duty. 

Borealis sin isbadingtradisjon holder stand! 
Mens Nordnes Sjøbad pusses opp, benytter vi 
anledningen til å gå tilbake til røttene våre med 
en DIY-dukkert på USF Verftet til ære for en 
gruppe kvinner som har svømt i Puddefjorden 
hver morgen, hver dag, i 15 år! Ta med håndkle 
og ta for all del på det modigste ansiktsuttryk-
ket du har. Vi hopper i fjorden, nyter en kopp 
varm sjokolade etterpå, og går deretter rett på 
kino! (Det vil være badevakter fra AdO til stede, 
i tilfelle). #borealissvømmeklubb

Som en del av serien Doing Not Saying, kan 
vi etter svømmeturen varme oss mens vi ser 
filmskaper, kunstner og kritiker Lizzie Bordens 
80-talls klassiker Born in Flames. Sci-fi og femi-
nistisk politikk går opp i en høyere enhet i denne 
morsomme fantasifulle filmen om feministisk 
opprør. Handlingen utspiller seg 10 år etter en 

sosialistisk revolusjon i USA. Lederen for kvin-
nehæren har blitt drept på mystisk vis, noe som 
presser frem en tilsynelatende umulig koalisjon 
av kvinner på tvers av rase, klasse og sek-
suell legning. Sammen skal de velte Systemet. 
Varslere, i form av kvinnelige syklister, slår hardt 
ned på potensielle voldtektsmenn, og mann-
lige kroppsarbeidere protesterer mot at deres 
kvinnelige kollegaer tar monopol på de beste 
jobbene, i det Borden utforsker krysningspunk-
tene mellom ulike kvinnegrupper, fra militante 
afroamerikanske lesbiske til hvite pønkere. 
Filmen, som ble forkynt som starten på Queer 
Cinema, dekker et bredt område av radikale 
feministiske ideer, og er rollebesatt av bisek-
suelle, multi-etniske amatørskuespillere, i tillegg 
til mer kjente navn fra New York-miljøet, slik 
som Ron Vawter og en ung Katrhyn Bigelow.

Filmen presenteres som et samarbeid mellom 
Borealis og Cinemateket i Bergen. Takk til 
AdO arena. 

Doing Not Saying is supported by Fritt Ord 
Foundation and Arts Council Norway.

SWIM & FILM:
BORN IN FLAMES

CiB x
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Mark Cousins leverer her en oppsiktsvek-
kende annerledes filmhistorie der han lar seg 
inspirere av banebrytende filmteoretikere 
som Cari Beauchamp, Claire Johnston og 
Lynda Miles. Tilda Swinton, som har vært 
hans samarbeidspartner gjennom mange 
år, er ansvarlig produsent. Cousins har gjort 
et usedvanlig dypdykk i filmarkiver verden 
over og viser oss over 700 filmklipp av 183 
kvinnelige regissører. Han presenterer mate-
rialet som en skoletime der han underviser 
oss i filmhistoriens tematikk og teknikker og 
bruker utelukkende kvinnelige filmskapere 
som eksempler. I dette programmet 
presenterer vi de to første av fem episoder.

WOMEN MAKE FILM: 
A NEW ROAD MOVIE
THROUGH CINEMA (DEL 1-2) ONSDAG 15. APRIL KL. 18.00

Women Make Film: A New Road Movie Through 
Cinema. Regi: Mark Cousins. Storbritannia 2019. 
Dokumentarfilm. Engelsk tale, engelsk tekst. Alders-
grense: 14 år. DCP, 3t.  

Fortalt med klipp fra 183 kvinnelige 
regissører setter del 2 av denne storslåtte 
revisjonistiske historien om kinoen søkelys 
på kvinners vesentlige rolle i utviklingen av 
filmkunst.  Hovedvekten ligger på hvordan 
regissørene filmer scener, reiser og oppda-
gelser, hvordan de portretterer voksenbarnet 
og jobber med redigering, synsvinkler 
og nærbilder.

TORSDAG 2. APRIL KL. 18.00

Women Make Film: A New Road Movie Through 
Cinema. Regi: Mark Cousins. Storbritannia 2019. 
Dokumentarfilm. Engelsk tale, engelsk tekst. 
Aldersgrense: 14 år. DCP, 3t.

Fortalt med klipp fra 183 kvinnelige 
regissører setter del 1 av denne storslåtte 
revisjonistiske historien om kinoen søkelyset 
på kvinners vesentlige rolle i utviklingen av 
filmkunst. Hovedvekten ligger på hvordan 
regissørene får fram stemning og tro-
verdighet, introduserer rollefigurer, 
framstiller dialog og håndterer 
det kinematografiske.

WOMEN MAKE 
FILM: A NEW ROAD 
MOVIE THROUGH 
CINEMA - DEL 1

Women Make Film snur opp ned på vår 
forståelse av filmhistorie. Bevegelser som 
#TimesUp har tvunget fram en dypere 
forståelse for de yrkesmessige hindringene 
kvinner møter, men noe som er underkom-
munisert, er den globale bredden hos kvin-
nelige filmskapere som har overvunnet disse 
hindringene. Det er fortellerstemmene til 
Tilda Swinton, Sharmila Tagore, Jane Fonda, 
Adjoa Andoh, Thandie Newton, Kerry Fox 
og Debra Winger som loser oss gjennom 
disse avsløringene.

Episodene presenteres i samarbeid 
med BIFF.

CiB x BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVALBIFF

WOMEN MAKE 
FILM: A NEW ROAD 
MOVIE THROUGH 
CINEMA - DEL 2

CiB x BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVALBIFF
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SØNDAG 26. APRIL KL. 17:00

Akram Khan’s Giselle. Regi: Ross MacGibbon. 
Storbritannia 2017. DCP, 1t 53min (med intervall).

  – “Slående vakker” – Daily Express

En av tidenes største romantiske ballader, 
Giselle, er det første fullskalaverket Akram 
Khan har koreografert. 

Akram Khan’s Giselle er hyllet som ”et 
mesterverk i det 21. århundret” av den 
engelske nasjonalballetten. Oppsetningen 
kom til The Poly og ble spilt inn live på 
Liverpool Empire i oktober 2017. 

Giselle er en av de største romantiske ballet-
tene og er nå blitt nytolket av den anerkjente 
koreografen Akram Khan. Kunstnerisk leder og 
førstedanser ved den engelske nasjonal-

balletten, Tamara Rojo, gestalter rollen som 
Giselle, en blant flere migrantarbeidere som 
blir sparket fra jobbene sine i en tekstilfabrikk. 
Med scenografi og kostymer av Tim Yip (Oscar 
for Snikende tiger, skjult drage) har balletten 
vunnet Laurence Olivier-prisen og South Bank 
Sky Arts Award for Den engelske nasjonal-
balletten. Oppsetningen fikk glitrende kritikker 
og spilte for fulle hus i Sadler’s Wells 
Theatre i London. 

Filmen presenteres i samarbeid med Bergen 
Dansesenter under Dansens dager 2020.

AKRAM KHAN’S 
GISELLE

CiB x

Dansens dager er en hyllest til 
dansen og en anerkjennelse av 
kunstformen som en viktig kul-
turell og sosial samværs- og 
uttrykksform i dagens samfunn. 
I 1982 etablerte Unesco Den 
Internasjonale Dansens Dag som 
en markering av all dans, og 
denne feires internasjonalt 
hvert år.

Ønsket for denne dagen er at 
danseglade amatører og profes-
jonelle verden over setter fokus 
på ulike danseformer, feirer 
kunstformen og krysser politiske, 
kulturelle og etniske grenser 
gjennom dansen.

CiB x SØNDAG 26. APRIL KL. 19:15 
 
Cabaret. Regi: Bob Fosse. USA 1972. Engelsk, tysk og 
fransk tale, norsk tekst. 35mm, 2t 4min. 
 
Vi befinner oss i 30-tallets Berlin. Tysklands 
økonomi ligger i ruiner, arbeidsledigheten er 
stor og nazistpartiet begynner å få fotfeste. Det 
er en urolig tid, men som vanlig står under-
holdningen sterkt i tøffe tider. På klubben 
Kit-Kat er stemningen tilsynelatende lett, der 
komiske og burleske nummer fremføres av 
lettkledde danserinner. Blant disse finner vi 
Sally Bowles (Liza Minnelli). Hun er med på 
alt og personifiserer de siste årene i Berlin før 
nazistpartiet kom til makten: en dekadent jakt 
på nytelse uten tanke på konsekvenser. 

Cabaret er regissert av multitalentet Bob Fosse 
– danser, koregraf, regissør, skuespiller og 
manusforfatter. Den er ingen vanlig musikal, 
men en bitter fortelling om en tid da en deka-
dent livsstil var flukten fra en verden i endring 
til det verre. Cabaret vant hele syv Oscar-
statuetter, og var også den første musikalen 
som fikk sensurstempelet X.

Filmen presenteres i samarbeid med Bergen 
Dansesenter under Dansens dager 2020. 

CABARET

freepatternsarea.comfreepatternsarea.comfreepatternsarea.comfreepatternsarea.comfreepatternsarea.com
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Det er et stort engasjement for arkitektur i Bergen. Dette 
lar seg tydelig lese i avisenes kommentarfelt hver gang noe 
bygges, planlegges, rives, transformeres eller på en eller an-
nen måte griper inn i våre fysiske omgivelser. At folk bryr seg 
om omgivelsene sine her i byen er en sterk underdrivelse. 
Arkitektur har en sentral del i våre liv, og det gjelder ikke 
bare her i byen – arkitektur omgir oss alle.  
 
Derfor relanserer vi nå arkitekturfilmserien vår, denne gangen 
i samarbeid med Byarkitekten i Bergen kommune. Her skal vi 
fortsette å vise nye og gamle internasjonale filmer fra øver-
ste hylle, med arkitektur i fokus. Arkitekturen spiller en viktig 
rolle i filmhistorien, både som kulisser i bakgrunnen eller 
som hovedfokus på lerretet. Slik favner denne filmserien like 
bredt som arkitekturen selv, og viser både arkitektportretter 
og byutviklingsdokumentarer, men også klassikere 
innen fiksjonsfilm.  
 
For kan du tenke deg Woody Allens Manhattan (1979) 
eller Fritz Langs Metropolis (1927) uten arkitekturen? 
Ikke vi heller. 
 
Denne filmserien er ikke bare ment for arkitekter og 
arkitektstudenter, byplanleggere og andre fagfolk, 
men for alle som er interessert i arkitektur 
og byutvikling. Eller bare i god film.

TADAO ANDO:

TORSDAG 12. MARS KL. 18:00

Tadao Ando: From Emptiness to Infinity. Regi: Mathias 
Frick. Tyskland 2013. Dokumentarfilm. Tysk og japansk 
tale, engelsk tekst. DCP, 52min.

Autodidakt arkitektur.

Den japanske arkitekten Tadao Ando er blant 
samtidens mest feirede arkitekter, og har vunnet 
omtrent det som er av internasjonale arkitekturpris-
er. At arkitekten attpåtil er selvlært i faget, bidrar 
heller ikke til å gjøre Ando til en mindre mytisk figur. 

I filmen Tadao Ando: From Emptiness to Infinity 
lar den tyske regissøren Mathias Frick oss kom-
me nærmere på kunstneren Ando, både gjennom 
arkitektens egne refleksjoner og gjennom betrakt-
ninger fra folk som har kommet ham nær, fra 
oppdragsgivere som forretningsmannen Alessandro 
Benetton til arkitektkollega Peter Zumthor.

ARKITEKTUR
PÅ

FILM

Betegnelser som minimalisme og brutalisme 
brukes ofte om Andos arkitektur, selv om hans 
verker kanskje ikke lar seg oppsummere gjen-
nom disse merkelappene. Sikkert er det i alle 
fall at tradisjonell japansk arkitektur har hatt stor 
innflytelse på Tadao Ando, som gjentolker mange 
av prinsippene i den regionale byggeskikken i et 
nytt formspråk, der betong og naturlig lys er blant 
elementene som står sentralt. 

Ando selv tar oss med på skapelsesberetningen for 
hans mest kjente byggverk, som kirken Church of 
the Light, utenfor Osaka, ferdigstilt i 1989. Og det 
viktigste spørsmålet for Ando selv, i sitt virke som 
arkitekt? «How to delight with architecture». Det er 
ingen overdrivelse å si at han lykkes med det.

Filmen presenteres i samarbeid med Byarkitekten, 
Bergen kommune.

FROM EMPTINESS 
TO INFINITY
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PLAYTIME
TORSDAG 23. APRIL KL. 18:00

Playtime. Regi: Jacques Tati. Frankrike/Italia 1967.  
Språk: Engelsk, fransk, portugisisk, tysk, italiensk tale, 
norsk tekst. 35mm, 1t 58min.

Det er noe skrudd ambisiøst over dette pro-
sjektet: Filmskaperen Jacques Tati skulle lage 
en – på papiret – liten film om den hengslete 
og en smule fremmedgjorte Monsieur Hulot. 
Filmen skulle i sin helhet foregå i en veldesignet 
skyskraper i glass og betong, der Hulot forviller 
seg inn i alskens moderne design og teknikk, og 
ikke har så lett for verken å takle omgivelsene 
eller forlate dem. Da Tati fikk avslag på fore-
spørselen om å få spille inn filmen på Charles 
de Gaulle-flyplassen, bygget han like godt en 
liten bydel i monumental glass- og betongdesign 
utenfor Paris. I dette Tativille ble bygningene 
plassert på et skinnesystem som gjorde at de 
kunne flyttes fra scene til scene. Det ble - for å 
si det mildt - en dyr affære. Det som skulle være 

en liten film endte med å bli Frankrikes til da 
dyreste produksjon noensinne. 
 
Hvert bilde i filmen er både detaljrikt og fylt 
til randen av aktivitet, noe som har fått mange 
kritikere til å hevde at filmen ikke bare må ses 
flere ganger, men også fra ulike plasseringer i 
kinosalen. Resultatet har blitt en unik, latterlig 
morsom og latterlig dyr film om en klumsete 
fyr, spilt av Tati selv, som plundrer rundt i et 
moderne reisverk. På veien klarer han også å si 
noe vettugt om mennesket og dets forhold til 
sine omgivelser.

Filmen presenteres i 
samarbeid med 
Byarkitekten, 
Bergen kommune.

ARKITEKTUR
PÅ

FILM

OVERRASKELSE!

TROLL I ESKE
TIRSDAG 31. MARS KL. 20:15
TORSDAG 16. APRIL KL. 18:00

Tittel, regi, land og årstall: overraskelse!

Velkommen til en filmatisk blind date! 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 
ordinær kinopremiere i Norge. Hvilken film dette 
er får du ikke vite før lyset går ned 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.
 
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, og nå i det siste Den skyldige, 
If Beale Street Could Talk og Knives Out.
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Finnes det lenger sfærer i livet vårt som unnslip-
per overvåking? 2000-tallets samfunnsborgere er 
utsatt for nysgjerrige blikk enten vi aksepterer det 
eller ikke. Overvåkingskameraer, masseinnsamling 
av data og digital spionasje – overvåking er i ferd 
med å bli synonymt med personlig og nasjonal 
sikkerhet. I mellomtiden samler Google, Amazon, 
Apple og Facebook inn brukerdata som selges 
med tanke på markedsføring eller også til myndig-
hetene, og dette reiser spørsmål rundt demokrati 
og grunnlovsvern. I denne serien viser vi et utvalg 
nye og klassiske filmer som ser nærmere på risi-
koen og skandalene ved global overvåking, og som 
reiser debatten om vår truede individuelle frihet.

SE OG BLI SETT:

OVERVAKINGSFILM
.
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TIRSDAG 17. MARS KL. 18:00
ONSDAG 18. MARS KL. 18:00

The Truman Show. Regi: Peter Weir. USA 1998. 
Engelsk tale, norsk tekst. Aldersgrense: 15 år. 
35mm, 1t 43min. 

En moderne klassiker om underholdnings-
bransjen og menneskeverd.

Truman Burbank (Jim Carrey) bor og arbeider i 
et lite samfunn som han aldri forlater. Det han 
ikke vet er at dette samfunnet i virkelig-
heten er et stort studio hvor alle omkring han 
er skuespillere. Som spebarn ble Truman 
adoptert av et tv-selskap og har siden levd 
lykkelig uvitende om at han er stjerne i et 24 
timers realityprogram: The Truman Show, som 
følges av mennesker verden over.

Showet er nå inne i sitt 30. år og Truman har 
lenge hatt en følelse av at noe ikke er som det 
skal. Han fikk ikke gifte seg med jenta han øn-
sket, og han har aldri fått forlate hjembyen. Og 
en dag skjer det noe som virkelig får Truman 
til å stusse.

«The underlying ideas made the movie more 
than just entertainment. Like Gattaca, the 
previous film written by Niccol, it brings into 
focus the new values that technology is forcing 
on humanity.» – Roger Ebert

THE TRUMAN SHOW

TIRSDAG 10. MARS KL. 18:00
ONSDAG 11. MARS KL. 18:00

The Feeling of Being Watched. Regi: Assia Boundaoui. 
USA 2018 Engelsk tale, utekstet. DCP, 1t 27min.

I det arabisk-amerikanske nabolaget utenfor 
Chicago, hvor journalist og filmskaper Assia 
Boundaoui vokste opp, mener de fleste av 
naboene hennes at de har vært overvåket i 
over ti år. Mens Assia spør dem ut om erfaring-
ene deres, avdekker hun titusener av FBI-
dokumenter som beviser at hjembyen hennes 
var gjenstand for en av de mest omfattende 
etterforskningene av kontraterrorisme som 
noensinne er utført i USA før 11. september 
2001, nemlig kodenavn ”Operation 
Vulgar Betrayal”.

Med en helt unik tilgang på materiale vever The 
Feeling of Being Watched det personlige og det 
politiske sammen mens vi følger filmskaperens 

undersøkelser av hvorfor hennes nærsamfunn 
– også hennes egen familie – ble offer for denne 
totalovervåkningen. Assia kjemper for å bryte 
myndighetenes hemmelighold som tilslører 
hva som skjedde, og hun saksøker FBI for å 
tvinge dem til å offentliggjøre opplysningene 
de samlet inn om hennes nærmiljø. Underveis 
konfronterer hun sannheter om FBIs forhold til 
hennes lokalmiljø som har vært skjult 
over lang tid.

The Feeling of Being Watched følger Assia 
mens hun pusler sammen den hemmelige 
FBI- operasjonen samtidig som hun sliter med 
virkningene av livslang overvåkning av både 
henne og familien.

THE FEELING OF BEING WATCHED

OVERVAKINGSFILM
.
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TIRSDAG 24. MARS KL. 20:15
ONSDAG 25. MARS KL. 20:15

Caché. Regi: Michael Haneke. Frankrike, Tyskland, 
Østerrike, Italia 2005. Fransk tale, norsk tekst. 
Aldersgrense: 15 år. 35mm, 1t 57min.

I Skjult møter vi tv-programlederen Georges 
og hans tilsynelatende vellykkede familie, 
kona Anne og deres tiårige sønn. En dag finner 
de en videokassett på trappa, med et innhold 
som får familien til å føle seg overvåket og 
truet. Flere videobånd dukker opp, og trus-
selen forsterkes. Georges oppdager noe i sin 
hukommelse, noe som han har fortrengt, og 
han oppsøker en person fra sin egen fortid for 
å prøve å nøste opp i mysteriet. Trådene fører 
han tilbake til Algeriekrigen i 1961, og demon-
strasjonene i Paris der politiet gikk dødelig til 
verks mot afrikanske demonstranter. 
 
Haneke har kalt thrilleranslaget for et innpak-
ningspapir rundt filmens dypere innhold, og 
han forteller en hisorie som knytter fortidens 

grusomheter opp mot dagens overvåknings-
samfunn, og rasismen i dagens samfunn blir 
påtakelig selv om den ikke har det samme 
brutale mønster som tilfelle var i Frankrike 
førti år tidligere. Haneke forteller med en 
distinkt følelse av tilstedeværelse, og de over-
rumplende elementer i historien har evnen til å 
engasjere tilskueren sterkt. 

En av Michael Hanekes fremste kvaliteter 
som regissør er å finne, og å jobbe med, 
skuespillere som kan formidle alle nyanser 
i rollefigurene hans. Både Daniel Auteuil og 
Juliette Binoche storspiller i Skjult, og begge 
tilhører da også den ypperste eliten blant 
franske filmskuespillere.

SKJULT

ONSDAG 01. APRIL KL. 18:00
SØNDAG 05. APRIL KL. 17:00

Red Road. Regi: Andrea Arnold. Storbritannia 2006. 
Engelsk tale, utekstet. Aldersgrense: 18 år. 
DCP, 1t 54min. 

Den engelske regissøren Andrea Arnold blir av 
mange sett på som et av europas aller største 
regitalenter og en av de viktigste fornyerne av 
den engelske sosialrealismen etter suksessen 
med debutfilmen Red Road (2005) og Fish 
Tank (2009) som var en av snakkisene ved 
årets Cannes-festival. Hennes debutfilm Red 
Road startet derimot sin tilblivelse som en av 
Lars Von Trier og Zentropas fikse ideer (les; 
Dogme 95, Dogumentar, etc). Som en del av 
prosjektet Advance Party skulle det lages tre 
filmer med de samme karakterene som alle 
var regissert av en debutant. Først ut av disse 
tre var altså Red Road.

I filmen møter man Jackie som jobber med 
å følge med på overvåkningskameraer fra 
forskjellige steder i Glasgow. En dag mens hun 
sitter og følger med på hva som skjer får hun 

øye på en mann som har spilt en avgjørende 
rolle i livet hennes, og Jackie blir besatt av å 
oppsøke denne mannen. Måten Arnold fanger 
opp de slitne bydelene i Glasgow er ikke 
annet enn mesterlig gjort. Blandingen av foto 
fra overvåkningskameraene og det generelle 
utrykket i filmen gir den en nerve og følelse av 
tilstedeværelse som få gjør etter henne. Det 
håndholdte kameraet søker alltid etter bilder 
som på alle måter lever opp til adjektivet 
“stygg-vakkert”. De fantastiske skuespiller-
prestajonene er også et viktig element, og 
særlig Kate Dickie er gnistrende som Jackie 
som bærer på en enorm sorg, skyldfølelse og 
etterhvert hevnlyst. Filmen berører på mange 
måter den samme tematikken som Erik 
Poppes deUSYNLIGE (2008), men der 
deUSYNLIGE var i norgesklassen 
er Red Road i 
verdensklassen.

RED ROAD

OVERVAKINGSFILM
.
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TORSDAG 12. MARS KL. 20:00
SØNDAG 15. MARS KL. 19:30

The Souvenir. Regi: Joanna Hogg. Storbritannia 2019. 
Engelsk tale, utekstet. Aldersgrense: 15. DCP, 2t. 

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

The Souvenir utspiller seg i 1980-tallets London, der 
den unge studenten Julie (spilt av Honor Swinton 
Byrne) forfølger sine ambisjoner om å bli filmskaper. 
Hun blir kjent med den noe eldre karismatiske, kje-
derøykende og verdensvante Anthony (Tom Burke), 
som introduserer henne til den høykulturelle verden 
han beveger seg i. Et lidenskapelig, men farlig 
forhold begynner å utvikle seg.

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

SOVEVOGNSMORDET

CINEMATEKENE 
I NORGE

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

gjorde seg bemerket på grunn av det imponerende 
knippet av velrenommerte skuespillere.

Kriminalfortellingen er stramt oppbygget og mord-
mysteriet løses nærmest i filmens siste åndedrag. 
Samtidig stykkes den lineære, relativt heseblesende, 
strukturen opp av tilbakeblikk i noen av kupépassas-
jerenes liv. Ofte klippes disse forhistoriene sammen 
med bilder fra nær fortid eller nåtid, slik at tilskueren 
midlertidig forvirres. Denne desorienteringen forster-
kes når enkelte episoder fremføres i et blendende 
hvitt rom med få rekvisitter, som på en teaterscene. 
Scenografi og filmfoto er også med på å visualisere 
den mentale vertigotilstand politiet befinner seg i. 
Kameraet snurrer opp-ned, suser gjennom kikkhull i 
dører, fokuserer på øyne som brått rykker til, men gir 
aldri en saliggjørende oversikt.

I tillegg er Sovevognsmordet forsynt med små humor-
istiske opptrinn, blant annet et gammelt par som sit-
ter og kliner på kafé, hysteriske hotellresepsjonister, 
kortvokste politimenn som tappert forsøker å sprenge 
dører og alkoholikere som tømmer baren i kaoset 
som oppstår når morderen nesten pågripes.

ONSDAG 4. MARS KL. 20:00
TORSDAG 5. MARS KL. 20:00
SØNDAG 8. MARS KL. 17:00

Compartiment tueurs. Regi: Costas-Gavras. Frankrike 1965. 
Fransk tale, engelsk tekst.. Aldersgrense: 9 år. DCP, 1t 35 min 

På et nattog med kurs for Paris, fører en raknet 
nylonstrømpe til at to ungdommer blir kjent. Bambi 
er en bollekinnet, temperamentsfull jente på vei til 
hovedstaden for å begynne i ny jobb som sekretær. 
Daniel er på flukt etter en mislykket eksamen, kun 
utrustet med sin mors skjerf, Das Kapital i kofferten 
og en karakteristisk klossete benføring. Bambi lar sin 
billettløse venn få låne en ledig køye i kupé to, som 
hun deler med en fallert skuespillerinne, en svett 
forhandler av kjøkkenutstyr, en forførerisk kosme-
tikkselgerske og en anonym mann i dress. Bambi og 
Daniel har knapt forlatt toget, før et lik oppdages i 
sovevognen. Politiet er raskt på stedet, represen-
tert ved den karrieresugne Tarquin, en forkjølet og 
lakonisk inspektør Grazziani og dennes assistent, den 
lavmælte Jean-Lou. De har få spor å gå etter, men 
Tarquin har nok av teorier. 

Sovevognsmordet var Costa-Gavras’ debutfilm. I 
motsetning til hans etterfølgende arbeider er den mer 
eller mindre renset for politisk engasjement. Tilbake 
står en intrikat og spennende thriller, 
som blant annet 

THE SOUVENIR
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THE LAST DETAIL

marine». En morsom roadmovie og buddyfilm i 
opprør mot alle undertrykkende, urettferdige sys-
temer, men uten retning på opprøret. Resultatet er 
blitt en sterk film om tapt uskyld. 

De to marinesoldatene Buddusky (Nicholson) og 
Mulhall (Otis Young) har fått i oppdrag å frakte en 
ung soldat til fengselet. Den 18 år gamle Mead-
ows (Randy Quaid) er dømt til 8 års fengsel for 
å ha rappet førti dollar fra en innsamlingsbøsse. 
Meadows skal tas for å statuere et eksempel. På 
veien blir de tre godt kjent, og vi får ta del i den 
indre konflikten de to fangevokterne opplever. De 
vet at gutten aldri kan vinne en kamp mot systemet 
og urettferdigheten, og bestemmer seg for å gi den 
unge fangen en smak på den friheten han snart 
må gi fra seg.

TORSDAG 19. MARS KL. 20:15
SØNDAG 22. MARS KL. 17:00
TIRSDAG 24. MARS KL. 18:00

The Last Detail. Regi: Hal Ashby. Usa 1973. Engelsk tale, 
utekstet. Aldersgrense: 15. DCP, 1t 44min.

Jack Nicholson var et hett navn tidlig på 70-tallet 
etter Easy Rider. Han tok selv initiativet til The Last 
Detail, som var så grov i språket at produksjonssel-
skapet Colombia først nektet å lansere den i USA. 
Men det var før Nicholson fikk prisen for beste 
mannlige hovedrolle i Cannes for en skuespiller-
prestasjon som var med på å definere hans mange 
rebelske karakterer i senere filmer. 

Han har selv beskrevet dette som sin beste rolle og 
likte dårlig at den bare innbrakte han en nomi-
nasjon til Oscar. Men filmen har mange kvaliteter 
i tillegg til hovedrolleinnehaveren. Den er en slags 
tragisk dramakomedie, full av vindskeiv sosial-
realisme og besk samfunnskritikk. En brautende og 
slibrig marinefilm som samtidig er bittert «anti-

CINEMATEKENE 
I NORGE

CASABLANCA

Casablanca har alt: Action, eventyr, mot, fare, 
spionasje, en eksotisk location, vennskap, skudd-
veksling, humor, intriger, en kjærlighetstrekant, 
en maskulin helt, en mystisk heltinne, patrio-
tisme, politikk uten å være for politisk, romantikk, 
offervilje, sentimentalitet, en temasang, en truende 
tidsfaktor, en giftig skurk og en krig. Hver for seg 
kanskje banalt behandlet, men noe som til sammen 
gir oss et glimt av det sublime.

ONSDAG 25. MARS KL. 18:00
TIRSDAG 31. MARS KL. 18:00

Casablanca. Regi: Michael Curtiz. USA 1942. Engelsk tale, 
norsk tekst. Aldersgrense: 9 år. DCP, 1t 42min.

Casablanca er en av filmhistoriens mest feirede, 
udødelige filmer. Er det vidunderlige vakre, mykt 
gåtefulle Ingrid Bergman eller bitre, men akk så 
følsomt mandige Humphrey Bogart som bergtar 
oss? Eller er det – som Umberto Eco har hevdet – at 
summen av filmens praktfulle banaliteter skaper 
noe som er større enn seg selv. Uansett – as time 
goes by, play it again... and again!
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MATTEUSEVANGELIET

lot han også sin egen mor spille Jesus’ mor. De 
andre rollene ble besatt av amatører. Filmen opplev-
des som en sympatisk kontrast til datidens svulstige 
amerikanske bibelepos, Pasolini satset heller på 
enkle kostymer, få kulisser og mange nærbilder.

Pasolinis filmatisering følger Matteusevangeliet svært 
nøye, fra starten med Josefs tvil om hvem som er 
faren til barnet Maria bærer, til Jesu korsfestelse og 
oppstandelse. Den er dessuten en storslagent vakker 
film. I 1995 ble den tildelt “århundrets” Andreaspris 
(en økumenisk filmpris) i Haugesund med begrun-
nelse i at den er «den film som gjennom tidene 
best har fremstilt de bibelske fortellingene på høyt 
kunstnerisk nivå». Aftenposten kalte den «en film i 
sort og hvitt, nesten asketisk i formen, renskrapt for 
sentimentalitet og gjennomlyst av skjønnhet».

TIRSDAG 14. APRIL KL. 20:15
SØNDAG 19. APRIL KL. 19:00
TIRSDAG 21. APRIL KL. 20:30

Il vangelo secondo Matteo. Regi: Pier Paolo Pasolini. Italia, 
Frankrike 1964. Italiensk tale, norsk tekst. DCP, 2t 22min. 

Det vekket oppsikt i de italienske katolske kretser 
da kommunisten, ateisten og kunstneren Pier Paolo 
Pasolini, som bare noen år tidligere var blitt dømt for 
blasfemi, fortalte at han ønsket å filmatisere 
Matteusevangeliet. Pasolini trodde ikke på at Jesus 
var Guds sønn, men han trodde at «menneskelig-
heten i ham hadde antatt en så høy, streng og ideal 
form, at den nådde ut over de sedvanlige begreper 
om menneskeligheten.»
 
Den Jesus som Pasolini interesserte seg for er ikke 
den milde Jesus, men en bister og radmager 
opprører og provoserende kraft. Han er en revolu-
sjonær outsider som med skremmende presisjon 
kritiserer den livsform som omgir ham. Det samme 
gjorde Pasolini selv, og derfor 

BAIT

av lokale fiskere. Barndomshjemmet deres har blitt 
solgt til turister fra London som vil oppleve noe ekte 
og autentisk – og huset er derfor fylt opp med diverse 
maritim kitsch, og parkeringsplassene i gata utenfor er 
privatiserte. Steven har gjort om fiskebåten sin til par-
tybåt for turistene, mens Martin prøver å livnære seg 
som fisker uten båt. Og mens situasjonen tilspisser seg 
mellom Martin og turistene som har inntatt barndoms-
hjemmet hans, møtes tenåringsbarna deres på den 
lokale puben og finner ut av ting på egen hånd.

Bait er en forunderlig tettpakket og kompakt film, som 
til tross for – eller på grunn av? – det nesten primitive 
utseendet, fungerer utmerket som drama. Kontrasten 
mellom det amatørmessige preget som er kjernen 
av filmens estetikk, og regissør Mark Jenkins helt 
åpenbare kunstneriske talent, gjør at dette føles som 
en helt annerledes og dypt original film. Den ekstremt 
effektive klipperrytmen og det samtidig sparsomme 
og ekspansive lyddesignet, gjør at filmen eksisterer i et 
veldig interessant spenningsforhold mellom eksperi-
mentell film og konvensjonelt drama, og dette gjør at 
filmen føles frisk, uforutsigbar og veldig fysisk. Denne 
filmen ligner ikke helt på noe annet du kommer til å se 
på kino i år. Bait har vunnet en rekke priser.

ONSDAG 1. APRIL KL. 20:30
SØNDAG 19. APRIL KL. 17:00
ONSDAG 29. APRIL KL. 20:30

Bait. Regi: Mark Jenkin. Storbritannia 2019. Engelsk tale, 
svensk tekst. Aldersgrense: 12 år. DCP, 1t 29min.

En forfriskende og annerledes britisk lavbudsjettsfilm 
som endte opp som en av 2019s aller beste filmer.

Dette er en av fjorårets mer usannsynlige suksesser 
– den britiske filmen Bait er i utgangspunktet en 
lavbudsjettsfilm, spilt inn i kornete svart-hvitt med 
et opptrekkbart 16mm-kamera, og fremkalt av 
regissøren selv. Dette gjør at filmen har et tydelig 
amatørpreg, men det virker ikke mot den – tvert imot 
gir dette filmen en særegen estetikk og en veldig 
fysisk, taktil følelse, ulikt de fleste filmer du ser for 
tiden. Bait ble tatt imot som en forfriskende anner-
ledes film av både kritikere, som kåret den til en av 
fjorårets beste filmer, og av publikum, som gjorde den 
til «the surprise indie smash hit of 2019». 

Bait utspiller seg i en liten engelsk fiskerlandsby, hvor 
turistene er i ferd med å ta over for det tradisjonelle 
landsbylivet. Dette er kjernen i det tettspilte og ofte 
komiske dramaet som utspiller seg omkring brød-
rene Martin og Steven, som kommer fra en familie 

CINEMATEKENE 
I NORGE
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GÅ OG SE

en russisk kvinne blir voldtatt like ved. Soldatene er 
besatt av mordlyst. Dette er dødens sirkus.

Gå og se er hard kost for publikum. Regissøren 
Elem Klimov sier selv at virkeligheten var enda 
verre. Filmen bygger på selvbiografisk materiale 
fra forfatteren Adomovic i boken “Jeg er fra en 
brennende landsby”, og også regissøren husker fra 
sin barndom skrekkscener som brennende byer, 
sult og lik i gatene.

ONSDAG 22. APRIL KL. 20:30
TORSDAG 23. APRIL KL. 20:30

Idi I smotri. Regi: Elem Klimov. Sovjetunionen 1985. Russisk 
tale, engelsk tekst. Aldersgrense: 15 år. DCP, 2t 22min.

Dødens sirkus.

Gå og se er en krass og realistisk skildring av krigen 
mellom Sovjet og Tyskland. I filmens innledning 
befinner vi oss i landsbyen Prekhodi i Hviterussland 
hvor SS iscenesetter nedbrenningen av landsbyen 
som et stykke markedsunderholdning med groteske 
detaljer. Den overordnedes lille ape bringes i 
sikkerhet under en hjelm mens barna skriker inne 
i det brennende forsamlingshuset. Elskerinnen til 
kommandanten sitter i bilen og spiser kreps mens 

CINEMATEKENE 
I NORGE

LOVE AND ANARCHY

Hun forteller uten filter om virkeligheten og er 
gjerne direkte og lidenskapelig i sin formidling, ofte 
aggressiv, noe som understrekes av en utstrakt bruk 
av zoom og dramatisk bakgrunnsmusikk. Stilistisk 
bruker hun ofte overdrivelse som middel, noe som 
kan sees i de ekstremt lange titlene på noen av 
filmene hennes. Full tittel på denne er for eksempel 
Film d’amore e d’anarchia - Ovvero «Stamattina alle 
10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza». 

Wertmüller skrev seg inn på regi-linjen ved Pietro 
Sharoff-akademiet i 1951, og etter å ha jobbet som 
assistent for Federico Fellini i hans 8 1/2 (1962) var 
hun klar for å skrive manus og være regissør for sin 
første film, I basilischi (1963). Hun var den første 
kvinnelige regissøren som ble Oscar-nominert for 
beste regi med Pasqualino Settebellezze (1975), 
filmen som ble hennes internasjonale gjennom-
brudd. I fjor mottok hun en æres-Oscar 
for karrieren. 

ONSDAG 29. APRIL KL. 18:00
TORSDAG 30. APRIL KL. 20:00

Film d’amore e d’anarchia. Regi: Lina Wertmüller. Italia 1973. 
Italiensk tale, engelsk tekst. Aldersgrense: 15 år. DCP, 2t. 

Restaurert italiensk klassiker.

Vi er i Italia på 1930-tallet. Filmens hovedperson, 
den milde Tunin, blir vitne til en grufull henrettelse 
av en politisk opposisjonell. Etter å ha sett liket 
hengt opp til skrekk og gru bestemmer han seg for å 
fullføre det han mener var den dødes store oppgave 
i livet – å myrde Benito Mussolini. Tunin drar til 
Roma og oppsøker sin anarkistiske kontakt, som 
kobler ham med den prostituerte Salomè. Hore-
huset hvor hun holder til er nemlig populært blant 
fascistene og et strategisk sted for å studere målet. 
Men livet på bordell kan være distraherende. Tunin 
forelsker seg i en annen av etablissementets piker, 
Tripolina, og det viser seg at politikk og kjærlighet 
ikke alltid er en god miks. Forholdet blir skjebne-
svangert for Tunins oppdrag.

Lina Wertmüller (f. 1928) er kjent for sine komedier 
der hun stadig tar opp politiske 
og sosiale temaer. 
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Åpningsfilm: 
All This Victory
TORSDAG 26. MARS KL. 18:00 / LØRDAG 28. MARS KL. 18.15

Regi: Ahmad Ghossein. Libanon, Frankrike, Qatar 2019. 
Arabisk tale, engelsk tekst. DCP, 1t 33min.

Dørene åpner kl. 17:00. Bobler og taler fra kl. 17:30. Etter 
filmen blir det samtale med regissør Ahmad Ghossein.

Under en 24-timers våpenhvile drar Marwan til Sør-
Libanon for å lete etter faren sin i en landsby på grensen til 
Israel. Når våpenhvilen plutselig brytes, må han søke tilflukt 
i et av de få husene som fortsatt er uberørt av krigen. Her 
møter han to eldre menn som har nektet å forlate landsbyen 
sin, og snart kommer også et ektepar som prøver å unnslippe 
bomberegnet. Mens de diskuterer om de skal reise eller bli 
værende til kampene har roet seg, tar plutselig en gruppe 
israelske snikskyttere kontroll over husets øvre etasje.

A Son
TORSDAG 26. MARS KL. 20:30

Regi: Mehdi M. Barsaoui. Tunisia, Frank-
rike, Libanon, Qatar 2019. Arabisk og 
fransk tale, engelsk tekst. DCP, 1t 35min.

På vei hjem fra en fest i Sør-Tunisia 
for å feire Meriems forfremmelse 
på jobben, blir bilen til Meriem 
og Fares fanget i kryssilden til en 
væpnet gruppe, og sønnen, Aziz, 
blir truffet av en av kulene. På syke-
huset får de beskjed om at leveren 
hans er punktert og at han kun vil 
overleve dersom de finner en donor. 
Meriem og Fares begynner hver sin 
desperate jakt for å hjelpe sønnen, 
men det skal vise seg å bli vanskeli-
gere enn de hadde trodd.

Blue Elephant: Dark Whispers
FREDAG 27. MARS KL. 21:15

Regi: Marwan Hamed. Egypt 2019. Arabisk tale, 
engelsk tekst. DCP, 2t 10min.

Dr. Yehia er en alkoholisert psykolog som blir bedt om å kom-
me til kvinneavdelingen ved det psykiatriske sykehuset for å 
behandle en farlig pasient som kun vil snakke med ham. Yehia, 
som ikke har jobbet innen sitt felt på flere år, er skeptisk, men 
bestemmer seg likevel for å møte pasienten. Når han kommer 
frem, forteller hun ham at familien hans vil dø om nøyaktig tre 
dager dersom han sovner. Yehia søker hjelp til å løse mysteriet i 
de blå elefantpillene han får fra en tatovert bassist, og blir dratt 
inn i en absurd drømmeverden der alt kan skje. 

Arabisk filmfest viser kvalitetsfilm fra og om den arabiske 
regionen. Flere av filmene på programmet har vært nominert 
til, eller vunnet, internasjonalt anerkjente priser. Filmene for-
teller historier og viser intense og nære sider ved mennesker 
som vi ikke får på nyhetene. På Arabisk filmfest møtes norsk 
og arabisk kultur til felles filmglede og dialog. Det blir både 

latter og tårer i kinosalen og gode panelsamtaler med 
engasjerende og kunnskapsrike gjester.

Hele festivalprogrammet lanseres med arabisk fest på Land-
mark 13. mars. På de neste sidene får dere noen smakebiter 
fra programmet. Følg med på arabiskfilmfest.no for mer info. 

Billetter er tilgjengelige på Ticketco fra 13. mars.

Arabisk filmfest presenteres i samarbeid med 
Cinemateket i Bergen. 
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The Reformist 
– A Female Imam
LØRDAG 28. MARS KL. 14:00

Regi Marie Skovgaard. Danmark 2019. Dansk, engelsk, 
svensk, arabisk tale, engelsk tekst. DCP, 1t 28min. 

Etter filmen blir det panelsamtale i Sardinen om 
progressive krefter i islam, der blant annet Sherin 
Khankan fra dokumentaren er med.

I følge den utbredte måten å tolke koranen på, kan ikke 
kvinner være imamer. Danske Sherin Khankan mener 
imidlertid at det finnes en åpning for å tolke teksten 
annerledes, når hun bestemmer seg for å bli Danmarks 
første kvinnelige imam. Over tre år følger regissør Marie 
Skovgaard Sherin og en gruppe likesinnede muslimske 
aktivister når de åpner Skandinavias første 
moske ledet av kvinner.

Look at Me
SØNDAG 29. MARS KL. 18:00

Regi: Néjib Belkadhi. Tunisia, Frankrike, Qatar 2018. Arabisk 
og fransk tale, engelsk tekst. DCP, 1t 36min.

Lotfi lever livet i Marseilles: han har kommet seg vekk 
fra hjemlandet Tunisia, driver en vellykket hjemme-
varebutikk, og venter barn med sin franske kjæreste. 
En dag ringer broren hans fra Tunisia med en besk-
jed som skal snu alt på hodet: ekskona hans ligger i 
koma, og han må komme hjem for å ta vare på deres 
svært autistiske sønn. Lotfi har ikke 
sett sønnen, Amr, på seks år, og blir 
raskt drevet av å prøve å få kontakt 
med ham - Amr nekter nemlig å 
ha øyekontakt med faren. 

Paris Stalingrad
SØNDAG 29. MARS KL. 15:45

Regi: Hind Meddeb. Frankrike 2019. Arabisk 
tale, engelsk tekst. DCP, 1t 28min.

Etter filmen blir det samtale med 
regissør Hind Meddeb.

For mange er Paris kjærlighetens og lysets 
by - en romantisk og yndet feriedestinasjon, 
vakkert fremstilt i utallige bøker og filmer. 
Men byen har også en skjult, mørkere side, 
som dokumentaren Paris Stalingrad har 
fanget på kamera. I Stalingrad-distriktet 
i byens kjerne ender mange av landets 
asylsøkere opp i vente på å få komme seg 
videre - enten i det franske systemet eller til 
andre land i Europa. 

FamiLIEDAG 
SØNDAG 15. mars 

kl. 11:30

FAMILIEDAG PÅ USF

FAMILIEDAG
 SØNDAG 19. APRIL 

kl. 11:30

På familiedagene har vi aktiviteter for barn, hvor de lærer 
å forstå abstrakte begreper som tid, bevegelse og design, 
samtidig som det gir barna en mulighet til å uttrykke seg 
kreativt. Målet er å inspirere og veilede den neste gener-
asjonen filmskaperne og filmelskere gjennom interaktiv 
læring. Følg med på Facebook for å se dagens tema for 

de to familiedagene vi arrangerer i mars og april!
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Cinemateket i Bergens filmvisninger skjer i kultur-
huset USF Verftet på Nordnes i Bergen. Stiftelsen 
Cinemateket i Bergen opptrer i formelt samarbeid med 
Norsk filminstitutt (NFI) og Nasjonalbiblioteket (NB). 
Organisasjonsnummer 971 350 539 MVA. 

Kontor-/film-/visnings- og postadresse: 
Cinemateket USF 
Georgernes verft 12 
5011 Bergen 

tlf.: 55 31 85 80
post@cinemateket-usf.no 
www.cinemateket-usf.no 

Ansatte: 
Aida Liliana LiPera - Daglig leder
Sigurd Wik - Drift- og kinoteknisk ansvarlig 
Embla Karidotter - Administrasjonsansvarlig 
Daniel Kapusta - Kinomaskinist, kinoteknikk og filmlogistikk
Kaja Elisabeth Budd Hytland - Kinomaskinist og nettsider

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

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

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

Design: Cinemateket i Bergen

Faste støttepartnere:

Cinemateket i Bergen opptrer i formelt samarbeid med: 


