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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

SEPTEMBER
 1. 2. 3.   6.
 18:00: Push 18:00: Occupied Cinema 18:00: Pickpocket   17:00: Pickpocket
 20:15: Ghost Tropic 20:15: Landless 20:00: The Trip to Grease   19:00: The Trip to Grease

7. 8. 9. 10.   13.
 18:00: Playtime 18:00: 35 Shots of Rum 18:00: Unge Ahmed   17:00: Unge Ahmed
 20:45: 35 Shots of Rum 20:30: The Trip to Grease 20:15: Lancelot du Lac   19:15: Lancelot du Lac

14.      
 

21. 22. 23. 24.   27.
 18:00: L’argent 18:00: Moonrise Kingdom 18:00: L’argent   17:00: Singin’ in the Rain
 20:15: Unge Ahmed 20:15: Riket 1 del 1 20:15: Singin’ in the Rain   19:30: Riket 1 del 1

OKTOBER

5. 6. 7.    
 18:00: La Souriante 18:00: Le Roi des Aulnes    
  20:00: Riket 2 del 1    
 20:00: Pour Don Carlos         

19. 20. 21. 22.   25.    
 18:00: Le Roi des Aulnes 18:00: Paris 1900 18:00: Paris 1900   17:00: Fanny og Alexander  
 20:00: Riket 2 del 2 20:15: Rosemary’s Baby 20:15: Rosemary’s Baby   21:00: Riket 2 del 2  
    
          

26. 27. 28. 29.   
 18:00: Bauhaus Spirit 18:00: Carrie 18:00: Carrie   
  20:30: Riket 2 del 2 20:30: Rosemary’s Baby   
      

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.

13 kortfilmer
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28. 29. 30. 1.   4.
 18:00: Moonrise Kingdom 18:00: Le mépris 18:00: Pour Don Carlos   17:00: La Souriante
 20:30: Riket 1 del 2 20:30: Riket 1 del 2 20:15: Alice Guy:   
      19:00: Le mépris
      

Madame Beudet

Madame Beudet

LEIE EN KINOSaL?
Fredager og lørdager er 

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

BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL

7.-18. OKTOBER

15.-20.
september

2020



puster o m
En filmserie om kampen for et 
felles sted å høre til

Alle trenger et pusterom, så enkelt som å ha et sted å komme hjem til for å hvile hodet. 
Denne seriens Ghost Tropic starter stille opp i pusterommet, og gir så kontrast til en serie 
filmer som fanger mye uro, ikke minst kampen for retten til å ha et sted å høre til. 

For det er slik at vi i vår tid gir lite respekt til menneskers rett til å ha et hjem. Tvert om har 
etterspørselen etter eiendom gjort oppkjøp, oppgradering og videresalg til en folkesport  og 
bydeler til åsted for gentrifisering. Og på internasjonalt nivå hører eiendomsmasse til de 
mest profitable investeringene, for de tyngste aktørene i markedet. I den sammenhengen blir 
enkelt-leiere og -eiere lette. Denne filmserien fokuserer på mennesker i kamp, i kamp mot 
utkastelse og i kamp for å skape seg et sted å være. Grunnleggende behov ligger til grunn for 
den uroen vi ser over hele den vestlige verden nå i dag.
 
Dette er hva Johan Galtung peker på, når han introduserer begrepet strukturell vold i sin 
artikkel ”Violence, peace, and peace research”. Makten til å avgjøre distribusjon av ressurser er 
ujevnt fordelt, sier Galtung, og det rammer mennesker med lav inntekt, utdannelse, helse - og 
makt. I USA og Chile har vi nylig sett hvordan også mennesker fra middelklassen blir ny-fattige 
ofre, hvor det nødvendige i hverdagen blir kjøpt av investeringsselskaper så store og fjerne at 
det finnes ingen kamp å ta. 

Rundt i verden er det mange som tar utfordringen og organiserer lokale fellesskap til motmakt. 
Push avdekker omfattende spekulasjon rundt boligmasse og følger arbeidet til Leilani Farha, 
spesialinspektør for FNs boligprogram. I spillefilmen Ghost Tropic følger vi vaskehjelpen 
Khadija på vei hjem over en natt i Molenbeek, i møte med en verden hvor håp og stabil 
fremtid er en mangelvare.  

I programmets andre del møter vi okkupasjon som virkemiddel. I Landless følger vi en gruppe fra 
Landless Workers’ Movement i Brasil over flere år. I en helt annen kontekst møter vi i Occupied 
Cinema en gruppe unge aktivister som okkuperer en gammel kino i sentrum av Beograd.

Til sist i serien samles vi rundt en helt fersk og 3 1/2 time lang film, 
The Year of Discovery, fra den spanske byen Cartagena, med blikk 
på tilhørighet og europeisk økonomisk krise fra dramatiske 
hendelser i 1992 og frem til i dag.

Hanan Benammar & Brynjar Bjerkem, Transcultural Arts Production
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TIRSDAG 1. SEPT KL. 18:00

Push. Regi: Fredrik Gertten. Sverige 2018. Engelsk, 
tysk og fransk tale, engelsk tekst. Aldersgrense: 
tillat for alle. Digital kopi, 1t 32min.

Kostnadene ved å bo stiger vanvittig i hele den 
rike verden. Det samme er ikke tilfelle med folks 
inntekter. I Push møter vi Leilani Farha, spesial-
inspektør for FNs boligprogram. Hennes reiser til 
byer i forskjellige verdensdeler avdekker uhygge-
lige likhetstrekk i hvem som blir gjort hjemløse, i 
bo-områder som blir kjøpt opp og hvorfor dette 
skjer. «Etter min mening er det en enorm forskjell 
mellom boligmasse som en verdi og gull som 
verdi. Gull er ikke å regne som en menneskerett, 
det å bo er derimot det», sier hun. 

Push tar oss med til bomiljøer og aktivister over 
hele verden. Vi ser at bo-områder gentrifiseres, 
at folk med lavere inntekt tvinges til å flytte ut, i 
likhet med for eksempel vårt eget Tøyen. Dette 
er en virkelighet hvor markedsgrep knyttet til 
etablering av kaffekjedebutikker og kunstgallerier 
holdes ansvarlig, men hvor det er en større skyg-
ge bak neste sving som ikke er lett å få øye på. 
Regissør Fredrik Gertten gjør det til sin oppgave å 
gi skyggen et ansikt, og det er ikke vakkert. 

Forskjellen på rik og fattig på globalt nivå har 
aldri vært større og stadig færre eier stadig mer 
av klodens samlede ressurser. Det er store verdier 
samlet opp på få hender, og verdiene vokser best 
investert i trygge og knappe ressurser. Knapp-
het følger menneskeheten, trygghet følger det 
alle trenger å ha, for eksempel et sted å bo. Det 
Leilani Farha og regissør Gertten avdekker er 
hvordan både kriminelle, rike selskaper, men 
også investeringsfond kjøper opp boligmasse av 
den årsak. I rekken av investorer finner vi mange 
lands pensjonsfond, som for å sikre sine egne 
borgeres fremtid bidrar til å ødelegge livet for et 
annet samfunns borgere.

Dette angår også oss. Ikke bare er vi selv del av 
et av verdens tyngste pensjonsfond verdt å passe 
på, investorselskapene banker også på vår egen 
dør. Britiskbaserte og gigantiske Babcock er et av 
selskapene som trekkes frem i filmen, blant annet 
gjennom et større oppkjøp av boligmasse i en av 
Stockholms forsteder. Samtidig er samme selskap 
aktivt og omdiskutert inne i oppkjøp av eiendom i 
hjertet av flere danske byer. Dette rammer vanlige 
lønnsmottakere i våre naboland. Sjekk gjerne 
eierforholdet også bak norske investorselskap 
på boligmarkedet, når de kjøper seg opp i 
nærområdet ditt.

TIRSDAG 1. SEPT KL. 20:15

Ghost Tropic. Regi: Bas Devos. Belgia/Nederland 
2019. Nederlansk og fransk tale, engelsk tekst. 
Aldersgrense: tillat for alle. Digital kopi, 1t 25min.

En nydelig film om en kvinnes vandring gjennom 
Brussel en mørk natt. 

Khadija er på vei hjem fra vaskejobb seint på 
kvelden og klarer å sovne på banen. Når hun 
våkner ved endestasjonen går det ikke flere tog 
og ikke har hun penger til taxi. Nattbussen er 
typisk ute av drift og veien hjem til Molenbeek er 
urimelig lang. På denne veien møter hun mennes-
ker, de aller fleste hyggelige og hjelpsomme.

For det er kanskje det som mest er budskapet i 
denne filmen, at menneskene er det håp i, og at 
menneskene trenger et sted å være og hvile, et 
rom å fylle med seg selv, mens omverdenen skif-
tes, hus blir tomme, nabolag rives for å gi plass 
til andre behov.

Ghost Tropic er skarpskåren i form, så fokusert at 
den til og med er gjort i ratio 4:3, vakkert skutt på 
16mm og med aktivt bruk av fokus. Mye av det 
vi ser, ser vi bare litt av, episodene og mennes-

kene som flyter forbi gjør nettopp kun det, slik de 
opptrer i Khadijas natt på byen. Dette er hennes 
«After Hours», siden det er det Khadija som står 
i sentrum for oss, elegant gitt liv av skuespilleren 
Saadia Bentaïeb. 

Filmen er gjort på lavt budsjett, selvfinansiert 
av regissøren og de medvirkende. Den hadde 
premiere under kritikeruken i Cannes 2019 og har 
senere vært vist på en rekke festivaler. Bas Devos 
slapp to filmer i første halvdel av 2019, den 
fullfinansierte Hellhole som fikk premiere under 
Berlinfestivalen og den selvfinansierte Ghost 
Tropic med premiere i Cannes. Begge filmene 
handler om Brussel.

Se gjerne Ghost Tropic sammen med Push. 
Der hvor Push gir det brede bildet 
på hvordan det multinasjonale 
kverner lokalmiljøer i 
stykker, viser Ghost 
Tropic et lokalmiljø 
i et mikroperspektiv.

push ghost tropic

puster o m
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ONSDAG 2. SEPT KL. 18:00

Okupirani bioskop. Regi: Senka Domanovic. Serbia 
2018. Serbisk tale, engelske tekst. Aldersgrense: 
tillat for alle. Digital kopi, 1t 27min.

I kjølvannet Jugoslavias fall ble fjorten kinoer 
privatisert i Beograd alene. Disse ble solgt til 
relativt tvilsomme investorer. I filmen følger vi 
okkupasjonen av en av disse kinoene gjort av en 
gruppe filmskapere, kunstnere, aktivister og tid-
ligere kinoansatte, i deres forsøk på å organisere 
motstand til den nye eierens plan for bygningen. 
I løpet av okkupasjonen organiserer de hundre-
vis av filmvisninger og diskusjoner i kinosalen.

Vi står midt i en fascinerende prosess, med 
diskusjoner som i et ideologisk teater, hvor 
klassetilhørighet og kapitalisme er temaer for 

tilbakevendende uenighet. Deltakerne er fulle av 
energi, ideer, kunnskap og drømmer, og denne 
gamle kinoen blir et samlingssted for alt dette. 
Men kan dette rommet oppfylle alles drømmer, 
og kan drømmene settes ut i praksis?

Filmen er laget på en måte som får deg til å 
føle at du er en del av dette intense eventyret, 
samtidig som den gir en artikulert innsikt i kon-
sekvensene av privatisering av offentlige rom, 
og nødvendigheten av å organisere og tenke nytt 
om den type samfunn vi ønsker å leve i.

Sammen med Landless, reflekterer denne filmen 
rundt okkupasjon som et verktøy mot urettfer-
dighet og for et sted å høre til.

ONSDAG 2. SEPT KL. 20:15

Landless. Regi: Camila Freitas. Brasil 2019. Portugisisk, 
engelske tekst. Aldersgrense: tillat for alle. Digital kopi, 
1t 50min.

The Landless Workers Movement er en marx-
istisk inspirert sosial bevegelse i Brasil, med et 
uformelt medlemstall på 1,5 millioner. Målet 
med bevegelsen er å gi fattige arbeidere tilgang 
til land. Brasils president Jair Bolsonaro beskrev 
nylig bevegelsen som en «fiende av staten». 

Filmen følger kampen til en gruppe bosettere 
over en periode på fire år, fra første spadetak til 
barrikade, fra 2015 til i dag. Vi blir introdusert 
for kjernen i organisasjonen, sosiale forhold og 
bevegelsens krav og mål. Vi innser raskt at The 
Landless Workers Movement handler om mer 
enn å vinne land. Bevegelsen er for like rettig-
heter for alle, den står opp mot diskriminering 

og sexisme, mot korrupsjon og for en sunn, lokal 
og bærekraftig matproduksjon for alle.

Kameraet beveger seg langsomt og bildene er 
rause, noe som gir hovedpersonene et trygt 
rom å uttrykke seg i. Tempoet i filmen står til 
bevegelsen filmen skildrer, som representerer 
en kamp over flere tiår mot noen av de mest 
aggressive selskapene i landet. 

Med avstand fra storbyene og motebasert akti-
visme, gir Landless oss et blikk på kampen for 
sosial rettferdighet og et brukbart kart over hva 
som må til for å redde denne planeten. Sammen 
med Occupied Cinema reflekterer denne filmen 
rundt okkupasjon som et 
verktøy mot urett-
ferdighet og for 
et sted å høre til.

occupied cinema landless

puster o m
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Your Next Obsession
ROBERT 

BRESSON

Robert Bresson kan beskrives som en transcendental filmskaper. 
Med utgangspunkt i katolsk tro forsøker han å skape en filmstil 
som evner å formidle menneskets indre landskap. De personer 

han skildrer befinner seg ofte i vanskelige eksistensielle situasjo-
ner, og slites mellom tvil og tro. Forholdet til døden er et tilbake-

vendende tema i Bressons filmer. 

Bresson laget i alt 13 langfilmer, og de fleste er preget av en ny 
filmpoetikk, en filmatisk form for minimalisme, som Bresson også 
formulerte i en rekke aforismer i Notes sur le cinématographe. I 

september viser vi et utvalg av tre filmer i samarbeid med 
Institut français.

”Robert Bresson is French cinema as Dostoevsky is the Russian 
novel and Mozart is German music.” – Jean-Luc Godard

“Among the greatest filmmakers of the last century, Bresson is 
one of the few directors for whom cinema was both an aesthe-
tic and spiritual pursuit, a search that was reflected in films for 
which the words ‘sublime,’ ‘transcendent’ and ‘masterpiece’ can 

seem somehow lacking.” – Manohla Dargis, L.A. Times

BRESSON x 3
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TORSDAG 3. SEPT KL. 18:00
SØNDAG 6. SEPT KL. 17:00

Pickpocket. Regi: Robert Bresson. Frankrike 1959. Fransk 
tale, engelsk tekst. Aldersgrense: 9 år. DCP, 1t 16min. 

En asketisk beretning om tro og tvil.

I likhet med de fleste sentrale karakterer i 
Bressons filmer, er den unge lommetyven vi 
møter i Pickpocket en mann med blikket delvis 
vendt bort fra den hverdag som omgir ham. Han 
har stilt seg utenfor samfunnet, og i sin isolasjon 
overbeviser han seg selv om at han står over det. 
Han snakker om overmennesker og lover som 
ikke finnes. Tyveriene blir en rituell handling, og 
Bresson framstiller dem også som kunst, en 
fingerballett. Tyveriene blir en test for å 
sjekke om teoriene hans fungerer.

Filmen utspiller seg i et realistisk parisermiljø og 
gir en detaljert skildring av hvordan lommetyver 
kan jobbe i en storby. Men realismen er bare til-
synelatende: Den politimannen som lommetyven 
Michel blir konfrontert med, dras mot og kjemper 
med, er ingen Maigret, men en gudsgestalt. Og 
den unge kvinnen som til slutt gjør Michel motta-
kelig for kjærligheten er ingen vanlig pariserjente, 
men godheten som skytsengel.

Uansett om man er svak for religiøs symbolikk 
eller ikke, etterlater Pickpocket et avtrykk i 
minnet som bare dypt personlige og kunstnerisk 
kompromissløse visjoner kan gjøre.

TORSDAG 10. SEPT KL. 20:15
SØNDAG 13. SEPT KL. 19:15

Lancelot du Lac. Regi: Robert Bresson. Frankrike/Sveits 
1974. Fransk tale, engelsk tekst. Aldersgrense: 9 år. 
DCP, 1t 25min.  
 
Lancelot du Lac var Bressons drømmeprosjekt, 
en film han ønsket å lage i tyve år. Historien om 
ridderne av det runde bord er i Bressons versjon 
ingen romantisering av gamle riddermyter. Vi 
møter ridderne idet de vender tilbake etter en 
lang, blodig og mislykket jakt på den hellige 
gral, og herjet av sjalusi og rivalisering blir de 
ridderlige ritualene deres stort sett redusert til 
skranglingen i rustningene. Sentralt står forholdet 
mellom Lancelot og Guinevere, som skildres med 
sedvanlig bressonsk nøkternhet. 

Lancelot du Lac er berømt for sine bilder, 
beskrevet som «blant de vakreste i filmhistorien» 
(René Prédal)

«Den er fantastisk vakker, bevegende, 
utmattende, oppløftende, utrolig - alt du 
forventer fra et 
mesterverk.» 
- Time Out 
Magazine

PICKPOCKET

BRESSON x 3

LANCELOT DU LAC
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TIRSDAG 22. SEPT KL. 18:00
TORSDAG 24 SEPT KL. 18:00

L´Argent. Regi: Robert Bresson. Frankrike/Sveits 1983. 
Fransk tale, engelsk tekst. Aldersgrense: 12 år. 
DCP, 1t 25min.  

Penger er roten til alt ondt.

Robert Bressons siste film er basert på Tolstojs 
novelle «Den falske seddelen» fra 1905, som fortel-
ler om hvordan én ond handling (sirkuleringen av en 
falsk pengeseddel) setter i gang en kjedereaksjon av 
onde handlinger og uheldige hendelser, helt til én 
god gjerning snur historiens forløp og er katalysator 
for en tilsvarende serie av gode handlinger. Bresson 
har valgt å fokusere utelukkende på den onde kjede-
reaksjonen og lar den gode delen av forløpet kun 
bestå av én enkelt forløsende handling på slutten. 
Det vil si; hvorvidt denne handlingen er forløsende 
kan nok diskuteres. Bresson gir ikke ved dørene, og 
lar denne siste handlingen bli stående forholdsvis 
alene og uforklart.

L’argent viser hvordan en falsk pengeseddel skifter 
hender og ender med å ruinere livet til en uskyldig 
mann som, uvitende om sin forbrytelse, blir arrestert 
for falskmyntneri. Det hele begynner med at to over-
klassegutter lager en falsk seddel som de veksler i 
en fotobutikk. Butikkeieren oppdager at seddelen er 
falsk, men kvitter seg med problemet ved å gi den 

videre til filmens hovedperson, Yvon, som betaling 
for en leveranse. Når Yvon så skal betale for seg på 
en kafé med den falske seddelen, ringer kaféverten 
til politiet, hvorpå Yvon blir arrestert, får en betinget 
dom og mister jobben. Dette er opptakten til en se-
rie særdeles uheldige hendelser som fratar Yvon alt 
han har og tvinger ham til å begå nye forbrytelser for 
å betale for de gamle. Men det er kun i matematik-
ken at minus og minus blir pluss. Ellers kan en ond 
sirkel kun brytes med en god handling.

Det mest oppsiktsvekkende med L’argent er dens 
enkelhet. Filmen kan ses fullstendig uten forutset-
ninger, selv om den er et av de mest radikale ut-
trykkene for Bressons katolisisme og hans interesse 
for spørsmål om skyld og syndsforlatelse, og om 
skjebnestyrt tvang versus fri vilje. Bresson er aske-
tisk og tilbakeholden i sitt filmspråk og har kanskje 
aldri har vært så kompromissløs i sin skildring av et 
korrupt, egoistisk og avstumpet moderne samfunn. 
Dette er kanskje Bressons mest forstyrrende film, 
men samtidig en meget verdig avslutning 
på filmkarrieren til en av 
Europas aller mest 
distinkte og 
egenartede 
auteurer. BRESSON x 3

LARGENT’
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For filmelskeren selger vi Cinematekets filmkort, som 
er et rabattkort. Det kommer i to versjoner, ett til kr. 350,- 

og ett til kr.700,-. Det blir trukket kr. 70,- per film fra 
kortet når man bruker det. Filmkortet er ikke personlig 

og kan benyttes av flere på samme film. Ta med en venn! 
Filmkortet har heller ingen utløpsdato.

Bruk av kortet
Kortet kan kjøpes på Ticketco eller i døren. 

Kjøpes det på Ticketco må du vise frem 
kvitteringen i døren og få det fysiske kortet.

Når du skal se en film velger du Reserver på den 
aktuelle filmen på Ticketco, og i billettsalget vil 

det bli trukket et klipp fra Filmkortet.

CINEMaTEKETS 
FILMKORT



Åpningsfilm: 
All This Victory
TIRSDAG 15. SEPT 17:30 / TORSDAG 17. SEPT 17:30

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

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 og kampene kommer 
nærmere og nærmere, 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 bombereg-
net. 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, og Marwan og 
de andre må være helt stille for ikke å bli oppdaget.

A Son
TIRSDAG 15. SEPT KL. 20:00

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, bli bilen til Meriem og Fares 
fanget i kryssilden til en væpnet 
gruppe, og sønnen, Aziz, blir truffet 
av en av kulene. På sykehuset 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 despe-
rate jakt for å hjelpe sønnen, men 
det skal vise seg å bli vanskeligere 
enn de hadde trodd.

Khartoum Offside
ONSDAG 16. SEPT KL. 17:00

Regi: Marwa Zein. Sudan 2019. Arabisk tale, engelsk 
tekst. DCP, 1t 15min.

Khartoum Offside følger et kvinnelig fotballag i 
Khartoum, som drømmer om å delta i VM som 
Sudans første kvinnelige landslag. Dette viser seg, 
ikke uventet, å være vanskelig. Kvinnene møter 
motstand både fra befolkningen, som ikke liker 
tanken på kvinnelige fotballspillere, og fra politisk 
hold, som holder tilbake finansiell støtte. På tross 
av dette forblir laget optimistisk, og de nekter å 
la seg stoppe. 

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.

Følg med på arabiskfilmfest.no for mer info. Billetter er 
tilgjengelige på Ticketco fra en uke før festivalstart.

Arabisk filmfest presenteres i samarbeid med 
Cinemateket i Bergen. 

15.-20.
september

2020
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Tel Aviv on Fire 
TORSDAG 17. SEPT KL. 20:00

Regi: Sameh Zoabi. Luxembourg/Israel/Belgia/Frank-
rike 2018. Arabisk og hebraisk tale. engelsk tekst. 
DCP, 1t 37min.

Salam har fått jobb på den superpopulære spion-
serien «Tel Aviv On Fire» satt til Seksdagerskrigen 
i 1967. Når han begynner å bli presset av en den 
israelske grensevakten Assi må han overbevise 
produskjonsteamet om å ansette ham som 
hovedforfatter. Nå han må balansere seriens 
anti-israelske tematikk med kommandoene fra 
Assi, som ønsker å fremstille den israelske siden 
av historien i best mulig lys.

Madness in Aleppo
FREDAG 18. SEPT KL. 18:30

Regi: Lina Sinjab. Syria 2019. Arabisk tale, engelsk tekst. 
DCP, 1t 23min.

I 2016 er det kun al-Quds-sykehuset som fortsatt 
holder åpent i beleirede Øst-Aleppo. Krigen herjer 
rett utenfor dørene, og det er et ekstremt behov 
for pleie av alle de som blir såret av de utallige 
bombene som faller natt og dag. Midt oppi i alt 
dette jobber dr. Hamza al-Khatib og sykepleier 
Umm Ibrahim på spreng for å redde så mange 
pasienter som mulig. Mellom død og elendighet 
finner de kjærlighet, glede og latter i hverandre og i 
de andre kollegaene sine, fanget i en situasjon som 
kan virke umulig å komme seg levende gjennom. 

You Will Die at 20
ONSDAG 16. SEPT KL. 19:15

Regi: Amjad Abu Alala. Sudan, Frankrike/Egypt/
Tyskland/Norge/Qatar 2019. Arabisk tale, 
engelsk tekst. DCP, 1t 43min.

Etter å ha født sønnen Muzamil, tar Sakina 
ham med for å bli velsignet på navnedagen 
hans. Under den religiøse seremonien, der en 
mann danser i transe mens han teller oppover 
fra én, faller danseren om idet han når tallet 
20. Dette blir tolket som at gutten vil dø den 
dagen han fyller 20 år. Muzamil vokser opp 
vel vitende om sin skjebne, og blir stadig min-
net på at han er “dødens sønn”. 

Blue Elephant: Dark Whispers
FREDAG 18. SEPT KL. 21:00

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. 

Paris Stalingrad
LØRDAG 19. SEPT KL. 13:00

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

For mange er Paris kjærlighetens og lysets 
by - en romantisk og yndet feriedestina-
sjon, vakkert fremstilt i utallige bøker 
og filmer. Men byen har også en skjult, 
mørkere side, som dokumentaren Paris 
Stalingrad har fanget på kamera. I Stalin-
grad-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. 

Screwdriver 
LØRDAG 19. SEPT KL. 15:30

Regi: Bassam Jarbawi. Palestina/USA/Qatar 2018. 
Arabisk og hebraisk tale, engelsk tekst. DCP, 1t 48min.

Når Ziads beste venn, Remzi, blir drept av en 
forvillet, israelsk kule, tar han og vennene hevn og 
Ziad tar skylden når de blir fanget. Straffen er fem-
ten år i fengsel, og når han kommer ut, har både 
vennene og landet hans.. Plutselig må han forholde 
seg til ting som mobiltelefoner og kjærlighetsinter-
esser. Ikke nok med det - han 
blir hyllet som en helt, men 
føler seg egentlig som 
en bedrager.
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Gårsdagens traumer, 
dagens virkelighet 
– en panelsamtale om 
flyktninger og mental helse
LØRDAG 19. SEPT 18:00 

Flyktninger som ankommer Norge har ofte opplevd på-
kjenninger, stress og traumer som resultat av å bli tvunget 
på flukt, selve flukten i seg selv, undertrykking i hjemlandet 
eller krig. Hvilke traumer kan krig, konflikt og flukt påføre 
en person, og hva gjør disse traumene med en? Hvordan 
snakker man om flyktningers og asylsøkeres psykiske helse 
i Norge? Og hvordan ser tilstanden ut etter at koronakrisen 
rammet verden?

Arrangementet er gratis, men husk å reservere billetter på 
Ticketco i forkant.

Fiancées
SØNDAG 20. SEPT KL. 12:30

Regi: Julia Bünter. Sveits 2019. Arabisk 
tale, engelsk tekst. DCP, 1t 20min. 

Fiancées følger tre egyptiske 
kvinner på deres lange og kompli-
serte vei mot ekteskap. Deres 
individuelle historier maler et 
bilde av nåtidens Kairo, der unge 
mennesker daglig møter på presset 
fra familiens og samfunnets strenge 
tradisjoner, mens de selv søker 
etter frihet og forsøker å finne sine 
egne måter å passe inn i det 
moderne samfunnet på.

Look at Me
LØRDAG 19. SEPT KL. 20:30

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 
hjemmevarebutikk, og venter barn med sin franske 
kjæreste. En dag ringer broren hans fra Tunisia 
med en beskjed som skal snu alt på hodet: eks-
kona 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.

Between Two Seas
SØNDAG 20. SEPT KL. 20:00

Regi: Anas Tolba. Egypt 2019. Arabisk tale, engelsk tekst. 
DCP, 1t 27min.

Under en kort tur til hjembyen på en liten øy nær Kairo, blir 
Zahras eldste datter utsatt for en tragisk ulykke. Dette sender 
Zahra ut på en kamp for å endre det lille samfunnet, preget 
av patriarkalske og kvinneundertrykkende tankemåter. Vi 
møter også Zahras søster, Soumaya, som er fanget i et volde-
lig ekteskap, deres mor, Zakeya, en matriark som drømmer 
om at sønnen skal komme hjem fra studier i utlandet for å ta 
vare på familien, og venninnen, Amal, en lege som drømmer 
om å ta doktorgrad - noe som ikke akkurat er forventet av 
kvinner fra den lille landsbyen. 

Waterproof 
SØNDAG 20. SEPT KL. 17:30 

Regi: Daniela König. Jordan/Nederland 2019. Arabisk 
tale, engelsk tekst. DCP, 1t 30min.

Da Aisha mistet ektemannen sin, ble hun ene-
forsørger for sine barn, og måtte finne en måte å 
tjene penger på. Valget falt på rørleggeryrket. Hun 
blir med i Jordans første rørlegger-NGO for kvin-
ner. I Jordan får ikke menn entre en kvinnes hus 
dersom hun er alene hjemme, noe som fort kan bli 
problematisk da vannlekkasjer 
kan oppstå når som helst. 
Selv i et av verdens 
tørreste land trengs 
det alltid en rørlegger.

The Reformist
– A Female Imam
SØNDAG 20. SEPT KL. 15:00

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

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 kvin-
nelige imam. I en periode på over tre år følger 
regissør Marie Skovgaard Sherin og en gruppe 
likesinnede muslimske aktivister når de åpner 
Skandinavias første moske ledet av kvinner.
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TORSDAG 3. SEPT KL. 20:00
SØNDAG 6. SEPT KL. 19:00
ONSDAG 9. SEPT KL. 20:30

The Trip to Greece. Regi: Michael Winterbottom. 
Storbritannia 2020. Engelsk tale, Svensk tekst. 
Aldersgrense: Tillatt for alle. DCP, 1t 43min. 

Siste kapittel i sagaen.

Passende nok avsluttes Michael Winterbottoms 
The Trip-saga i Hellas – sivilisasjonens vugge, 
komedien og tragediens fødested og landet der 
en rekke flyktninger lever under umenneskelige 
forhold. Steve har nylig spilt inn Greed sammen 
med Winterbottom, men legger nå ut på en tur 
i Odyssevs fotspor. Han og Rob raser fra sted til 
sted og lunsj til lunsj, mens de filosoferer over 
livet, døden og kunsten. Spesielt døden plager 
Steve mer enn noensinne. Winterbottom setter 
et verdig punktum med «et kapittel» som er 
mørkere og har en tydeligere undertekst enn de 
andre filmene, samtidig som den er 
hysterisk morsom.

35 SHOTS OF RUM

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.

35 Shots of Rum er en av hennes lettest tilgjengelige 
filmer, og en av de vakreste. Handlingen dreier seg 
rundt forholdet mellom Lionel og datteren 
Josephine, som skildres på en svært delikat og 
nyansert måte. Josephine er strengt tatt gammel 
nok til å flytte hjemmefra, men virker ikke helt klar 
ennå. Hun har et ikke helt avklart forhold til naboen 
Noe, mens farens eks Gabrielle 
også bor i blokken. 

TIRSDAG 8. SEPT KL. 20:45
ONSDAG 9. SEPT KL. 18:00

35 rhums. Regi: Claire Denis. Frankrike 2008. Fransk tale, 
engelsk tekst. Aldersgrense: 12 år. 35mm, 1t 40min. 

En av de fineste filmene til Claire Denis. «Ord blir 
overflødige.» - Village Voice.

Franske Claire Denis har med filmer som Beau 
travail, White Material og 35 Shots of Rum markert 
seg som en av de beste og mest originale 
regissørene i europeisk film. Filmene hennes er 
både komplekse og intuitive, og de har en visuell 
kraft som er usedvanlig. Bildene er sanselige og 
ofte sensuelle, men aldri på en banal måte. 
Og de er alltid rike på 
stemninger. 

THE TRIP 
TO GREECE
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UNGE aHMED

frem, uten at et fasitsvar blir gitt. Hovedpersonen her 
er den 13 år gamle Ahmed, som i det filmen starter 
allerede er blitt radikalisert av den lokale imamen. For 
ung til å stille kritiske spørsmål, og inspirert av sin fetter 
som allerede er utropt til martyr, forsøker han å begå 
en tilsvarende handling. Resten av filmen er hans møte 
med samfunnets instrumenter for avradikalisering, og 
hans egne reaksjoner på dette. 
 
Hele tiden greier regissørene å holde vår interesse fan-
get mellom den unge Ahmeds religiøse overbevisning 
og dem som ønsker å hjelpe. Finnes det noen vei ut for 
et allerede fanget sinn? Kan hjelpearbeideren nå frem? 
Psykologen? Eller kan datteren til bonden han arbeider 
hos vekke andre følelser hos ham, eller driver Ahmed et 
spill med oss alle? Sikkert er det at denne gang stikker 
brødrene Dardenne hånden inn i et av vår tids største 
vepsebol, og gir den som våger å følge dem nok en 
fabelaktig filmopplevelse, og kanskje litt innsikt også?

«Like all of their films, Young Ahmed contains a range of 
superbly realized performances—young Ben Addi in the 
title role deserves special commendation—that brings 
to life not just a disparate set of individuals but an 
entire social world. Yet it’s the vision of the entire film 
which makes that world so immediate and affecting.» 
RogerEbert.com, Godfrey Cheshire

TORSDAG 10. SEPT KL. 18:00
SØNDAG 13. SEPT KL. 17:00
TIRSDAG 22. SEPT KL. 20:15

Le jeune Ahmed. Regi: Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne. 
Belgia/Frankrike 2019. Fransk og arabisk tale, norsk tekst. 
Aldersgrense: 9 år. DCP, 1t 20min. 

I mer enn 40 år har brødrene Luc og Jean-Pierre 
Dardenne filmet sentral-europas skyggesider, først 
som dokumentarister, senere som arvtagere til den 
neorealistisk fiksjonsfilmen. 

Dardenne-brødrene har alltid et knivskarpt blikk 
på hvordan samfunnet behandler sine svakeste, og 
hvordan din posisjon former din personlighet og dine 
valg. Denne skarpheten er av kritikere noen ganger 
tolket som en kjølighet, en distansering fra objektene, 
men faktum er at man sjelden ser så virkelighetsnære 
portretter av mennesker og deres tro, tvil og vanskelige 
valg som i en film av de to brødrene. To gullpalmer og 
et utall andre priser, blant annet beste regi for Unge 
Ahmed i Cannes 2019, taler sitt tydelige språk.

Denne gangen går de rett inn i hjertet av troen og den 
muslimske befolkningens utfordringer når de dras i for-
skjellige retninger – hvor ortodokse kan/skal de være? 
Et skolemøte hvor de muslimske foreldrene diskuterer 
bruken av sang i arabisk-undervisningen er en sentral 
scene hvor de forskjellige synspunktene får komme 

CINEMaTEKENE 
I NORGE

SINGIN’ IN THE RaIN

koketterende skuespillere som vet hvor viktig image 
er for deres potensielle stjernestatus, hjernedøde 
sladrespaltister, naive pikebarn mer seriøse ambis-
joner som gjerne hopper ut av kjempebløtkaker for 
å bli en del av showbiz, forvirrede produsenter og 
overstimulerte stjerner som tror litt for mye på sine 
egne presseagenter. Spørsmålet er om ikke dette 
overflødighetshornet av en optimistisk 50-talls film 
er den filmen som best speiler filmen som populært 
massemedium. Velkommen til et møte med et av 
Hollywoods aller fineste øyeblikk!

TORSDAG 24 SEPT KL. 20:15
SØNDAG 27. SEPT KL. 17:00

Singin´in the Rain. Regi: Stanley Donen & Gene Kelly. USA 
1952. Engelsk tale, utekstet. Aldersgrense: 6 år. DCP, 
1t 43min. 

En mer oppløftende («I’m laughing at clouds so dark 
high above») og opplysende (om filmindustriens 
omlegging fra stumfilm til lydfilm) film skal du lete 
lenge etter. 

Det ene gnistrende sang- og dansenummeret etter-
følger det andre, og Gene Kelly, Donald O’Connor 
og Debbie Reynolds viser alle fram imponerende 
atletiske danseferdigheter. Men mest av alt er dette 
en film som med stor kjærlighet og skarpt vidd 
karikerer mange av bransjens aktører; tøffe 
regissører som anser filmsettet å være 
en slagmark, 
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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.

ARKITEKTUR
PÅ

FILM

PLAYTIME
TIRSDAG 8. SEPT KL. 18:00

Playtime. Regi: Jacques Tati. Frankrike/Italia 1967. 
Engelsk, fransk, portugisisk, tysk og 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
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BAUHAUS 
TIRSDAG 27. OKT KL. 18.00

Bauhaus Spirit. Regi: Niels Bolbrinker & Thomas Tielsch. 
Tyskland 2019. Tysk og engelsk tale, engelsk tekst. 
Aldersgrense: 15 år. DCP, 1t 30min.

Hva har en latinamerikansk favela med et gam-
melt arbeidersamfunn i Dessau å gjøre? Hva er 
forbindelsen mellom en jødisk sosialist i et bonde-
samfunn og barna i en skoleklasse i Stockholm? 
Alle disse historiene har med visjoner å gjøre, og 
de praktiske forsøkene på å realisere dem. For 
snart hundre år siden så en radikal kunstnerisk 
utopi, som fremdeles påvirker vår verden av i dag, 
dagens lys i en søvnig, tysk småby. Bauhaus ble 
grunnlagt i 1919 av Walter Gropius, og formålet 
var å forene skulptur, maling, design og arkitektur 
til en kombinert, konstruktiv disiplin. Det er en 
syntese av frigjort fantasi og stringent struktur; 
kryssmediale konsepter som forskjønner og berik-
er vår eksistens og står for opplysthet og klarhet, 
orden og lekenhet. Bauhaus la grunnsteinen til et 
av de viktigste bidragene til 1900-tallets hver-
dagskultur og innflytelsesrike kontemporære de-
sign, fra Apple til avantgarden av bærekraftig og 
framtidsrettet arkitektur. Men Bauhaus har alltid 
vært mer enn bare et kunstnerisk eksperiment. 

Datidens sosiale forhold og erfaringene fra første 
verdenskrig gjorde at bevegelsen var opptatt av 
designens politiske og sosiale konnotasjoner helt 
fra starten av. Bauhaus’ historie er derfor ikke 
bare historien om kunst, men også om en epoke 
som strekker seg fra tidlig 1900-tall og fram til 
i dag. Filmen skildrer den fascinerende histo-
rien om Bauhaus som erklæringen, fiaskoen og 
fornyelsen av en sosial utopi. Den forteller også 
om kunstnere, forskere og arkitekter av i dag, 
som i sine undersøkelser av dagens utfordringer 
også identifiserer seg med Bauhaus. Fortellingen 
om dette uferdige, utopiske prosjektet med sine 
mangfoldige og spennende kryssreferanser åpen-
barer seg på den måten for oss mens det stiller 
spørsmålene som er like aktuelle i dag: Hvordan 
ønsker vi å leve? Hvilken retning ønsker vi å ta?

Filmen presenteres i 
samarbeid med 
Byarkitekten, 
Bergen kommune.
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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 Wes Andersons Moonrise Kingdom og 
avslutter med Ingmar Bergmans Fanny og Alexander. Så bli med å feire 

fargefilmen med oss gjennom hele 2020!
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ONSDAG 30. SEPT KL. 18:00
SØNDAG 4. OKT KL. 19:00

Le mépris. Regi: Jean-Luc Godard. Frankrike/Italia 1963. 
Fransk tale, engelsk tekst. Aldersgrense: 15 år. 
35mm, 1t 40min. 

En filminnspilling og et forhold i oppløsning.

Forfatteren Paul Javal har, av økonomiske grun-
ner og for å tilfredsstille sin kone Camille, sagt 
ja til å skrive om manuskriptet til en filmversjon 
av Homers Odysséen. Regissøren er ingen andre 
enn Fritz Lang (som spiller seg selv, Godard spil-
ler regiassistenten). Le mépris skildrer omsten-
dighetene omkring filminnspillingen, og konflik-
ten mellom produsent og regissør; amerikanske 
penger versus europeisk kultur.

Men Le mépris er mer enn en metafilm. Det er 
også historien om Paul og Camille, og hvordan 
de glir fra hverandre. Godard har selv beskre-
vet karakteren Paul som «en person fra I fjor i 
Marienbad som ønsker å leve i en film som Rio 
Bravo». Uten å lykkes, kan vi legge til.

ONSDAG 23. SEPT KL. 18:00
TIRSDAG 29. SEPT KL. 18:00

Moonrise Kingdom. Regi: Wes Anderson. USA 2012. 
Engelsk tale, norsk tekst. DCP, 1t 34min.

«Finere kjærlighetshistorie skal man lete 
lenge etter.» - Erlend Loe

Wes Anderson har hatt en fargerik karriere om-
trent uten dødpunkter, hvor den ene genistreken 
har fulgt den andre. Moonrise Kingdom var hans 
syvende spillefilm og har, som de fleste av Wes 
Andersons filmer, et helt fantastisk karakter-
galleri, hvor en makeløs parade av kjente skue-
spillere får prøve seg på noe annet enn 
de er vant til. Vi møter Bruce Willis i selskap 
med Anderson-favoritter som Bill Murray og 
Jason Schwartzman. Dessuten finner vi Tilda 

Swinton i den herlige rollen som «Social 
Services» (!) – Anderson har sagt at han hadde 
ønsket å jobbe med henne helt siden han møtte 
henne i Sundance i 1993, hvor han var med 
debutfilmen Bottle Rocket og hun med Orlando. 

Moonrise Kingdom er inspirert av den britiske 
filmen Melody: For ung til kjærlighet og handler 
om to ungdommer som rømmer hjemmefra – og 
om alle de små og store tildragelsene dette fører 
med seg. «Stort mer er det ikke hensiktsmessig 
å vite på forhånd. Filmen er en fullendt fest av 
musikk, farger, billedkomposisjon og ikke minst 
dialoger og situasjoner. Finere kjærlighets-
historie skal man lete lenge etter.» (Erlend Loe)

MOONRISE KINGDOM

LE MÉPRIS
FANNY OG 

ALEXANDER

SØNDAG 25. OKT KL. 17:00

Fanny och Alexander. Regi: Ingmar Bergman. Sverige 
1982. Svensk tale, norsk tekst. Aldersgrense: 15 år. 
35mm, 3t 8min. 

Fanny og Alexander er krøniken om familien 
Ekdahls liv. Den berettes gjennom gutten 
Alexsanders følsomme øyne, og Alexander er 
på mange måter Bergmans alter ego i denne til 
dels selvbiografiske filmen. Med sin brede og 
inntrengende skildring av en gutts oppvekst, 
er Fanny og Alexander også en studie av den 
kunstneriske fantasiens tilblivelse og utfoldelse. 
Filmen er inspirert av teateret. Henvisningene til 
teaterstykker som Strindbergs Ett drömspel og 
Shakespears Hamlet er mange og tydelige. 

«Efter Fanny och Alexander blir det ingen mer 
långfilm för mig. Roligare kan det aldrig bli, inte 
jobbigare heller. Fanny och Alexander är som 
en summering av hela mitt liv som filmskapare. 
Långfilm är ett arbete för unga människor, både 
fysiskt och psykiskt.» -Ingmar Bergman

«Astonishingly beautiful.» - Roger Ebert
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RIKETDEL 1
ONSDAG 23. SEPT KL. 20:15
SØNDAG 27. SEPT KL. 19:30

Riget. Regi: Lars von Trier. Danmark/Sverige/Tyskland/
Nederland 1994. Dansk og svensk tale, norsk tekst. 
Aldersgrense: 15 år. 35mm, 2t 5min. 

DEL 2
TIRSDAG 29. SEPT KL. 20:30
ONSDAG 30. SEPT KL. 20:30

Riget. Regi: Lars von Trier. Danmark/Sverige/Tyskland/
Nederland 1994. Dansk og svensk tale, norsk tekst. 
Aldersgrense: 15 år. 35mm, 2t 20min.

Et avsindig, halsbrekkende og isnende nifst 
sykehusdrama med innslag av såpeopera, farse og 
skrekkfilm. Handlingen utspiller seg på Rikshospi-
talet i København, hvor leger og sykepleiere, blant 
annet den svenske nevrokirurgen Helmer («Dansk-
jävlar!!!»), bakser med naturlige og overnaturlige 
problemer. Rikshospitalet er bygget på en gammel 
blekeplass, og det kan nå virke som om «fukten og 
væten har vendt tilbake...». Helmer hater dan-
skene og tar det ikke så tungt at han har feiloper-
ert den lille jenta Mona, mens direktør Mosgaard 
prøver å få opp arbeidsmoralen med «Operasjon 
Morgenluft». I mens vandrer den overtroiske Fru 

Drusse rundt i korridorene på jakt etter ånder. 
Intenst spennende og hylende morsom.

«Rikets blodflimrende halvmørke skjuler knapt 
en urolig tumleplass for alle slags spøkelser, med 
grøssende mengder av såpeopera, legeroman, 
folkekomedie, science fiction, eksorsisme, parodi, 
pastisj, svart magi, angstlyst, effekt-makeri og en 
vel anbragt stormannsgalskap. Men først og fremst 
har filmen livgivende trykk og temperatur samt 
oppfinnsomhet. Den suger saftig næring fra døds-
foraktende humor. Dette er den lystigste, ær-
gjerrigste og ledigst henslengte nordiske filmen på 
lenge. Og den fører tilskueren inn i tilfreds trance.» 
- Per Haddal, Aftenposten

PRAKTISK OM BILLETTER
Skal du se hele Riket må du skaffe billetter 
til begge delene. Skal du også se Riket 2, må 
du skaffe billetter til begge delene av Riket 2.

DEL 1 OG 2

HOSTENS

HORROR

Når høstens mørke senker seg over Bergen henter vi frem tre 
skrekkklassikere. Vi byr på filmer fra von Trier, Polanski og 

De Palma – alle i forkant av Halloween.

Velkommen til en skrekkelig høst, 
og da tenker vi ikke på været!

i
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RIKET 2DEL 1
ONSDAG 7. OKT KL. 20:00
TIRSDAG 20. OKT KL. 20:00

Riget 2. Regi: Lars von Trier. Danmark 1997. Dansk og 
svensk tale, norsk tekst. Aldersgrense: 15 år. 
35mm, 2t 19min.

DEL 2
SØNDAG 25. OKT KL. 21:00
ONSDAG 28. OKT KL. 20:30

Riget 2. Regi: Lars von Trier. Danmark 1997. Dansk og 
svensk tale, norsk tekst. Aldersgrense: 15 år. 
35mm, 2t 17min.

Her finner du nye argumenter for hvorfor du aldri 
bør legges inn på det danske Rikshospitalet. 
Leger, pleiere, pasienter, spøkelser og misfostre 
dukker opp i en vill, kaotisk runddans. Riket II er 
om mulig enda sykere og mer heseblesende enn 
forgjengeren. Helmer vender tilbake fra Haiti med 
et heksebrygg som kan gjøre folk til zombier. Han 
har tenkt å bruke det på Krogshøj, som sitter på 
fellende bevis mot ham i Mona-saken. Imens har 
Judith født en grotesk vanskapning (Udo Kier), 
som vokser i et skremmende tempo. Fru Drusse 
snakker med åndene, og de to oppvaskhjelpene er 
skjønt enige om at noe er alvorlig galt på Riget. 

«En original, fantastisk, sprudlende maratonfilm. 
Gå ikke glipp av den.» – Liv Jørgensen, Dagbladet

«Lars von Trier har sammen med regikompanjong 
Morten Arnfred maktet det mesterstykke å høyne 
nivået i kultfilmens andre del, samtidig som han 
tilrettelegger for en kommende avslutning som kan 
«toppe» den. Og det gjør han med visuell ele-
ganse, svimlende kamerakjøringer med håndholdt 
kamera, freidig overrumplende klipp, brudd på 
alle tenkelige dramaturgiske regler.» 
– Per Haddal, Aftenposten

«Skuespillerprestasjonene er ganske enkelt 
glimrende.» – Borghild Maaland, VG

PRAKTISK OM BILLETTER
Skal du se hele Riket 2 må du skaffe billetter 
til begge delene. Skal du også se Riket, må 
du skaffe billetter til begge delene av Riket.

DEL 1 OG 2

ROSEMARY’S BABYONSDAG 21. OKT KL. 20:15
TORSDAG 22. OKT KL. 20:15
TORSDAG 29. OKT KL. 20:30

Rosemary’s Baby. Regi: Roman Polanski. USA 1968. 
Engelsk tale, norsk tekst. Aldersgrense: 15 år. 
35mm, 2t 17min. 

I 1960-tallets hypermoderne New York flytter et 
nygift par inn i et elegant, gotisk leilighetskom-
pleks. Han er frustrert over sin lite vellykkede 
skuespillerkarriere. Hun er bare litt foruroliget av 
det eldre, noe eksentriske naboparet som stadig 
stikker innom. Likevel har de det fint – Rosemary 
blir gravid, og Guy begynner å få de rollene han 
alltid har ønsket. Rosemary begynner imidlertid 
å få mistanke om at Guy har inngått en pakt med 
djevelen, og at barnet hun skal føde er Antikrist. 
Polanski har valgt å formidle hele historien sett 
gjennom Rosemarys øyne. Derfor kan hennes 
overnaturlige opplevelser fortolkes som hennes 
egne fantasifostre. Hele filmen preges av en at-
mosfære av tvetydighet og tvil: Blir hun voldtatt? 

Av Satan? Eller av sin mann? Er hun hysterisk, eller 
finnes det virkelig satanister i New York? Er de i 
så fall i stand til å kalle Satan til jorden for å avle 
Antikrist med en ny Maria? 

Rosemary’s Baby var Polanskis første film pro-
dusert i USA etter at han hadde hatt stor suksess 
i Europa. Han klarte å ivareta sin europeiske 
særegenhet, og i Rosemary’s Baby rendyrket 
han til fulle et av sine mest personlige tema som 
filmskaper: Angsten som gradvis stiger til total 
panikk. Elementene av frykt har røtter i hans egne 
traumatiske opplevelser, blant annet var moren ett 
av de utallige polsk-jødiske ofrene for Holocaust.
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CARRIEONSDAG 28. OKT KL. 18:00
TORSDAG 29. OKT KL. 18:00

Carrie. Regi: Brian De Palma. USA 1976. Engelsk tale, 
engelsk tekst. Aldersgrense: 15 år. DCP, 1t 38min. 

Carrie er oppdratt av sin enslige og hysterisk 
religiøse mor, som aldri har innviet datteren i pu-
bertetens kroppslige forandringer. Filmen innledes 
med at hun får sin første menstruasjon i gymsalens 
garderobe. Carries redsel overfor det uforståelige 
blodet gir klassevenninnene – som vet hva det er 
– enda et påskudd for å mobbe henne. Hjemme 
igjen hos mor er det ikke mye trøst å få; hun 
starter en hysterisk utmaling om hvor urent 
dette blodet er.

Etter hvert bestemmer imidlertid gymlærerinnen 
og en av hennes klassevenninner seg for å ta den 
forknytte Carrie under sin vinge. Under mild tvang 
og overtalelse får de hennes gode sider frem, og 
Carries selvsikkerhet vokser. En annen klasse-
venninne aner at hun kan bli en utfordrer til hennes 

posisjon i gjengen, og pønsker ut et grusomt pek 
for å jekke henne ned. Hun vet imidlertid ikke at 
Carrie har holdt skjult andre, mindre 
vanlige talenter.

Da Carrie kom i 1976 ble den raskt en av tiårets 
store horror-ungdomsfilmer, med en så sublim 
bruk av blod at selv den mest drevne splatter-
regissør kan bli misunnelig.

Gjennom en effektiv regi har De Palma gitt filmen 
et Hitchcock-plot der trusselen kommer innenfra. 
Det gjør at hele historien føles klaustrofobisk; som 
en uutholdelig tilstand det er umulig komme seg ut 
av. Også Sissy Spacek fikk mye ros for sin uhyg-
gelige innlevelse i tolkningen av tittelrollen.
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SMITTEVERN 
PÅ CINEMaTEKET

 
 

Vi vil at det skal være trygt å se film på 
Cinemateket, og gjør det vi kan for å 

redusere smitterisiko. Vi vil gjerne at du 
setter deg inn i tiltakene du finner på 

plakatene utenfor Cinemateket.

Ta hensyn til dine medpublikummere
Ikke bytt sitteplasser

Følg smitteverninstruksene
Host og nys i albuen

Hold deg i ro under filmen så langt det er mulig
Bruk antibac som står utplassert

Velkommen til Cinemateket!



FILMENS
 KVINNELIGE
  PIONERER

Pour Don Carlos var det første kreativt autonome verket 
den legendariske stumfilmstjernen Musidora regisserte. Hun 
spilte i en rekke produksjoner på både lerret og scene; mest 

kjent er hun for rollen som Irma Vep i Gaumonts kriminalserie 
Les vampires (1915–1916), og som Marie Verdier i Judex 

(1916). I 1919 etablerte Musidora sitt eget produksjonsselskap 
Société des Films Musidora, og filmen Pour Don Carlos 

ble selskapets største produksjon.

Pour Don Carlos er basert på en roman av Pierre Benoît, og 
handlingen utspiller seg under de såkalte karlistkrigene i 

Spania på 1800-tallet. Benoît insisterte på at Jacques Lasseyne, 
en spansk dignitær som investerte i produksjonen, skulle være 

medregissør. Filmen ble spilt inn i Baskerland i 1920. Den represen-
terer et vendepunkt i Musidoras karriere og tente gnisten til hennes 

lidenskapelige kjærlighetsforhold til et land og en kultur som tok imot 
henne som en stor stjerne. Men først og fremst møtte hun Antonio 

Cañero, en tyrefekter som ble hennes tekniske rådgiver i arbeidet med 
filmen. På grunn av ham gjorde hun alt hun kunne for å forsikre seg om 

at framtidige produksjoner, helt fram til 1926, ble spilt inn i Spania. Pour 
Don Carlos hadde premiere i Paris og Madrid i desember 1921, i en ned-

kortet versjon fordi den opprinnelige lengden på tre timer 
gjorde det umulig å slippe den i datidens marked.

POUR
DON
CARLOS

TORSDAG 1. OKT KL. 18.00
TIRSDAG 6. OKT KL. 20.00

Pour Don Carlos. Regi: 
Musidora & Jacques 
Lasseyne. Frankrike 1921. 
Språk: stum. Mellomtekst: 
engelsk. Aldersgrense: 15 
år. DCP, 1t 30min.

FILMENS
KVINNELIGE
PIONERER

Helt siden kinoens 
opprinnelse har kvinner 
skrevet, regissert og pro-
dusert filmer. Innen både 

dokumentarfilm og spillefilm, 
innen kortfilmer og filmer 

med full lengde har de skapt 
former og narrativer; den kun-

stneriske legitimiteten deres er 
udiskutabel og bidraget deres til 
kinofilmen er enormt. Ikke desto 

mindre er de blitt glemt i historien 
til den sjuende kunstform. I dette 

programmet har Institut français 
samlet de ypperste arbeidene 

til seks franske pionerer og 
gitt dem internasjonal 

anerkjennelse. 
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Germaine Dulac valgte ikke filmskaping som sin første karriere, og hun 
mente heller ikke at regi var noe for kvinner. Likevel laget hun over 30 filmer, 

hadde eget produksjonsselskap, skrev en rekke artikler om filmskaping og 
holdt forelesninger – i tillegg startet hun og redigerte et filmtidsskrift. Mange 

av arbeidene hennes røpet et feministisk ståsted og stilte spørsmål ved status 
quo når det gjelder tradisjonelle kvinneroller. Dulac var allsidig, produktiv, 

bestemt og politisk engasjert, og blant de mest utrettelige utøverne av og for-
kjemperne for film som selvstendig kunstform i kinoens historie.

I La Souriante Madame Beudet, av mange sett på som Dulacs mesterverk og en av 
de første virkelig feministiske filmene, bruker hun alle filmatiske virkemidler hun har 

til disposisjon for å fortelle om frustrasjonene og fantasiene til en ung kone som er 
fanget i et kjærlighetsløst ekteskap med en ubehøvlet ektemann. Hennes kvinnelige 

begjær er et avvik og kan kun uttrykkes gjennom fantasien. Dulac gir oss tilgang til 
madame Beudets indre liv ved hjelp av et spekter av effekter (spesiallinser, dob-

belteksponering, pussige vinkler, fokus på gjentakende bevegelser) slik at vi ser og for-
nemmer ekteskapet gjennom hennes øyne. På slutten av 1920-tallet gikk Dulac inn i en 

intens periode med grundig utforskning av det estetiske, og noen av ideene hun hadde 
skrevet om i essayene om avantgarden, brukte hun i de abstrakte kortfilmene Thèmes et 
variations, Étude cinégraphique sur une arabesque og Disque 957. Selv om hun iblant lot 
seg inspirere av musikkstykker og ofte anvendte et gjenkjennelig bildespråk – mekaniske, 
organiske og menneskelige former i bevegelse – var det rytme, lys og bevegelse som stod 
sentralt i disse filmene. Med Dulacs egne ord: «Linjer, overflater og volum som utvikler seg 
direkte og uten frammaningens kunstferdighet, i sin egen forms logikk og befridd fra enhver 

altfor menneskelig mening for bedre å opphøye seg til abstraksjon og 
gi mer plass til følelser og drømmer: integral kino.»

SØNDAG 4. OKT KL. 17.00
TIRSDAG 6. OKT KL. 18.00

La souriante Madame Beunet. Regi: 
Germaine Dulac. Frankrike 1923. 
Språk: stum. Mellomtekst: engelsk. 
Aldersgrense: 15 år. DCP, 54 min. 

LA SOURIANTE
MADAME
BEUDET

FILMENS
KVINNELIGE
PIONERER

Mellom 1896 og 1920, først i Frankrike og siden i USA, 
var Guy Blaché både manusforfatter, regissør, veileder og 

produsent på over tusen filmer. Det dreier seg om alt fra 
kortfilmer på under minuttet til spillefilm i full lengde samt 
noen håndfargede, og over hundre filmer med synkronisert 

lyd laget mellom 1902 og 1906, rundt tjue år før lyden 
revolusjonerte spillefilmene.

Som både manusforfatter og regissør arbeidet hun svært 
allsidig og innen mange sjangrer som komedie, western, drama, 

krim og bibelsk epos, i tillegg til at hun laget filmer basert på 
litterære verker og teaterproduksjoner. Alice Guy (navnet hun gikk 
under ved Gaumont Film Company), laget sin første spillefilm i en 
tid da disse ble brukt til å fremme forskning og kamerasalg – en tid 

da ideen om spillefilm som underholdning ennå ikke var født. Ved at 
Blaché stod for en fundamental forvandling av filmatisk imaginasjon, 

produksjon og distribusjon, bidro hun til alle aspekter ved filmbran-
sjens utvikling, og karrieren hennes i de to landene hvor kinoen så 

dagens lys, er et vitnesbyrd om hvor enestående hun var.

Filmene i denne pakken: Chez le magnétiseur, Chirurgie fin de siècle, 
Avenue de l’opéra, Chapellerie et charcuterie mécaniques, Chez le pho-
tographe, Questions indiscrètes, Madame a des envies, Les Résultats du 

féminisme, Le Lit à roulette, La Course à la saucisse, Alice Guy tourne une 
phonoscène..., Sur la barricade og Le Billet de banque.

TORSDAG 1. OKT KL. 20.15

Alice Guy: 13 courts métrages. Regi: 
Alice Guy. Frankrike 1921. Språk: stum. 
Mellomtekst: engelsk. Aldersgrense: 15 
år. DCP, 50min.

Dette er et omfattende til-
bakeblikk på filmene til Alice 
Guy Blaché (1873-1968), en 
sentral, men glemt person 
fra kinoens tidligste år; den 
første kvinnelige regissøren 
og den første kvinnen som 
etablerte og styrte sitt 
eget filmstudio.

ALICE GUY:
13 KORTFILMER

FILMENS
KVINNELIGE
PIONERER
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Til tross for at Marie-Louise Iribe bare ble 39 år gammel, var hun en dyna-
misk filmpioner som rakk mye i sitt korte liv, både som skuespiller, regissør og 

produsent. Hun var ambisiøs og kultivert og startet sitt eget produksjonsselskap, 
regisserte to spillefilmer og var en av de få kvinnelige regissørene som klarte den 

vanskelige overgangen fra stumfilm til lydfilm tidlig på 1930-tallet.

Le Roi des Aulnes (Den eneste filmen Marie-Louise Iribe er kreditert soloregi for) er 
en uforglemmelig, drømmeliknende visualisering av Goethes dikt Erlkönig fra 1782 og 

Franz Schuberts melodi fra 1815. I Iribes versjon rir en mann på hesteryggen med sin 
syke sønn for å nå fram til en doktor i en nærliggende by. Mens de rir gjennom skogen i 
natten får gutten et syn av alvekongen (en eventyrkonge fra et dansk sagn – ellekongen), 

men faren avfeier sønnens frykt og tilskriver det den ville naturen som omgir dem.

Idet far og sønn rir inn i skogen etter en sakte, naturalistisk begynnelse, vekkes even-
tyrverdenen til live, og det samme gjør filmen. Ved å kombinere datidens spesialeffek-

ter med den nifse atmosfæren i en ekte skog, maner Iribe kraftfullt fram det skumle ved 
naturens verden i nattemørket med all sin magi og skrekk. Eventyrfigurene gutten skaper av 
løv og edderkopper, er bitte små, søte skapninger, men alvekongen er en skikkelig skummel 

skikkelse, gjennomskinnelig og kjempemessig, og dødsmasken hans som 
kommer til syne i de siste scenene, oser av frykt.

ONSDAG 7. OKT KL. 18.00
TIRSDAG 20. OKT KL. 18.00

Le Roi des Aulnes. Regi: Marie-
Louise Iribe. Frankrike 1930. 
Fransk tale, engelsk tekst. 
Aldersgrense: 15 år. 
DCP, 1t 10min. 

LE ROI
DES 
AULNES

FILMENS
KVINNELIGE
PIONERER

Paris 1900 hadde premiere på Cannes-festivalen i 1947. 
Siden den gang har den forblitt en relativt obskur film, inntil 

den nylig ble restaurert. Den tar publikum med inn i La 
Belle Époque, tiden fra århundreskiftet og frem til den første 

verdenskrigens begynnelse. Filmen består i sin helhet av 
arkivmateriale samlet fra en mengde kilder, hvor mesteparten 
ikke lenger finnes i sin originale form. Den introduserer oss for 
tidens trender, inkludert hotspots som Moulin Rouge og Paris’ 

største celebriteter. Fortellerstemmen tilhører skuespilleren 
Claude Dauphin, mens Alain Resnais, som snart skulle bli berømt 

filmskaper, hadde flere oppgaver i filmproduksjonen. 

Paris 1900 er både en oppløftende ode til et samfunn som finner 
opp seg selv på nytt, og en advarende og illevarslende fortelling om 

oppbygningen til krig – og hvor enkelt det kan skje. Filmen er et 
mesterstykke i filmklipping og en fryd for alle som er interesserte 

i tidlig filmhistorie og La Belle Époque.

ONSDAG 21. OKT KL. 18:00
TORSDAG 22. OKT KL. 18:00

Paris 1900. Regi: Nicole Védrès 
og Pierre Braunberger. Frankrike 
1946. Fransk tale, engelsk tekst. 
Aldersgrense: 15 år. 
DCP, 1t 20 min. 

PARIS
1900

FILMENS
KVINNELIGE
PIONERER
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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

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: 


