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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

NOVEMBER
      1.
      17:00: Stella Polaris
      19:15: Mr. Nobody

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
 18:00: Stella Polaris 18:00: Hatet 18:00: Hatet   17:00: Rancho Notorious
 20:30: Mr. Nobody 20:30: Wild at Heart 20:30: Nådeløse menn   19:15: Nådeløse menn
      

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
 18:00: I am Half Sick 18:00: Den blå engel 18:00: Stumfilmkonsert:   17:00: tbc
  20:30: Norma Rae    19:15: Dressed to Kill
   20:30: Dressed to Kill   

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
 18:00: En due satt på en 18:00: Underdown 18:00: En due satt på en 18:00: Hillbilly Elegy  16:00: 1900
     

 20:30: Wild at Heart  20:30: Rancho Notorious   

16. 17. 18. 19. 20.  22.
 18:00: Bogota Change 18:00: Norma Rae 18:00: Vredens druer 18:00: Mank  17:00: Vredens druer
 20:00: Hillbilly Elegy 20:45: Den blå engel    20:00: Mank

DESEMBER
30. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 18:00: O Brother, Where 18:00: Marlene 18:00: The Grand   17:00: Solan og Ludvig  
  20:30: O Brother, Where    
 20:30: Marlene  20:30: Atlantis   19:00: Atlantis   

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.    
 18:00: Solan og Ludvig 18:00: A Christmas Carol 18:00: Sin nombre 18:00: The Midnight Sky  17:00: Mongoland 
   20:15: Sin nombre 20:30: Mongoland   19:15: The Midnight Sky  
 20:00: The Grand    

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.    
 18:00: A Christmas Carol 18:00: It’s a Wonderful Life 18:00: Witness for   17:00: It’s a Wonderful Life  
      20:00: Witness for  
   20:45: It’s a Wonderful Life

HUFF er ungdoms-
filmklubben som 
viser film hver 

mandag kl. 19 på 
Cinemateket. Se 

program på HUFFs 
facebookside.

Art Thou?
– Jul i FlåklypaBudapest Hotel
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– Jul i Flåklypa

Budapest Hotel

the Prosecution
the Prosecution

over tilværelsen
gren og funderte
over tilværelsen

God filmjul til alle Bergens filmelskere!

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.



SØNDAG 1. NOV KL. 17:00
TIRSDAG 3. NOV KL. 18:00

Stella Polaris. Regi: Knut Erik Jensen. Norge 1993. Norsk tale, 
utekstet. Aldersgrense: 9 år. DCP, 1t 29min. 

Den nordnorske filmskaperen Knut Erik Jensen fyller 
80 år – det markeres med hans spillefilmdebut.

Etter en lang karriere som dokumentarfilmskaper og 
NRK-medarbeider, laget Knut Erik Jensen en dristig 
spillefilmdebut med Stella Polaris, der tilstand, stem-
ning og følelser hadde prioritet fremfor den rene hand-
ling. Filmen skildrer en landsdel over en periode på 40 
år, og kretser rundt en kvinnes minner og drømmebilder 
om oppvekst, kjærlighet og natur. Filmen fungerer både 
som en hyllest til kystbefolkningen, og som en klage-
sang over hvordan utviklingen endret disse miljøene. 
Stella Polaris var et sjeldent billeddikt, et speilbilde av 
en tid, og ikke minst et personlig politisk uttrykk som 
var ideelt plassert i forkant av den norske 
EU-avstemningen.

Stella Polaris ble i 1993 belønnet med Filmkritiker-
prisen, gitt av Norsk Filmkritikerlag, og vant Crystal 
Globe under filmfestivalen i Karlovy Vary året etter.

HATET

CINEMATEKENE 
I NORGE

Cinematekene i Bergen, 
Oslo, Trondheim, Tromsø, 
Kristiansand, Lillehammer 
og Stavanger programme-
rer 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.

mellom liv og død etter å ha blitt slått helseløs av 
politiet. Vince har plukket med seg en skinnende blank 
Smith & Wesson, som en politimann har «mistet» i nat-
tens hete, og sverger å bruke den hvis kameraten dør. 
Allerede fra filmens innledning etableres en visshet 
om en skjebnens time som filmens handling uvilkårlig 
trekkes mot. Ventetiden organiseres som en episodisk 
skildring av de tre vennenes ferd gjennom dagen og 
natten. Det skjebnessvangre understrekes med stadige 
tidsangivelser, en klokke som langsomt, men sikkert 
tikker seg mot nattens ende. Så langt, alt vel.

Hatet er regissert av Mathieu Kassovitz, som senere 
først og fremst gjorde seg bemerket som skuespiller 
(de siste år særlig i den franske tv-serien Le bureau). 
Inspirert av Spike Lee og med fryktløs råhet, ga han 
et bredere publikum innblikk i la banlieue – de mindre 
idylliske boligområdene i utkanten av Paris. Filmen 
kom i et år med mye uroligheter i Frankrike, og som 
sosial kommentar oppleves filmen oppsiktsvekkende 
relevant 25 år etter.

ONSDAG 4. NOV KL. 18:00
TORSDAG 5. NOV KL. 18:00

La Haine. Regi: Mathieu Kassovitz. Frankrike 1995. Fransk tale, 
engelsk tekst. Aldersgrense: 15 år. DCP, 1t 38 min. 

Den hardtslående, franske gateklassikeren fyller 25 år 
og er nyrestaurert i 4K – og mer aktuell enn noensinne.

Den franske filmen Hatet kom som en knyttneve i 
1995, og er like aktuell 25 år seinere. Denne hardt-
slående og særdeles heftige filmen om uro og vold i en 
fransk forstad, tegner et bilde av et uforsonlig hat 
mellom samfunnets utstøtte (arbeidsløse og innvan-
drere) og samfunnets forvaltere (politiet). De er nær 
sagt institusjonalisert i sin gjensidige «samtaleform»: 
Stein mot batonger. Det som betyr noe er måten 
argumentene utveksles på, hvem som blir den 
moralske seierherren.

I løpet av et døgn følger vi Hubert, Saïd og Vinz, den 
ene av algerisk avstamning, den andre av afrikansk og 
den tredje jødisk. Alle er innbyggere i la zone, den grå 
forstadssonen som har grodd opp omkring Frankrikes 
storbyer. Det er morgen etter en av de mange konfron-
tasjonene mellom politi og opprørere. 
En ung algerier svever 

STELLA 
POLARIS
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WILD AT HEART

strekker seg gjennom et pervertert og ondskapsfullt 
landskap, skildret med David Lynchs karakteristiske 
og slagkraftige filmestetikk. Som en av de få regissø-
rene som fullt ut behersker den postmoderne fortel-
leteknikken, har Lynch pakket filmen med absurde 
ulogiske hendelser som hele tiden ligger på lur under 
en glatt overflate av rene farger, tradisjonelt eventyr 
og stereotype figurer.

David Lynchs roadmovie-epos vant gullpalmen i 1990 
til voldsom pipekonsert og buing fra publikum. Til 
tross for Cannes-juryens anerkjennelse av filmen, var 
det mange som hadde vanskeligheter med å takle så 
store doser med sex og vold som det Wild at Heart 
hadde å by på. Wild at Heart er et flammehav på 
godt og vondt. Filmens rødglødende intensitet passer 
hele tiden på å balansere på ytterkanten av hva vi 
kan godta av vold og sex på film. Dorothy fra Kansas 
ville neppe benyttet avsagd hagle i sin søken etter 
trollmannen fra Oz.

ONSDAG 4. NOV KL. 20:30
TIRSDAG 10. NOV KL. 20:30

Wild At Heart. Regi: David Lynch. USA 1990. Engelsk tale, 
utekstet. Aldersgrense: 18 år. DCP, 2t 5min. 

«This whole world’s wild at heart and weird on top.»

Kjæresteparet Lula og Sailor er på flukt. Lulas 
psykopatiske mor nekter å akseptere den brennende 
kjærligheten hennes datter føler for Sailor, og hun 
setter alle midler i verk for å spore dem opp og sette 
en stopper for deres forhold. Imens raser kjæreste-
paret av gårde i sin glinsende cadillac på en underlig 
ferd gjennom sørstatene. Hvor enn de stopper ender 
de alltid opp i situasjoner som grenser til det abnorme 
og de møter stadig de merkeligste karakterer som alle 
synes å ha en utpreget sleskhet til felles. Det går til 
tider svært hardt for seg, med sinnssyke ransmenn og 
perverse leiemordere, men Lula og Sailor klarer alltid 
å kjempe seg levende ut av det, takket være deres 
ubrytelige kjærlighet til hverandre.

Wild at Heart blir av mange regnet som en allegori 
over Trollmannen fra Oz. Her er den gule mursteins-
veien byttet ut med glohet sørstatsasfalt, og den 

CINEMATEKENE 
I NORGE

NÅDELØSE MENN

Nådeløse menn er westernfilmen som ble utropt til 
klassiker allerede før den hadde hatt premiere, og 
som likefullt innfridde forventningene. Eastwood 
trenger inn i selve voldens psykologi, når han tar 
et kraftig oppgjør med såvel western-sjangerens 
voldsromantikk som sin egen mytologiske skikkelse 
innenfor samme sjanger. Sjelden har avsløringen av 
revolvermennenes nedrighet vært så konsekvent og 
uglamorøs som her.

TORSDAG 5. NOV KL. 20:30
SØNDAG 8. NOV KL. 19:15

Unforgiven. Regi: Clint Eastwood. USA 1992 Engelsk tale, 
utekstet. Aldersgrense: 15 år. DCP, 2t 12min. 

Nådeløse menn er en sterk og dramatisk meditasjon 
over det gamle vesten, mytene og heltene.

William Munny (Clint Eastwood) har en fortid som 
iskald revolvermann og tilbringer sine gamle dager 
som grisefarmer. Da en ung jypling dukker opp og 
ber ham bli med for å lete opp en cowboy som skal 
ha lemlestet en prostituert ved et bordell i den lille 
byen Big Whiskey, nøler Munny. Men til slutt blir han 
med og ankommer Big Whiskey der sheriffen «Little 
Bill» Daggett ser med ublide øyne på alle 
tilreisende hodejegere.
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1900

godseier, blir i kraft av sin klassetilhørighet et gissel 
for det fascistiske regimet. Til slutt blir han et passivt 
redskap for fascistlederen Attila.

Bertolucci fyller sitt fem timer lange historiske verk 
med nok dramatikk og spenning til at det blir lett for 
tilskueren å følge med på ferden. På mange måter er 
1900 en italiensk utgave av et storslått Hollywood-
epos. Dette avspeiles blant annet i filmens inter-
nasjonale stjernegalleri. Men selv om menneskene vi 
møter er malt med bred pensel og Bertolucci til en 
viss grad overforenkler historiens gang, holder filmen 
i massevis. Kanskje skyldes det filmens suggererende 
billedspråk som skrider fram til tonene av Morricones 
musikk. Eller kanskje vi lar oss gripe av det harm-
dirrende moralske budskapet som driver historien 
fremover. Uansett er 1900 et moderne folkeeventyr 
som for lengst har fått en velfortjent plass i den 
moderne filmhistorien.

Filmen vises i to deler med 30 minutters pause.

SØNDAG 15. NOV KL. 16:00

Novecento. Regi: Bernardo Bertolucci. Italia 1976. Språk: Ital-
iensk tale, engelsk tekst. Aldersgrense: 18 år. DCP, 5t 17min. 

I 1900 skildrer Bertolucci framveksten av det moderne 
Italia fra arbeiderklassens første nølende opprør mot 
en føydal samfunnsform, fram til den annen verdens-
krig munner ut i seier over fascismen. Italia er blitt 
forandret, et nytt demokrati står på trappene, men 
fremdeles er det langt fram til målet: Et samfunn hvor 
folket selv er herrer over sin skjebne.

Bertolucci tar utgangspunkt i det myldrende livet på 
et gods like etter århundreskiftet. To guttebarn blir 
født: Alfred (Robert De Niro) er sønn av den allmek-
tige godseieren, Olmo (Gérard Depardieu) av en fattig 
landarbeider. I barndom og ungdomstid blomstrer 
vennskapet, da overskrides de rigide sosiale lovene 
som styrer samfunnslivet rundt dem med letthet.

Slutten av første verdenskrig blir et vendepunkt i deres 
forhold: Olmo vender tilbake fra fronten som over-
bevist sosialist. Alfred, som i utgangspunktet er liberal 

CINEMATEKENE 
I NORGE

DRESSED TO KILL

kikke lengselsfullt mot ektemannen gjennom dusj-
kabinettet, mens Pino Donaggios smektende musikk 
okkuperer lydsporet. Anslaget setter tonen for en 
psykologisk slasher der De Palma aldri fornekter 
seg; med utsøkt presisjon lokker han oss med inn i 
sitt bisarre fiksjonsunivers, der det nervepirrende og 
plumpt melodramatiske avløser hverandre i 
elegante kast.

«The gliding, glazed-fruit cinematography is intoxi-
cating but there’s an underlay of dread, and there’s 
something excessive in the music that’s swooshing 
up your emotions. You know you’re being toyed 
with.» - Pauline Kael, The New Yorker

TORSDAG 26. NOV KL. 20:30
SØNDAG 29. NOV KL. 19:15

Dressed to Kill. Regi: Brian De Palma. USA 1980. Engelsk 
tale, utekstet. Aldersgrense: 15 år. DCP, 1t 44min. 

Brian De Palmas virtuose og drømmeaktige thriller, 
som fortsatt forfører og forskrekker.

Etter særegne sjangerøvelser som Carrie og The 
Fury, ble Brian De Palma enda mer raffinert i sitt 
formspråk med sin forførende sjokk-thriller Dressed 
to Kill. Filmen er en av de mest ur-depalma’ske i 
mesterens karriere, og står seg som et kroneksempel 
på rendyrket, visuell filmskaping.

Angie Dickinson takket modig ja til å spille den 
seksuelt frustrerte rollefiguren Kate Miller, etter at 
Liv Ullmann (De Palmas førstevalg) sa nei. Svøpt i 
såpeopera-glinsende lys ser vi Kate 
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ATLANTIS

den vanskelige oppgaven med å gi slipp på 
krigens psykologi.

Atlantis er en fremtidsfabel full av slående tablåer og 
elegante tagninger, men sannheten er at dens skildring 
av det krigsherjede Ukraina nesten like gjerne kunne 
vært hentet fra vår egen verden og vår egen tid. For 
der de fleste postapokalyptiske fortellinger handler 
om materiell ødeleggelse 
og økologisk kollaps, har 
Valentin Vasianovitsj laget 
en brutalt styggvakker 
film som skildrer krigens 
avtrykk i menneskesinnet.

TORSDAG 3. DES KL. 20:30
SØNDAG 6. DES KL. 19:00

Atlantis. Regi: Valentín Vasyanovitsj. Ukrania 2019. Ukrainisk 
tale, norsk tekst. Aldersgrense: 15 år. DCP, 1t 46min. 

En prisvinnende og visuelt imponerende fremtidsfabel 
fra et utbombet Ukraina.

Atlantis utspiller seg i Ukraina anno 2025, ett år 
etter at krigen med Russland tok slutt. Den østlige 
delen av landet er forvandlet til en giftig ødemark, 
og økonomien ligger nede for telling. Gjennom dette 
ruinlandskapet følger vi Sergei, en tidligere soldat som 
jobber på stålverk, og sliter med å vende tilbake til 
det sivile liv. Når stålverket legges ned, slutter han seg 
til en frivillig organisasjon som tråler landsbygda på 
jakt etter likrester, for å identifisere dem og gi dem en 
verdig begravelse. Slik møter han Katja, og tar fatt på 

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
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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 Mr. Nobody og avslutter med Wes 
Andersons The Grand Budapest Hotel. Så bli med å feire 

fargefilmen med oss gjennom hele 2020!
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SØNDAG 1. NOV KL. 19:15
TIRSDAG 3. NOV KL. 20:30

Mr. Nobody. Regi: Jaco van Dormael. Kanada, Belgia, 
Frankrike, Tyskland 2009. Engelsk og fransk tale, norsk 
tekst. Aldersgrense: 11 år. 35mm, 2t 16min. 

Så lenge du ikke velger blir alt mulig

Jaco van Dormael fikk sitt gjennombrudd tidlig på 
nittitallet med to spektakulære suksesser (Toto Le 
Héros og Le Huitiéme Jour) for så å ta en tretten 
år lang pause fra film. Med Mr. Nobody gjorde han 
et fantastisk comeback.

Filmens protagonist, Nemo, er den eldste gjen-
levende dødelige i et samfunn hvor døden er 
overvunnet takket være avansert stamcelle-
teknologi. På sitt dødsleie ser han tilbake på 

livet, eller snarere på de tre ulike livene han kunne 
ha levd, med tre ulike kvinner, kanskje på flere 
enn én planet. Han minnes et normalt liv som 
ektemann og far, og hendelser fra sin barn- og 
ungdom. Handlingene hans har vært styrt av et 
eksistensielt mantra: så lenge du ikke velger blir 
alt mulig. Med stødig hånd blander regissør van 
Dormael science fiction med tilbakeblikk og natu-
ralisme og lager et forunderlig og kaleidoskopisk 
portrett av Nemo. Filmen var nominert til Gull-
løven og vant to andre priser i Venezia i 2009.

MR. NOBODY

TIRSDAG 10. NOV KL. 18:00
TORSDAG 12. NOV KL. 18:00

En duva satt på en gren och funderade på tillvaron. 
Regi: Roy Andersson. Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland 
2014. Svensk tale, norsk tekst. Aldersgrense: 12 år. 
DCP, 1t 40min. 

Allerede i tittelen merker man kombinasjonen av 
alvor og humor som preger Roy Anderssons filmer. 
Enkeltscenene i filmen holdes sammen av to menn 
som forsøker å selge tulleartikler til lekebutikker, 
og som beveger seg gjennom tid og rom fra 
gammeltestamentlig tid til nåtid. Enkelte scener er 
herlig absurde. Et eksempel er sekvensen hvor en 
mann dør på ei ferje og den umiddelbare pro-
blemstillingen blir hva som skal skje med maten 

og ølen han har kjøpt. Andersson formidler lyse 
og mørke stunder i vår eksistens, og det er en film 
som i den kjølige estetikken utstråler varme.

Han har selv sagt at det er en film om det lille 
mennesket, som representerer oss alle. Filmen 
er den tredje delen av det Roy Andersson kaller 
«En trilogi om å være menneske», men den kan 
fint sees uavhengig av de andre. Trilogien startet 
med klassikeren Sanger fra andre etasje (2000) og 
fortsatte med Du levende (2007). En due satt på 
en gren ble vinneren av hovedprisen, Gulløven, 
ved filmfestivalen i Venezia i 2014.

EN DUE SATT PÅ EN GREN
OG FUNDERTE OVER TILVÆRELSEN
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TIRSDAG 1. DES KL. 18:00
ONSDAG 2. DES KL. 20:30

O Brother, Where Art Thou? Regi: Joel og Ethan Coen. 
USA 2000. Engelsk tale, norsk tekst. Aldersgrense: 15 år. 
35mm, 1t 47min. 

Coen-brødrenes egne unike versjon av Homers 
Odysseen utspiller seg i 1930-tallets Mississippi, 
hvor tre mindre intelligente straffanger rømmer fra 
en lenkegjeng og drar på jakt etter en nedgravd 
skatt. Det fører til en rekke usannsynlige eventyr – 
med enøyde svindlere, forlokkende sirener og Ku 
Klux Klan-lynsjinger – som kulminerer med guttas 
utilsiktede berømmelse som populære plateartis-
ter – The Soggy Bottom Boys. O Brother, Where 
Art Thou? har George Clooney, John Turturro 
og Tim Blake Nelson i rollene som de ulykksali-
ge heltene, og med et soundtrack spekket med 
amerikansk folkemusikk henter filmen tittelen fra 

filmen-i-filmen i Preston Sturges’ klassiker 
Sullivan’s Travels fra 1941.

Coen-brødrene ønsket et spesifikt visuelt uttrykk 
for O Brother, Where Art Thou? som ikke kunne 
oppnås på settet. Filmfotograf Roger Deakins sa 
at brødrene valgte «et tørt, støvete Mississippi 
Delta-preg med gylne solnedganger. De ville at 
det skulle se ut som en gammel, håndfarget film.» 
Men settet var mye grønnere enn brødrene likte, 
så hele filmen måtte farges for å få det ønskede 
utseendet. Som et resultat ble O Brother, Where 
Art Thou? en av de første filmene med utstrakt 
bruk av digital fargekorrigering. Denne prosessen 
ga filmen det sepiafargede anstrøket som den er 
så anerkjent for i dag.

O BROTHER, WHERE ART THOU?

TORSDAG 3. DES KL. 18:00
TIRSDAG 8. DES KL. 20:00

The Grand Budapest Hotel. Regi: Wes Anderson. 
USA 2012. Engelsk, fransk og tysk tale, norsk tekst. 
DCP, 1t 39min.

Overdådig, humoristisk og fargerik kriminalhisto-
rie signert Wes Anderson. Gustave H. (Ralph Fien-
nes) er en entusiastisk portier på Grand Budapest 
Hotel som også har et godt øye til de aldrende 
kvinnelige gjestene. En av de faste gjestene er 
Madame D (Tilda Swinton). Når Madame D blir 
myrdet, arver portieren et verdifullt maleri. 
Kampen om en familieformue er i gang, med 
et Europa i endring som bakteppe.

Wes Andersons univers er en visuell godtebutikk 
mettet med perfekt symmetri, særegne interiører 
og mønstre, og eksentriske, ofte retro fargetoner. 
Rollelista er (foruten de som er nevnt) fyllt opp av 
storheter som Bill Murray, Willem Dafoe, Harvey 
Keitel, Adrien Brody og Jason Schwartzman. 
Andersons stjernelag utfolder seg fritt med 
fornøyelige og velformulerte replikker.

«Full of Anderson’s visual signatures – cameras 
that swerve, quick zooms, speedy montages – it’s 
familiar in style, refreshing in tone and one of 
Anderson’s very best films». – Time Out

THE GRAND BUDAPEST HOTEL
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Marlene Dietrich

Your Next Obsession

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 en regissørs filmografi, tilegne deg en ny subsjanger eller se 
deg opp på en spesifikk skuespiller. Derfor kan en god anbefaling være det 
som skal til for å sende deg ut på ferden fra novise til ekspert.

Your Next Obsession: kinoens, motens og politikkens umiskjennelige ikon 
Marlene Dietrich.

Sanger og skuespiller, vaskeekte berliner og innbitt amerikansk antifascist, 
androgynt sexsymbol og egenrådig ikon for camp-retningen. Marlene 
Dietrich er blitt stående som et av de store ikonene innen tysk film og 
Hollywood-film – en endeløst fascinerende og gåtefull skikkelse som 
rommer stort mangfold i sine komplekse, bifile rollefigurer.

Skuespilleren og sangeren ble født i 1901, og den legendariske karrieren 
spenner fra Weimar-republikken til Hollywood-studioene, hvor hun jobbet 
mellom 1930 og 1961 med størrelser som Fritz Lang, Billy Wilder, Orson 
Welles, Alfred Hitchcock, Ernst Lubitsch, Stanley Kramer og selvsagt den 
hyppige samarbeidspartneren Josef von Sternberg, som hun spilte inn sju 
uforglemmelige filmer med mellom 1929 og 1935. Hennes senere karriere 
som anerkjent sanger gjorde henne enda mer berømt gjennom opptredener 
verden over. Dietrich kombinerte prøyssisk disiplin og arbeidsmoral med 
talent for fornyelse, og fikk en 70 år lang karriere som omfatter ikke bare 
Hollywood-klassikere og konserthaller, men også stumfilm, teater, varieté, 
radio, fjernsyn og til og med sirkus og ballett. Hun var en pioner og hadde 
stor innflytelse når det gjaldt mote og seksuelle uttrykksformer, og hun 
var aldri noe mindre enn sitt eget uforliknelige og forføreriske selv. I denne 
filmrekken presenterer vi tre av hennes mest ikoniske roller i Rancho 
Notorious, Den blå engel og Witness for the Prosecution, samt den 
biografiske dokumentaren Marlene. Alt vises på 35mm!
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SØNDAG 8. NOV KL. 17:00
TORSDAG 12. NOV KL. 20:30

Rancho Notorious. Regi: Fritz Lang. USA 1952. 
Engelsk tale, norsk tekst. Aldersgrense: 15 år. 
35mm, 1t 29min.

«Den spinner, den spinner, den gamle historien 
om HAT, DRAP og HEVN.» Det nådeløse refren-
get på kjenningsmelodien oppsummerer dette 
genialt sammensatte western-psykodramaet, 
en Langsk liknelse om paranoia og meningsløs-
het som utspiller seg mot en technicolor-
himmel. Arthur Kennedy spiller Vern, en mann 
med kun ett mål i livet, nemlig å finne banditten 
som voldtok og drepte forloveden hans. Jakten 
fører ham til den avsidesliggende ranchen 
Chuck-a-Luck, en kjent havn for ettersøkte 

menn, og til innehaveren Altar Keane – spilt 
av Marlene Dietrich, som i retrospekt ses som 
en glamorøs og uredd saloonjente, i filmens 
nåtid som en moden skjønnhet i utvasket 
dongeri. Verns utforskende besettelse gjør alle 
han møter til enten mistenkt eller informant; 
forholdet til Altar er en ulidelig dans av begjær 
og mistillit. Fortellingen ender i et uunngåelig 
voldsutbrudd, men klimaks i Verns desperate 
felttog får ingen avslutning, bare en følelse av 
utmattet desillusjon.

ONSDAG 18. NOV KL. 20:45
ONSDAG 25. NOV KL. 18:00

Der blaue Engel. Regi: Joseph von Sternberg. Tyskland 
1930. Tysk, engelsk og fransk tale, dansk tekst. 
Aldersgrense: 12 år. 35mm, 1t 44min. 
 
Rollen som kabaretsangerinnen Lola i Den blå 
engel ble Marlene Dietrich sitt store gjennom-
brudd som skuespiller. Regissøren Joseph von 
Sternberg spiller her på de trekk som skal gjøre 
henne til en verdensstjerne: Hennes sterke 
sensualitet og det mystiske og eksotiske 
draget ved hennes personlighet.

Joseph Von Sternberg hadde en suksessfull 
stumfilmperiode bak seg da han laget Den blå 
engel. I filmen kobler han sin personlige filmstil og 
sans for det melodramatiske med en døende tysk 
ekspresjonisme. Filmen ble nærmest en ameri-
kansk fantasikatalog over ingrediensene i denne 
tyske stilretningen. Kulissene i filmen, skitne 
stolper og skyggeaktige kraner, etterlater inntryk-
ket av en labyrint eller kanskje en jungel. Her ser 
vi også påvirkningen fra filmens scenograf Otto 
Hunte, som introduserte modernistisk arkitektur i 
europeisk film. Hunte var også mannen bak kulis-
sene i Fritz Lang-filmen Metropolis (1926).

Handlingen i Den blå engel kretser om profes-
soren som forlater alt for å være i nærheten av 
sin elskede Lola. Men kjærlighetshistorien får en 
tragisk retning og professoren mister snart all sin 
verdighet og selvrespekt. Stemningen i filmen av-
speiler 30-tallets tyske dekadanse like før Hitler 
overtar makten.

Selv om Emil Jannings leverte glimrende spill 
som den aldrende professoren er det Marlene 
Dietrich som bærer filmen og har gjort den til en 
udødelig klassiker. Joseph von Sternberg var 
Marlene Dietrich sin faste regissør i flere år og de 
laget blant annet filmene Marokko (1930), 
Shanghai-ekspressen (1932) og Den blonde 
Venus (1932) sammen i Hollywood. Senere 
samarbeidet Dietrich med en rekke kjente regis-
sører, blant andre Rene Clair, Alfred Hitchcock og 
Orson Welles. I folks bevissthet er hun først og 
fremst blitt stående som et symbol på 
Hollywoods dekadente førkrigsglamour.

Your Next Obsession

Rancho Notorious

Den blå engel
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TORSDAG 17. DES KL. 18:00
SØNDAG 20. DES KL. 20:00

Witness for the Prosecution. Regi: Billy Wilder. 
USA 1957. Engelsk og tysk tale, norsk tekst. 
Aldersgrense: Tillatt for alle. 35mm, 1t 56min.

Billy Wilder og Marlene Dietrich utviklet et 
langt vennskap basert på sterk gjensidig 
beundring. Derfor er det ikke overraskende at 
Wilder gikk med på å regissere Witness for the 
Prosecution da Marlene gjorde ham oppmerk-
som på prosjektet og tilføyde at hun kun ville 
spille i filmen dersom han hadde regien.

Witness for the Prosecution, som er basert på 
suksessdramaet av Agatha Christie, fikk seks 
Oscar-nominasjoner og ble angivelig lovprist av 
Agatha Christie selv som den beste filmatiserin-
gen av hennes verk hun hadde sett.

Når en velstående enke blir funnet myrdet, 
blir hennes gifte beiler, Leonard Vole (Tyrone 
Power), anklaget. Leonard Voles eneste håp om 

frifinnelse er vitneutsagnet til konen Christine 
Vole (Marlene Dietrich), men det vanntette 
alibiet rakner når hun røper noen sjokkerende 
hemmeligheter hun selv har.

Witness for the Prosecution har også med 
fabelaktige Charles Laughton i en Oscar-
nominert rolle, og filmen holdt publikum i 
åndeløs spenning med sine overraskende 
vendinger og rystende klimaks.

Fun-fact: Marlene Dietrich var så sikker på at 
hun ville bli nominert til Oscar for rollen som 
Christine Vole at hun spilte inn en ny introduk-
sjon til Las Vegas-showet sitt, der hun nevner 
nominasjonen. Hun ble ikke nominert, og ble 
dypt skuffet.

Your Next Obsession

TIRSDAG 1. DES KL. 20:30
ONSDAG 2. DES KL. 18:00

Marlene. Regi: Maximillian Schell. Vest-Tyskland 1984. 
Engelsk, tysk og fransk tale, norsk tekst. Dokumentar-
film. Aldersgrense:15 år. 35mm, 1t 34min.

Den aldrende diva har trukket seg tilbake til 
sin leilighet i Paris på begynnelsen av 80-tallet. 
Hun nekter å la seg fotografere, vil heller ikke la 
Schell gjøre filmopptak i leiligheten og har sine 
helt bestemte meninger om hva hun ænsker 
å snakke om. Hun sparer seg heller ikke for å 
skjelle den anerkjente Schell ut etter noter, den 
arme mannen drives nesten til vanvidd. Likevel 
er filmen både rørende, morsom og gir et spesi-
elt innblikk i en meget beget bestemt divas liv. 

Marlene ble Oscar-nominert til beste doku-
mentarfilm og vant filmprisen i New York Film 
Critics Circle i 1986. Filmen er et ”portrett av 
en bemerkelsesverdig viljesterk kvinne, som 
styrer karrieren sin helt til den bitre slutt” (New 
York Times), og som briljant løfter sløret på en 
filmstjerne av den lyseste art mens hun vandrer 
inn i skumringen.

Marlene

Witness for the Prosecution
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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! 

ONSDAG 11. NOV KL. 18:00

Underdown. Regi: Sarah Kaskas. Libanon, Qatar, 
Tyskland 2018. Arabisk tale, engelsk tekst. 
Aldersgrense: 15 år. DCP, 1t 12min. 

Organisasjonen Det er hardt å være araber og 
Cinemataket i Bergen ønsker velkommen til 
filmvisning av Underdown, om livet i Beirut, 
og en samtale med filmens regissør Sarah 
Kaskas og leder av Palestinakomiteen Line 
Khateeb, om det som skjer i Beirut nå og 
hvordan folk lever der.

Den 4. august ble Beirut rystet av en voldsom 
eksplosjon som la byen i ruiner. 2750 tonn 
med ammoniumnitrat hadde blitt lagret flere 
år i byens havn, og til tross for at myndighete-
ne kjente til dette, ble det aldri gjort noe med. 
Dette var siste dråpe for libanesere som lenge 
har lengtet etter politisk forandring.

«Alle betyr alle» ropes i gatene og symbolske 
galger er satt opp. Revolusjonen som startet i 
oktober i fjor lever videre, og målet er at det 
politiske lederskapet skal falle. 

Om filmen
I Sarah Kaskas’ Underdown møter vi Abu 
Hussam, en taxisjåfør som gjør sitt beste for 
å overleve i Libanons hovedstad Beirut. Abu 
Hussams drøm er å finne tak over hodet, men 
fram til det skjer skal han fortsette å sove på 
gata og kjøre rundt i gatene med røyk sigende 
fra panseret på bilen. Å drikke øl gir ham noe 
trøst, for en liten stund. Han forklarer hvorfor 
han er glad i denne hektiske byen: «Kaoset 
passer meg, fordi hvis dette landet hadde 
vært i orden, hadde det vært umulig for meg å 
drikke og kjøre.»

Et annet sted i byen møter vi den syriske 
gutten Ali, som har valgt å leve alene på gata. 
Han elsker havet, og savner Azzam, en kom-
pis som han fortsetter å vente på. Vi møter 
også Samya, en whiskeydrikkende kvinne som 
prøver å finansiere en operasjon for sin nesten 

blinde mor. Akkurat som Abu Hussam og Ali, 
håper hun også på bedre tider. Link til traile-
ren: https://www.youtube.com/watch?v=as-
QTResI_G0

Om samtalen 
Regissøren Sarah Kaskas vil fortelle om filmen 
og livet i Beirut etter eksplosjonen. Line 
Khateeb vil snakke om de palestinske og 
syriske flyktningene som lever i Libanon. 
Motaz Habbash, leder av Det er hardt å være 
araber, leder samtalen.

Om Det er hardt å være araber
Det er hardt å være araber er et prosjekt 
initiert av Motaz al Habbash i samarbeid med 
TrAP. I løpet av 2020 ønsker vi at nordmenn 
og andre blir kjent med arabisk kultur og liv 
gjennom blant annet musikk, kunst, film og 
språk. Motaz al Habbash er selv fra Palestina 
og har bodd i Oslo siden 2014. Han jobber 
med film- og kunstprosjekter i Norge 
og Midtøsten.

Dette arrangementet er en del av Det er hardt 
å være araber, som er i samarbeid med 
produsent TrAP og er støttet av 
Fritt Ord, Kulturrådet og 
Oslo kommune.

UNDERDOWN

CiB x

 26 27



TIRSDAG 24. NOV KL. 18:00

I am Half Sick of Shadows
(Film – scenography – live sound design – 
live music) 60 min. 

I am Half Sick of Shadows is an immersive, 
cinema-based experience by artist, Nazare 
Soares. Inspired by Edgar Allan Poe’s poem 
The Bells, the event is composed of four acts; 
silver, golden, bronze and iron. The poetic na-
ture of the work explores and plays with per-
ceptions of Earth, as well as the disconnected 
yet intertwined nature of human activities. 

An audio-visual composition is made by crea-
ting translations of marks found on used
shooting targets. Traces of bullet impacts 
have been interpreted as pitch, timing, surro-
und placement, sound qualities and gestures. 
This data has then been used to create the 
film scores using different composition tech-
niques and accordingly they mark rhythms 
within the film. The vibrations from a tuning 
fork in the performance is mirroring the bullet 
impacts onto a body, as musical tones and 
sound frequencies are related to the seven 
tantric chakras.

Director & performer: Nazaré Soares
Main Composer & performer: Andreas Elvenes
Live Processing & performer: Linnea Jansson
Cello & performer: Nina Günther
Second composer: Ada Mathea Hoel
Design: Maria Eva Russo
Curator: Sarah Schipschack

About the artist
Nazare Soares (Spain/Norway) works around 
notions of invisibility, imperceptibility, and 
magic engineering. Her practice interwea-
ves, psychoacoustic and cinematic spaces, 
speculative design and performance arts, 
incubating spaces for ritual and incubation 
means. She is a founder of the art association 
Invisibledrum based in Norway, a platform 
investigating interrelationships and intercon-
nections within technology, art, ecologies, 
and animistic systems in contemporary socie-
ty. Her work has been exhibited at numerous 
art venues and festivals worldwide, including 
amongst others, Art & Science Museum of 
Singapore, Palais des Congrès of Montréal, 
Metamorf Art & Technology Biennale, Muse-
um of Contemporary Art of Ethiopia, Brighton 
Museum, Fabrica Gallery Brighton, Indian 
Habitat Centre, Trondheim Kunstmuseum, 
Centro Botín, and Sonar Music & 
Technology Festival.

I AM HALF SICK 
OF SHADOWS

CiB x
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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

BOGOTÁ 
TIRSDAG 17. NOV KL. 18:00

Bogotá Change. Regi: Andreas Møl Dalsgaard. Danmark 
2009. Engelsk og spansk tale, engelsk tekst. 
Aldersgrense: 18 år. DCP, 55 min. 

«Superborger erobrer verden»

Bogotá var lenge kjent som verdens farligste by. 
En by preget av livsfarlige slumområder uten rent 
vann eller fungerende kloakk, toppet med et sett 
politikere så integrert i byens korrupsjon at 
endring syntes umulig. Så bestemte Antanas 
Mockus, avsatt professor i filosofi og matematikk, 
seg for å stille til valg som ordfører. Som ordfører 
gikk Mockus til verks som en slags sprenglærd 
kunstner. Han kledde seg ut som ”Superborg-
er”, hans eget superhelt-alter ego, som feide 
kappekledd gjennom byen for å rydde, hilse på 
og skape god stemning. Men i Bogotá kan man 
bare sitte som ordfører i 3 år. Enrique Peñalosa 
etterfulgte Mockus og jobbet videre på prosjektet. 

Peñalosa var en gründertype. Han så at Bogotá 
trengte ny kollektivtrafikk, han så at Bogotá 
trengte et vitalt sentrum og han så at Bogotá 
trengte ny infrastruktur. I løpet av ti år greide 
disse to visjonære politikerne å forandre Bogotá 
fra verdens farligste by til Latin-Amerikas mest 
interessante metropol.

Filmen presenteres i 
samarbeid med 
Byarkitekten, 
Bergen Kommune. ARKITEKTUR

PÅ
FILM

CHANGE
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HILLBILLY
ELEGY

SPESIALVISNING

MANK
FREDAG 20. NOV KL. 18:00
SØNDAG 22. NOV KL. 20:00

Mank. Regi: David Fincher. USA 2020. Engelsk tale, norsk 
tekst. Aldersgrense: 15 år. DCP, 2t 11min. 

David Finchers nye film handler om kampen om en 
av tidenes største filmer, Citizen Kane. Gary Oldman 
briljerer i hovedrollen.

Ofte blir en av tidenes beste filmer kun forbundet 
med Orson Welles og hans geni som regissør og 
skuespiller, men sannheten er at uten Herman J. 
Mankiewicz’ fabelaktige manus og Gregg Tolands 
innovative foto ville Citizen Kane aldri blitt det 
nyskapende mesterverket det er. I sin nye og etter-
lengtede film (seks år siden hans forrige spillefilm 
som regissør, Gone Girl), har David Fincher bestemt 
seg for å rette på dette og gi Mankiewicz, denne 
begavede, giftige, tungt alkoholiserte kynikeren og 
gambleren, som på et tidspunkt var den mektigste 
manusforfatteren i Hollywood, sin rettmessige plass 
i filmhistorien.

I mange år jobbet Mankiewicz i avis- og magasin-
bransjen, blant annet i Chicago Tribune, New York 
Times, The New Yorker og Vanity Fair, før han som 
så mange andre avisfolk fant veien til Hollywood 
og de store pengene der. Fra sin tid som reporter 
og satiriker i avisbransjen hadde han inngående 
kjennskap til skikkelser som William Randolph 
Hearst (avismagnaten), Harold McCormick (rik forret-
ningsmann som finansierte operakarrieren til sin ikke 
så talentfulle kone), Samuel Insull (rik forretnings-

mann som bygde sitt eget operahus i New York og 
var modellen for Kanes utseende) og den egenrådige 
eksentrikeren Howard Hughes (som senere ble 
ene-eier av RKO Pictures). Til sammen regnes disse 
fire som forbildene til Charles Foster Kane, men det 
var nok Hearst som følte seg mest truffet og som 
kjørte en tung, og delvis vellykket, kampanje 
mot filmen.

Selv om historien rundt Citizen Kane er filmatisert 
flere ganger før, med dokumentaren The Battle Over 
Citizen Kane (Michael Epstein & Thomas Lennon, 
1988) og spillefilmen RKO 281 (Benjamin Ross, 
1999), er det mange grunner til å se frem til Mank 
– ikke minst regissør David Fincher og hans imponer-
ende filmografi. I mange år har han forsøkt å få finan-
siert denne filmen, basert på manus av sin far Jack 
Fincher. Her har han kjempet sine egne kamper for å 
få filmen akkurat som han ville, i sort/hvitt og mono, 
og i stor grad skutt på Kember Campbell Ranch – der 
hvor Mankiewicz bodde mens han skrev manuset til 
Citizen Kane. Interessant nok er også det langvarige 
samarbeidet med Trent Reznor tatt til et nytt nivå 
her, hvor hans knivskarpe synthesizere er byttet ut til 
fordel for instrumenter fra riktig tidsepoke. I hoved-
rollen møter vi en strålende Gary Oldman. 

Mank vises i samarbeid med Netflix og Selmer Media.

FREDAG 13. NOV KL. 18:00
TIRSDAG 17. NOV KL. 20:00

Hillbilly Elegy. Regi: Ron Howard. USA 2020. 
Engelsk tale, norsk tekst. Aldersgrense: 15 år. 
DCP, 1t 56min.

Hillbilly Elegy er et kommende drama regissert av 
Ron Howard, fra et manus skrevet av Vanessa 
Taylor. Det er basert på memoarene med samme 
navn skrevet av J. D. Vance. I filmen spiller Glenn 
Close, Amy Adams, Gabriel Basso, Haley Bennett, 
Freida Pinto, Bo Hopkins og Owen Asztalos.

JD er en tidligere US Marine og nå jusstudent på 
Yale. Han reiser tilbake til hjembyen i Appalachene, 
der han reflekterer over familiehistorien og sin egen 
framtid. JD er Bevs (Amy Adams) sønn og er på 

nippet til å få drømmejobben. Samtidig prøver han 
å balansere sitt liv og spesielt han sårbare forhold 
til sin mor. 

I tilbakeblikk møter vi også Bevs mor Mamaw 
(Glenn Close), som oppdro JD. Mor-datter-
forholdet mellom Mamaw og Bev står også sentralt, 
og Bevs rusmisbruk er en stadig kilde til konflikter.

Hillbilly Elegy vises i samarbeid med Netflix og 
Selmer Media.

Spesialvisninger: Premierer på tre 
kommende Netflix-filmer!

 32 33



SPESIALVISNING

THE MIDNIGHT 
SKY

FREDAG 11. DES KL. 18:00
SØNDAG 13. DES KL. 19:15

The Midnight Sky. Regi: George Clooney. USA 2020. 
Engelsk tale, norsk tekst. DCP, 2t 5min.

Den postapokalyptiske sci-fi-filmen The Midnight 
Sky handler om en forsker som er det eneste 
mennesket igjen på jorda. Han prøver å redde en 
gruppe astronauter, som også har overlevd.

George Clooney regisserer og spiller en av 
hovedrollene i Netflix’ kommende sci-fi-film The 
Midnight Sky, som bygger på romanen “Good 
Morning, Midnight” av Lily Brooks-Dalton. Boka 
forteller en post-apokalyptisk historie om en 
ensom forsker i Arktis som prøver å få kontakt 
med mannskapet i et romskip etter at resten av 
verden tilsynelatende ligger øde.

Clooney har tidligere regissert filmene 
Confessions of a Dangerous Mind, The Ides of March 
og Good Night, and Good Luck, og episoder av 
miniserien Catch-22.

Clooney spiller Augustine, forskeren nordpå som 
prøver å kontakte astronautene. Sjefen blant 
astronautene heter Sully, og er spilt av Felicity 
Jones (Rogue One). I tillegg spiller blant annet 
Kyle Chandler og David Oyelowo i filmen.

The Midnight Sky vises i samarbeid med Netflix og 
Selmer Media.

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!
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Cinemateket i Bergen 
ønsker å være et sted 
for engasjert dialog om 
trusler mot menneskeret-
tigheter og utfordringer 
mot borgerlige friheter. 
I vår nye årelange film-
serie, Fight for Your Right!, 
vil vi utforske spørsmål 
om rasemessig rettfer-
dighet, seksuelle og 
reproduktive rettigheter, 
arbeidstakerrettigheter 
og klassesolidaritet, 
virkningen av masse-
fengsling, og innvandring.

NORMA RAE
ONSDAG 18. NOV KL. 18:00
ONSDAG 25. NOV KL. 20:30

Norma Rae. Regi: Martin Ritt. USA 1979. Engelsk tale, norsk 
tekst. Aldersgrense:12 år. 35mm, 1t 54min. 

Sally Field leverer en prestasjon som er et høyde-
punkt i karrieren i rollen som en kvinne i kamp mot 
kapitalisme og patriarkat.

Alenemoren Norma Rae er vant til å være overarbei-
det og underbetalt, som nesten alle andre i småbyen 
i Nord-Carolina, der den lokale bomullsfabrikken 
regjerer. Hun bor sammen med foreldrene og strever 
med å få endene til å møtes, men framtidsutsiktene 
begynner å endre seg når en ufordragelig fagfore-
ningsorganisator (Ron Leibman) kommer til byen 
og overtaler en skeptisk Norma Rae til å sette jobb 
og rykte på spill ved å samle støtte til en fagfore-
ning for tekstilarbeidere. Selv om hun blir utsatt for 
trusler fra sjefene og hissig motarbeides av mange 
medarbeidere, vokser Norma Rae etter hvert inn i 
rollen som leder og finner en styrke hun ikke visste 
hun hadde. 

Field, som tidligere var mest kjent for roller i lett-
beinte TV-filmer, fikk her med ettertrykk vist fram 
sitt store talent, og hun vant Oscar for en modig og 
nyansert prestasjon. Hennes Norma Rae er en film-
helt som vil bli husket i lang tid framover – usikker 
og langt fra perfekt, men likevel kraftfull 
og triumferende.

FIGHT
FOR YOUR
RIGHT

TORSDAG 19. NOV KL. 18:00
SØNDAG 22. NOV KL. 17:00

The Grapes of Wrath. Regi: John Ford. USA 1940. Engelsk 
tale, utekstet. Aldersgrense:12 år. DCP, 2t 9min. 

John Fords episke saga fra Den store depresjonen, 
basert på John Steinbecks roman.

Filmhistoriens største episke dokument over 
depresjonstidens Amerika bygger på John Stein-
becks roman om familien Joad, som sammen med 
hundretusener andre små farmere («the Okies») ble 
fordrevet av de som eide jorda og startet en folke-
vandring til California – lokket av mulighetene for 
arbeid som fruktplukkere. Men frukteiernes arbeids-
politiske metoder drev dem ut i ny elendighet.
Filmatiseringen Vredens druer utspiller seg i USA på 
30-tallet, da familier ble drevet fra sine gårder av 
bankene og søkte vestover etter ny lykke. Familien 
Joad forsøker å holde sammen når deres eksistens 
trues, og gjennom deres historie settes «den lille 
mann» og familieverdier opp mot den hensynsløse 
maktbruken til det kapitalistiske systemet. Det er en 
kjernesunn og sentimental fortelling, men fabelaktig 
som film, og vakkert fotografert av Gregg Toland 
som etter dette var med på å skape det banebryten-
de mesterverket Citizen Kane av Orson Welles.

Da Steinbecks bok kom i 1939 vekket den raskt 
oppsikt og ble omtalt som et mesterverk. Rettighe-
tene til den Pulitzer-vinnende romanen ble kjøpt av 
Darryl F. Zanuck hos 20th Century-Fox, som selv-
sagt lot John Ford – studioets største navn – regis-
sere filmen. Ford vant Oscar for beste regi og Jane 
Darwell for beste kvinnelige birolle, mens Henry 
Fonda var nominert for beste mannlige hovedrolle.

VREDENS DRUER
ONSDAG 9. DES KL. 20:15
TORSDAG 10. DES KL. 18:00

Sin nombre. Regi: Cary Joji Fukunaga. Mexico 2009. 
Spansk tale, norsk tekst. Aldersgrense: 15 år. 
35mm, 1t 36min.

I denne debuten fra regissør Cary Fukunaga, Sin 
nombre, følger vi historien om Sayra, en honduransk 
tenåring som håper å bli gjenforent med familien sin 
i Statene. Hun reiser på taket av et godstog sammen 
med faren, onkelen og mange andre som søker en 
bedre tilværelse. Når de kommer til Mexico, kom-
mer det på en gjeng som raner dem. En av de unge 
gjengmedlemmene redder Sayra fra voldtekt og slår 
seg sammen med gruppen, men den gamle gjengen 
er ute etter hevn og utlover egentlig en dusør på 
hodet hans. 

Sin nombre er beskrevet som dels gangsterhistorie 
og dels fortelling om innvandring som skildrer farer 
innvandrere rømmer fra.

SIN NOMBRE
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TORSDAG 26. NOV KL 18:00 

Das Cabinet des Dr. Caligari. Regi: Robert Weine, Tyskland, 1920. 
Stum med norske mellomtekster. 35mm, 1t 12min. 

2020 er 100-årsjubileum for Dr. Caligaris kabinett og vi 
markerer anledningen med en spesiell stumfilmkonsert! Fil-
men vises i en sjelden 35mm-kopi, med levende musikalsk 
akkopagnement av musiker Njål Paulsberg.

Dr. Caligaris kabinett står som selve gjennombrudds-
verket i den tyske filmens svært kreative ekspresjonistiske 
periode på 20-tallet. Den klaustrofobiske stemningen i et 
nederlagstynget Tyskland blir her uttrykt gjennom en sinns-
syks marerittaktige storbyopplevelser. Og det var nettopp 
denne sterkt stiliserte framstillingen av indre subjektivitet 
som gjorde Dr. Caligari til et banebrytende filmatisk verk.

Mordgåte
Den sentrale skikkelsen er den hemmelighetsfulle Dr. 
Caligari, som viser fram søvngjengeren Cesare på markedet 
i en liten by. Caligari har Cesare helt i sin makt. Så blir det 
begått flere mord i byen. En ung mann begynner å ane uråd, 
men da han prøver å avsløre doktoren, havner han 
i vanskeligheter.

Ekspresjonismen
Dr. Caligaris kabinett (1920) regnes som innledningen til den 
tyske ekspresjonistiske filmen, og markerer hvordan den 
tyske filmen entret det internasjonale filmmarkedet etter 
1. Verdenskrig. Den representerer hvordan filmskapere lot 
seg inspirerer av samtidige kunstretninger, og i Tyskland 
hadde ekspresjonismen vært blant de sentrale modernis-
tiske strømningene. Vi møter et sterkt stilisert univers der 
iscenesettelsen lades med betydning i en mørk nærmest 
gotisk fortelling som setter menneskets skyggesider i spill. 
Retningen kom til å bli en viktig inspirasjonskilde for de 
senere amerikanske film noir-filmene på 1940- og 50 tallet.

DR. CALIGARIS KABINETT
STUMFILMKONSERT MED 

NJÅL PAULSBERG
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God filmjul!

SØNDAG 6. DES KL. 17:00
TIRSDAG 8. DES KL. 18:00

Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa. Regi: Rasmus A. 
Sivertsen. Norge 2013. Norsk tale, utekstet. 
DCP, 1t 16min.

Det nærmer seg jul, og Flåklypa Tidende-
redaktør Frimand Pløsen har lovet bygda 
snø. Når Ludvig ønsker seg det samme, så 
er ikke oppfinner Reodor Felgen vanskelig 
å overtale til å bygge verdens kraftigste 
snømaskin. Men så forsvinner Reodor, og 
så forsvinner snømaskinen, og da må Solan 
og Ludvig stelle i stand til jul alene. Hvis de 
rekker det, etter å ha reddet Flåklypa fra 
verdens verste snøstorm. For å tukle med 
naturen. Det er fali det.

Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa er en stop-
motion dukkefilm basert på boka «Solan og 
Ludvigs jul» av Harald Sommerin Simonnæs, 
og basert på karakterer fra Kjell 
Aukrusts univers.

Solan og Ludvig 
ONSDAG 9. DES KL. 18:00
TIRSDAG 15. DES KL. 18:00

Scrooge. Regi: Brian Desmond Hurst. Storbritannia 
1951. Engelsk tale, norsk tekst. Aldersgrense: 
Tillatt for alle. 35mm, 1t 26min.

Denne britiske adaptasjonen anses å være 
den definitive av de mange filmversjonene 
av Charles Dickens klassiske roman. 
Alastair Sim spiller Ebenezer Scrooge, en 
London-gnier som, til tross for sin rikdom, 
nekter å gi veldedige bidrag og behandler sin 
eneste ansatte, Bob Cratchit, som en tjener. 
På julaften får Scrooge besøk av spøkelset til 
sin avdøde forretningspartner, Jacob Marley, 
som i live var like egoistisk som Scrooge selv, 
og som har blitt dømt til å vandre jorden i 
sjakler til evig tid. Marley informerer Scrooge 
om at han skal motta en trio av ånder den 
kvelden som vil ta ham på en reise gjennom 
hans fortid, nåtid og fremtid. Scrooge forstår 
i hvilken elendig forfatning han er, forvandlet 
av grådighet fra en idealistisk ungdom til et 
forbitret uhyre. Scrooge setter seg fore å rette 
opp feilene sine.

A Christmas 
Carol- Jul i Flåklypa

Bare innse det, julefilmene som sendes 
på TV drukner i frenetiske gavekjøp, 
ribbe med asfaltsvor og småskumle 

familieselskap. Derfor gir vi deg god tid 
til å se julefilmene i ro og mak før det 

verste kjøret setter inn.

Julen er tiden da alt skal være som før - 
bare med snø. Slik er det også med jule-
filmene, og vi har plukket ut et fint knip-
pe som vises i tiden 6. til 20. desember. 
Velkommen til jul på Cinemateket, både 
store og små kinopublikummere!
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TORSDAG 10. DES KL. 20:30
SØNDAG 13. DES KL. 17:00

Mongoland. Regi: Arild Østin Ommundsen. Norge 
2000. Norsk tale, utekstet. Aldersgrense: 12 år. 
DCP, 1t 24min. 

En sjarmerende stavangersk romantisk 
julekomedie! 

Det er kvelden før lille julaften. Pia kommer 
hjem etter å ha på reise i et halvt år, og regn-
er med å ta opp tingene der hun slapp. Målet 
er å finne Kristoffer, kjæresten som skulle ha 
vært med på reisen, men som sviktet i siste 
liten. Det blir mer komplisert enn hun hadde 
trodd. Kristoffer er som sunket i jorden.

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

Mongoland
ONSDAG 16. DES KL. 18:00
TORSDAG 17. DES KL. 20:45
SØNDAG 20. DES KL. 17:00

It´s a Wonderful Life. Regi: Frank Capra. Storbri-
tannia 1946. Engelsk tale, utekstet. Aldersgrense: 
Tillatt for alle. DCP, 2t 9min.

I It’s a Wonderful Life forteller Frank Capra 
nok en gang om det hederlige, vanlige men-
nesket, og ingen kunne fortelle slike historier 
bedre enn ham.

Pliktoppfyllende George Bailey har lagt sine 
egne drømmer til side for å drive videre 
familiens husbank etter farens død. Jobben 
og den beskjedne økonomiske avkastningen 
gjør ham med årene desillusjonert, og i til-
legg blir han uskyldig mistenkt for økonomisk 
kriminalitet. Skammen og fortvilelsen fører 
ham til randen av selvmord. Ikke bare venner 
må hjelpe til for å få ham på andre tanker, 
også engler må gripe inn for at han skal innse 
at livet er fantastisk, og at verden ville vært 
et fattigere sted uten hans bidrag.

Da It’s a Wonderful Life hadde premiere 
julen 1946, ble den ingen suksess, folk 
syntes filmen var for deprimerende. Ved en 
administrativ glipp ble ikke rettighetene til 
filmen fornyet da disse løp ut på 70-tallet, og 
den ble offentlig eiendom – noe tv-stasjoner 
i USA benytter seg flittig av. For filmen med-
førte det økt interesse og klassikerstatus.
Julen er tiden for de enkle budskap, og ingen 
kan unngå å bli rørt når Bailey kommer til 
erkjennelsen av at livet er herlig, tross alt.

It’s a 
Wonderful 

Life
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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 - Markedsføring
Daniel Kapusta - Kinomaskinist, kinoteknikk og filmlogistikk
Une Linn Bertelsen Haukeli: Økonomi og administrasjon

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: 


