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ROSEMARYS BABY | 17 JANUARI 19:00

Regi: Roman Polanski | Land: USA | År: 1968 | Genre: 
Skräck | Längd: 2 h 16 min | Ålder: 15 år

I denna skräckklassiker spelar offerritualen en central 
roll, den är filmens hemska mål: att kunna tillbe Satan. 
Ritualer är något som ledsagar oss genom livet och 
olika högtider förknippas med dem, gärna är de för-
ankrade i religionerna. Så är det även i Polanskis film, 
även om det här är den mörka sidan som föreskriver 
handlingarna. Det handlar om symboler och makt och 
det Polanski lyfter fram är den långsamma förskjut-
ningen mellan verklighet och vansinne.

PROVENIENS

GREY GARDENS | 14 FEBRUARI 19:00

Regi: Hovde, Mayles m.fl | Land: USA | År: 1975 | Genre: 
Dokumentär | Längd: 1 h 40 min | Ålder: 15 år

I dokumentären Grey Gardens möter vi mor och dot-
ter, bägge heter Edith Beale, som bor i ett förfallande 
hus i East Hampton, New York. De samlar. Att samla är 
centralt för ett museum och ett nyckelord i samman-
hang är proveniens som betecknar verkets ursprung. 
Vem har ägt ett föremål? Varför samlar man? Vilken 
roll spelar ägande? I dagens samhälle, med fokus på 
hållbarhet och återbruk, är det något som är brinnan-
de aktuellt och värt att fundera kring.

SPEGELN | 14 MARS 19:00

Regi: Andrej Tarkovskij | Land: Tjeckoslovakien | År: 1975 | 
Genre: Biografi | Längd: 1 h 48 min | Ålder: 15 år

Andrej Tarkovskijs film Spegeln behandlar i stor ut-
sträckning det egna livet. Den kan beskrivas som en 
spegling av hans liv. Spegeln är central också för hur 
partier har filmats, nämligen som reproduktioner i 
speglar av något utanför. Det är en intrikat lek med 
olika lager där verklighet och reproduktion överlap-
par, dröm och minne och verklighet flätas samman i 
konstverket som är själva filmen Spegeln.

RITUAL

REPRODUKTION

42:A GATAN 42ND STREET | 18 APRIL 19:00

Regi: Lloyd Bacon | Land: USA | År: 1933 | Genre: Musikal/
Komedi | Längd: 1 h 29 min | Ålder: 15 år

Musikalen 42nd Street från 1933 hör till filmhistori-
ens mästerverk tack vare Busby Berkeleys fängslan-
de koreografi. Hur han får ihop alla dansande till att 
bilda mönster och på så sätt skapar en massverkan, 
är minst sagt fascinerande. Dessa mönster, eller or-
nament, utgör en lek med vad som är vad, alltså att 
de förvandlas till illusion och vi som betraktare inte 
kan skilja mellan de olika delarna. Berkeley förvandlar 
människor till mönster på ett stilbildande sätt.

ORNAMENT
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TROLLFLÖJTEN | 16 MAJ 19:00

Regi: Ingmar Bergman | Land: Sverige | År: 1975 | Genre: 
Opera/Komedi | Längd: 2 h 15 min | Ålder: 15 år

En genre som i sig är gränsöverskridande är operan: 
musik, scenografi och teater i komplex förening. Att 
sedan, som Ingemar Bergman, göra en film av Mo-
zarts Trollflöjten, är att ta det hela ytterligare ett steg. 
Begreppet bildord ska just sätta fingret på att det 
nästan alltid äger rum en gränsöverskridande rörelse. 
Vi ser på filmen samtidigt som vi hör dess musik och 
kanske läser librettot – vi tar in allt samtidigt och in-
trycken blandas. Det är bara att luta sig tillbaka och 
låta sig förföras av Mozart och Bergman i fantastisk 
förening. BILDORD

JAG ÄR NYFIKEN GUL | 13 JUNI 19:00

Regi: Vilgot Sjöman | Land: Sverige | År: 1967 | Genre: Dra-
ma | Längd: 2 h 12 min | Ålder: 15 år

Då Vilgot Sjömans kontroversiella film släpptes i USA 
1969 anmäldes den till censuren – den ansågs vara 
pornografisk. Först efter domstolsbeslut kunde den 
visas. Censur handlar om makt och politik och än idag 
granskas alla filmer i Sverige och förses med ålders-
rekommendationer. Vem bestämmer vad som kan 
visas? Samtidigt förskjuts gränser ständigt och om-
förhandlas i samhället, det är ett historiskt begrepp 
som inte förlorat i aktualitet, utan kräver medveten-
het. Sjömans blandning av spel- och dokumentärfilm 
kanske i sig bidrog till debatterna kring filmen. CENSUR

ROVDJURET PREDATOR | 22 AUGUSTI 19:00

Regi: John McTiernan | Land: USA | År: 1987 | Genre: Ac-
tion | Längd: 1 h 47 min | Ålder: 15 år

Maskering är ett vanligt inslag i krigsfilmer: man ka-
mouflerar sig för att undvika upptäckt. Många iko-
niska filmscener skildrar just denna förberedelse, hur 
ansiktet försvinner under dova färger och blir ett med 
landskapet. Just i Predator ställs kamouflagets bety-
delse på sin spets: här möter Arnold Schwarzenegger 
en osynlig motståndare. Actionfilmen skildrar deras 
brutala kamp och på sin tid var det inte minst special-
effekterna som satte filmen på kartan.

MASKERING

OLDBOY | 5 SEPTEMBER 19:00

Regi: Park Chan-wook | Land: Sydkorea | År: 2003 | Genre: 
Thriller | Längd: 2 h 00 min | Ålder: 15 år

Den sydkoreanska filmen Oldboy gjorde sig snabbt 
känd för sin dystra ton, som neo-noir film, och för sina 
våldsamma inslag. Regissören Park Chan-wook väjer 
inte för det brutala. Våld, precis som pornografi, har 
inte sällan censurerats och överhuvudtaget ifråga-
satts. Hur kommer det sig att vi fascineras av att be-
trakta våld på film eller i konst? Är det så att liknande 
filmer uppmuntrar till våld? Frågorna är gamla, men 
de ställs på nytt gång efter annan och det är fortsatt 
nödvändigt att hitta svar i sin egen samtid. VÅLD
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AKIRA | 19 SEPTEMBER 19:00

Regi: Katsuhiro Otomo | Land: Japan | År: 1988 | Genre: 
Anime | Längd: 2 h 04 min | Ålder: 15 år

Katsuhiro Otomos cyberpunk filmatisering av den ja-
panska mangan Akira från 1988 är en dystopisk fram-
tidsvision. Vanligen tecknas framtidsvisionerna uti-
från den egna samtiden. Det gör dem intressanta som 
tidsdokument: med hjälp av dem kan man både tol-
ka det förflutna och det framtida. Det blir möjligt att 
till exempel sätta fingret på kunskap som ur dagens 
perspektiv ter sig föråldrad. Men det gör dessa omo-
derna uppfinningar inte mindre fascinerande, tvärtom 
bidrar de till en nyanserad förståelse. 

EXPERIMENT

IDIOTREPUBLIKEN IDIOCRACY | 17 OKTOBER 19:00

Regi: Mike Judge | Land: USA | År: 2006 | Genre: Komedi/
Sci-fi | Längd: 1 h 24 min | Ålder: 15 år

Populärt bland experiment i film är tidsresor. Man re-
ser fram och tillbaka för att lösa olika mysterier. Men i 
Mike Judges kultfilm Idiocracy går det snett: soldaten 
Joe Bauers försätts i dvala och vaknar 500 år senare 
upp i ett dystopiskt samhälle. Liksom i många dysto-
pier gisslas samtiden genom skildringen av en framtid 
där befolkningen fördummats och masskonsumtion 
är underhållningen för stunden. Experimentet är ut-
gångspunkten för att skapa en bild av ett samhälle 
som kollapsat och där idioterna styr.

LABYRINT LABYRINTH | 14 NOVEMBER 19:00

Regi: Jim Henson | Land: USA | År: 1986 | Genre: Fantasy/
Musikal | Längd: 1 h 41 min | Ålder: 7 år

David Bowie som trollkung i Jim Hensons fantastiska 
musikal Labyrinth från 1986 – kan det bli mera 1980-
tal? Henson, främst älskad för The Muppet Show, hade 
finslipat samspelet mellan människor och dockfigurer 
under 1970-talet. Här finner vi ett klassiskt upplägg: 
ta dig genom en labyrint, lös problem, för att rädda 
din lillebror bortrövad av trollkungen. En labyrint är 
anlagd så att det ska vara omöjligt att hitta ut ur den, 
så kommer den lilla flickan att lyckas?

GRUNDSTOMME

LABYRINT

DONNIE DARKO | 12 DECEMBER 19:00

Regi: Richard Kelly | Land: USA | År: 2001 | Genre: Sci-fi/
Fantasy | Längd: 1 h 53 min | Ålder: 15 år

Richard Kellys film har blivit kult efter att den först 
gick tämligen obemärkt förbi hösten 2001. Den hallu-
cinerande huvudpersonen Donnie möter en till kanin 
utklädd figur, Frank, och får reda på att världen ska 
gå under. Hallucinationer kan vara mer eller mindre 
kopplade till verkligheten och, beroende på synsätt, 
ha negativa eller positiva effekter. Att skapa som i ett 
rus är till exempel bra, men det är inte bra att dröm 
och verklighet glider ihop. Som konstnärlig metod 
har hallucination ofta varit eftertraktad – även filmen 
Donnie Darko visar på hallucinationens olika sidor.HALLUCINATION
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