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14. JANUAR HALV NI PÅ KILDEN KINO: 
C.R.A.Z.Y. Regi: Jean-Marc Vallée. Canada 2005

Kjære filmklubbere!
Vi i Tønsberg filmklubb gleder oss så innmari til å kaste oss ut i et nytt semester! 
Rett nok aner vi ikke helt hva vi gjør eller hvordan vi skal gjøre det, men Tønsberg 
trenger selvfølgelig en filmklubb – så da gjør vi det, da.
Til vårprogrammet har vi plukket ut både høyt elskede klassikere og nyere filmer fra mange 
sjangre. Vi ønsker å gjøre filmklubben enda mer levende, og treffe et enda bredere publikum, 
vi tror nemlig at det fortsatt er flere der ute som egentlig skulle vært på våre visninger.

I tillegg til de vanlige filmkveldene har vi satset litt og kommer til å arrangere to dobbeltvis-
ninger, slik at vi kan ta inn over oss uttrykket til to av de mest særegne og ikke minst berømte 
regissørene i moderne tid, nemlig David Lynch (8. april) og Alfred Hitchcock (20. mai). 

Dessuten har vi bestemt oss for at det må da være hyggelig for filmklubben å komme seg 
en tur ut av og til?! Vi tar filmklubben ut av kinolokalet, og en tur eller to ned på Total. En 
helg i februar (dato kommer) viser vi den engelske Quadrophenia (1979) på Total.  
Quadrophenia handler om bandet The Who og mods-miljøet i England på 1960-tallet og 
filmen etterfølges av konsert med bandet The Cheaters. Fredag 2. mai arrangerer vi opp-
varming til Tom Waits-løpet (som går av stabelen dagen etter), med to filmer der Tom Waits 
har roller  –  The Imaginarium of Doctor Parnassus og Rumble fish (1983) – på Total utested, 
altså.Da gjenstår bare å ønske velkommen til oss hele våren 2014, annenhver tirsdag på 
Kilden kino. Legg for øvrig merke til at vi har endret visningstidspunktet til halv ni – for mye 
god film til å komme for seint!

På vegne av styret i Tønsberg filmklubb
Vibeke Lia
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14. JANUAR HALV NI PÅ KILDEN KINO: 
C.R.A.Z.Y. Regi: Jean-Marc Vallée. Canada 2005

14. januar Crazy, Canada 2005 side 4
21. januar Årsmøte, Tønsberg filmklubb side 5
28. januar Nadar og Simin – et brudd, Iran 2011 side 6
11. februar Skapt for kjærlighet, Frankrike/Italia 1963 side 7
25. februar Cinema Paradiso, Italia 1989 side 8
XX februar Quadrophenia, Storbritannia 1979 side 9
11. mars Snøen på Kilimanjaro, Frankrike 2011 side 10
25. mars Black Sheep, New Zealand 2006 side 11
08. april David Lynch-aften side 12
22. april Landsbyen på toppen av fjellet, Italia 2010 side 13
2. mai Tom Waits-oppvarming side 14 
06. mai Sult, Norge 1966 side 15
20. mai Alfred Hitchcock-aften side 16
03. juni Wendy & Lucy, USA 2008 side 18 
17. juni Innocent Saturday, Russland/Tyskland/Ukraina 2011 side 19  
 

PROGRAM
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14. JANUAR HALV NI PÅ KILDEN KINO: 

C.R.A.Z.Y. Regi: Jean-Marc Vallée. Canada 2005

Gutt ønsker seg dukkevogn til jul, får hockey-spill i stedet.

Fransk-kanadisk film om en ung homofil mann som vokser opp med fire brødre og en 
konservativ far på 60- og 70-tallet i Quebec. Dette er en feelgoodfilm med et flott soundtrack 
som setter deg i stemning.

Zac er født den 25. desember. Hver jul får han alltid store jule-/ bursdagsgaver, men de ender 
uansett som en skuffelse for han får ikke det han ønsker seg. Faren til Zac bekymrer seg for 
at han ikke bryr seg om ting som gutter skal like, samtidig som han er et følelsesmenneske 
som elsker Patsy Cline. Zac strever også med å godta sin egen homoseksuelle identitet. 
Barndommen hans er preget av religion og dette tar han avstand fra gjennom tenåringsopp-
røret sitt og erklærer at han er ateist. På tross av dette sliter han med å godta sine seksuelle 
drifter, og straffer seg selv på grunn av dem.

Når det kommer til stykket viser det seg likevel at far og sønn har en del til felles.

Feelgood om oppvekst 
og tenåringsopprør
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21. JANUAR HALV NI PÅ KILDEN KINO: 

Velkommen 
til Tønsberg 
filmklubbs 
årsmøte!
Alle medlemmer kalles inn til Tønsberg 
filmklubbs første årsmøte. Møtet vil finne 
sted i sal 9 på Kilden kino, og dagsorden 
sendes ut per mail i løpet av januar.

Vel møtt!

DEN SOM IKKE STEMMER FÅR IKKE BESTEMME
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28. JANUAR HALV NI PÅ KILDEN KINO

NADER OG SIMIN – ET BRUDD (Jodaeiye Nader az Simin). Regi: Ashgar Farhadi. Iran 2011

Velspilt, realistisk drama fra Iran
Nader og Simin – et brudd, som vant Gullbjørnen i Berlin i 2011, utspiller seg i Iran. 
Filmen handler om ekteparet Nader og Simin som separeres, og intrigene som følger 
etter at mannen ansetter en dame til å stelle sin Alzheimer-rammede far.
 
Simin vil skilles fra Nader. Hun flytter hjem til sin mor. Nader leier hushjelpen Razieh til å ta 
seg av sin Alzheimersyke far, men gir henne sparken når han oppdager faren alene, lenket 
til sengen. Avskjedigelsen får imidlertid dramatiske følger og et rettslig etterspill. Plutselig 
risikerer begge sider store tap, men hvem forteller sannheten? 

Denne historien kunne fortelles hvor som helst, bare med noen kulturelle justeringer. Re-
gissør Asghar Farhadi får til et Iran på film som er sjelden. Han gjør også en flott jobb med 
å skildre menneskeskjebner vi kan identifisere oss med. Her er ingen skurker, bare vanlige 
mennesker som forviller seg inn i et moralsk dilemma.

Nader og Simin – Et brudd har noe å fortelle om moral, anstendighet og ærlighet. Den ber oss 
ikke dømme de involverte skikkelsene, men advarer mot hvite løgner man ikke aner konse-
kvensene av. Dette er et solid drama som ikke gir noen enkle svar, men stiller kloke spørsmål!
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11. FEBRUAR HALV NI PÅ KILDEN KINO

SKAPT FOR KJÆRLIGHET (Le Mépris). Regi: Jean-Luc Godard. Frankrike/Italia 1963

«En enkel film om kompliserte ting»          (JEAN-LUC GODARD)

Paul (Michel Piccoli), en mislykket forfatter, får et tilbud om å skrive om et film-
manus. Revet mellom regissøren, (spilt av Fritz Lang!), en arrogant produsent  
og sin desillusjonerte kone Camille (Brigitte Bardot) prøver han å finne en vei.
 
Et studioområde i Roma. På en kameravogn kjører kameramannen Raoul mot oss. Vi hører 
Georges Delarues musikk og en stemme som introduserer åpningsteksten. Kamera blir stå-
ende og svinger mot oss slik at vi kan se direkte i objektivet. Da begynner filmen med Camille 
og Paul som ligger i sengen.

Le Mépris viser Godards forakt for Hollywood, for kommersialiseringen av film, men også sin 
kjærlighet for kunsten, filmskaping og det å se film. Paul og Camilles forhold viser også til 
Godards eget forhold til Anna Karina, skuespillerinnen han var gift med på det tidspunktet. 
Godards kameramann Raoul Coutard refererte til Le Mépris som “et brev til Godards kone”.

I tillegg vises Godards fiendskap for Carlo Ponti, den italienske produsenten, og Joseph E. 
Levine, den selvproklamerte amerikanske filmmogulen som også var en del av produksjonen.

Le Mépris er en av Godards mest ortodokse filmer. Den har ikke bare en nesten “normal“ 
historiefortelling, men er også en av de klareste eksempel på Godards tradisjon. Han referer 
til filmenes verden. Le Mépris er i bunn og grunn en film om filmskaping, og i så måte en film 
om Godard selv.

Dette arrangementet er et samarbeid mellom Tønsberg filmklubb og Alliance Française.

program.indd   7 09.01.14   09:42



8 9

25. FEBRUAR HALV NI PÅ KILDEN KINO 

CINEMA PARADISO Regi: Giuseppe Tornatore. Italia 1989

Cinema Paradiso! 
En hyllest til vennskap 
og filmens magi 
Den fremragende regissøren Salvatore ser tilbake på barndommens dype 
fascinasjon for landsbyens kino og det sterke vennskapet til maskinisten Alfredo.
Regissøren Salvatore Di Vita får høre at hans gamle venn Alfredo er død, og minnene strøm-
mer på. Han minnes kinoen Paradiso i den sicilianske landsbyen han vokste opp, og hvordan 
han begynte å assistere maskinisten Alfredo etter at denne mistet synet i en brann. Etter 
hvert ble Paradiso nedlagt og Salvatore forlater landsbyen med løfte om å aldri komme tilba-
ke. Tross løftet reiser han allikevel hjem igjen, til sin barndoms landsby, for å delta i Alfredos 
begravelse. 

Cinema Paradiso har mottatt en rekke priser, bl.a. Oscar for beste utenlandske film og jury-
ens spesialpris i Cannes. Filmen er et testament og en hyllest til kinoen som møtested, den 
tradisjonelle filmen og Sicilia.
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DATO KOMMER – PÅ TOTAL 

QUADROPHENIA Regi: Franc Roddam. Storbritannia 1979. Etter filmen spiller The Cheaters!

Stilige unge menn
Jimmy søker ut av sitt innholdsløse liv. Han er med i en ungdomsgjeng, Mods, 
og han forstår at som et uniformert medlem finner han ikke den individualiteten 
og friheten han søker.
Filmen handler om kampen mellom to ungdomskulturer tidlig på 60-tallet i England, 
med Mods på den ene siden og Rockerne på den andre. Quadrophenia er likevel i første 
omgang en film om det å finne sin identitet i løpet av ungdomstida. En tid hvor identiteten 
ikke er preget av egen vilje, men av musikken som man hører, klærne som man har på seg 
og gjengen man er med, men hvor man også erkjenner at man ikke nødvendigvis finner sin 
identitet og frihet i dette. 

Sting spiller en av rollefigurene. Han spiller den kuleste av Modsa, men holder det hemme-
lig for sine venner at han på dagtid jobber i en svært snobbete og konservativ jobb som 
pikkolo i et fornemt hotell. 

Filmen er basert på albumet med samme navn, fra det britiske rockebandet The Who. 
Inspirert fra konseptalbumet og med musikk fra den britiske gruppa, er Quadrophenia et 
generasjonsportrett av en ungdoms-subkultur i England i de tidlige 60-årene. Filmen er 
fortalt uten nostalgi og er en klassiker for denne sjangeren.

Etter filmen spiller The Cheaters!
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11. MARS HALV NI PÅ KILDEN KINO 

SNØEN PÅ KILIMANJARO (Les neiges du Kilimandjaro). Regi Robert Guédiguian. Frankrike 2011

Hvor går grensen mellom godhet 
og selvutslettelse?
Michel er formann på et verft der de må si opp 40 mann. For å gjøre oppsigelsene 
mest mulig rettferdig, legger han navnene i en hatt og trekker ut de uheldige som 
skal miste jobben. Michel trekker også seg selv.
Etter at Michel ikke lenger har arbeid i verftet, planlegger han tur til Kilimanjaro sammen med 
kona, Marie-Claire. Kort tid etter blir de brutalt ranet og frastjålet både reisekasse og billetter. 
Det viser seg snart at ranerne ikke er helt ukjente. Men kan de skyldige få sin straff?

Snøen på Kilimanjaro er en drivende godt fortalt historie full av håp, og er befolket med et 
knippe overbevisende karakterer. Den er fortalt i et direkte filmspråk og med sin nyanserte 
skildring av folk og omgivelser, setter den søkelys på presserende sosiale problemer i dagens 
Frankrike – og på hva det gode liv består i. 

Regissøren Robert Guédiguian er sosialist og har ofte politiske vinklinger i filmene sine. Han 
har sin base i Marseille og en fast skuespillerstab som brukes i alle filmer.
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25. MARS HALV NI PÅ KILDEN KINO 

BLACK SHEEP. Regi: Jonathan King. New Zealand 2006

Sauenes hevn  
«The violence of the lambs»
På jakt etter en enkel måte å tjene penger, men også drevet av kjærlighet, setter 
bonden Angus Oldfield i gang et prosjekt med genmanipulering av sauer. Alt går 
ikke etter planen, de søte små ulldottene forvandles til blodtørstige drapsmaskiner 
på jakt etter menneskekjøtt. 
Black sheep tilhører filmsjangeren splatter. New Zealand er kjent for sine mange splatter- 
filmer, populært kalt kiwi-gore. Regissør Peter Jacksons filmer Bad Taste fra 1987 og  
Braindead  fra 1992 er blant de mest kjente.

Filmene karakteriseres ved utstrakt bruk av blod, innvoller, gørr og lemlestelse.  Splattersjan-
geren kan knyttes tett opp til skrekkfilmene.  Begge har vært ute etter å bryte grenser, og en 
stadig mer grafisk og nitid beskrivelse av grusomme voldshandlinger var en naturlig utvikling 
på 60- og 70-tallet. På 80-tallet gled splatterfilmene over i ellevill humor og selvironi, samtidig 
som blodet fortsatte å flyte i like strie strømmer. Tilskuerne fant en slags vemmelig humor i 
kroppsdeler som falt av og ekstremt overdrevet vold. Spesialeffektene i filmen er laget av Weta 
Workshop, de sto også bak effektene på Ringenes herre og Narnia.

Velkommen til en frisk og uhøytidelig film der sauene endelig får sin hevn!
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En bisarr aften
Med innsikt i menneskenes mest bortgjemte kamre, lager David Lynch sine 
historier som fascinerer.
David Lynch (f. 1946) er en amerikansk film- og tv-regissør, bildekunstner, musiker og til tider 
skuespiller. Lynch sin spesielle stil, “Lynchian”, er preget av drømmeaktige bilder. De surrea-
listiske, og til tider voldelige elementene i filmene har ofte blitt kalt forstyrrende, opprørende 
og gåtefulle. Lynch har en forkjærlighet for lav/middels frekvensstøy, mørke og råtnende 
miljøer, forvrengte tegn og en polarisert verden (engler vs demoner, Madonnas vs horer).
Lynch sin karriere er mangesidig. Hans karakterer har nesten neoklassiske arketyper som 
man kan finne i filmer fra 50- og 60-tallet. Men filmene hans er også kompromissløs utfors-
kning av samfunns identitet og den mørke baksiden av amerikanske drømmer.   

Inland Empire – når en skuespiller adopter personligheten til sin filmkarakter, begynner hen-
nes verden å bli marerittaktig og surrealistisk.

Blue Velvet – et avkuttet menneskeøre funnet i en eng, fører en ung mann på en mørk og 
skremmende underverden han ikke før visste om på sitt eget hjemsted.

8. april klokka sju på Kilden kino 

BLUE VELVET. Regi: David Lynch. USA 1986 Inland Empire. Regi: David Lynch. USA 2006.
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22. APRIL HALV NI PÅ KILDEN KINO 

LANDSBYEN PÅ TOPPEN AV FJELLET (Le quattro volte) Regi: Michelangelo Frammartino. Italia 2010.

Har du sansen for det langsomme 
og rurale? Da er dette filmen for deg!
Med humor og varme skildrer Landsbyen på toppen av fjellet  livet i en liten, fattig 
landsby i en av Italias fattigste regioner.
Omgitt av vakker og uberørt natur, følger vi en gammel gjeter som passer geitene sine. En 
geitekilling som kommer bort fra flokken sin og en gjeterhund som skaper kaos, er noen av 
hendelsene som skildres med innlevelse og humor. 

Filmen åpner seg langsomt opp og byr på noen åpenbaringer som treffer deg midt i hjertet. Den 
tematiske skildringen av en universell livssyklus der mennesker, dyr og natur lever og ånder i avslap-
pet felleskap, løfter deg langt ut av urbane gjøremål og gir deg et visuelt og originalt møte med en 
langsom tilværelse. De vakre scenene avslører en dyktig kameraføring med stor sans for detaljer. 

Filmen har blitt hyllet av kritikere verden for sin originalitet og menneskelighet. Filmen har 
blitt hyllet av filmkritikere verden over for sin originalitet og vunnet priser blant annet i Can-
nes og på Bergen filmfestival.
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2. MAI PÅ TOTAL. KLOKKESLETT KOMMER. 

THE IMAGINARIUM OF DOCTOR PARNASSUS. Regi: Terry Gilliam. England 2009 

RUMBLE FISH. Regi: Francis Ford Coppola. USA 1983

Waiting for Tom
Det er viktig å varme opp foran et større idrettsarrangement. Tønsberg filmklubb 
tar ansvar for at ingen forstrekker seg på Tom Waitsløpet 2014.
Tom Waits er som kjent ikke bare sanger, musiker og låtskriver, han er også en habil film-
skuespiller, i tillegg til at han har skrevet filmmusikk blant annet for Francis Ford Coppola. 
Tom Waits har blitt kalt den siste beatnicken, med ranglefantryktet, den hese stemmen, 
absurdistisk stream of consciousness og sterk kjærlighet til den delen av det amerikanske 
frihetsbegrepet der fjerne skikkelser i natten bøyer seg mot nye fantastiske eventyr. Kanskje 
er mannen like mye et av de siste renessansemenneskene?

Sett uansett av en kveld til å hygge deg med Tom Waitsfilm sammen med Tønsberg filmklubb 
på Total!

The imaginarium of Doctor Parnassus (2009) og Rumble fish (1983). Øl, kaffe, brus eller hva 
du vil ha, fred i sjelen og hyggelig selskap. Velkommen!
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6. MAI HALV NI PÅ KILDEN KINO 

SULT Regi: Henning Carlsen. Norge 1966

I delirium, men ikke sanseløs
”Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne  
forunderlige by som ingen forlater før han har fåt mærker av den …” 
Slik ledes vi inn i Knut Hamsuns roman Sult fra 1890-årenes Kristiania. Den regnes som den første 
i moderne norsk litteratur, og er av mange karakterisert som en av de tidligste modernistiske 
romaner i europeisk sammenheng. I romanen og i Henning Carlsens filmatisering, møter vi en 
navnløs ung skribent som strever med å finne sin plass i hovedstaden. Her kommer han i kontakt 
med mennesker som både fascinerer ham og som han forakter, men som også underholder ham 
og blir inspirasjon for hans diktning. Denne diktningen er hans eneste våpen mot en virkelighet han 
ikke vil akseptere eller leve med. Han er stadig på vandring gjennom byens gater, og etter hvert 
som sulten gnager i ham, og hans mentale tilstand utfordres, slippes fantasien løs.

Hamsun skildrer ikke verden slik den er, men slik den oppleves. Nettopp dette har regissør Henning 
Carlsen maktet å overføre til filmlerretet. Filmen er fotografert i svart/hvitt og det brukes overek-
sponerte bilder for å få frem vår helts indre verden. At filmen lykkes med å formidle romanens 
ekspresjonistiske uttrykk, skyldes i stor grad skuespiller Per Oscarson. Han sultet seg i forkant av 
innspillingen for å få det rette utseendet og den rette mentale ubalansen.

Filmen ble mottatt med stor begeistring blant kritikerne da den kom ut, og i Cannes ble Per Oscar-
son belønnet med Gullpalmen for beste mannlige hovedrolle i 1966.
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8. APRIL KLOKKA SJU PÅ KILDEN KINO 

MED HJERTET I HALSEN (North by Northwest). Regi: Alfred Hitchcock. USA 1959 

PSYCHO Regi: Alfred Hitchcock. USA 1960

Mørkets herre
”The only way to get rid of my fears, is to make films about them.” 
Alfred Hitchcock
Vi setter av en kveld til å la oss suge inn i Alfred Hitchcocks herlig grufulle mareritt. Hitchcock 
står støtt som den mannen som har skremt flest kinogjengere gjennom tidene. Han er også 
en av de få regissørene som absolutt alle har et forhold til, fra filmnerd til gullrekka-titter. 
Filmene hans kjennetegnes av stålkontroll på regisiden, kjapp timing, nådeløs spenningsopp-
bygging og illevarslende understrømmer som kommer til syne i kameravinkler, kryssklipping 
og parallell handling.

I Med hjertet i halsen spiller Cary Grant reklamemannen som rykkes ut av sitt komfortable 
Madison Avenue-liv og virvles inn i en underlig og farlig tilværelse, jaget av både utenlandske 
spioner og amerikansk politi. Filmen ble en stor publikumsfavoritt i sin samtid, og står seg 
uten problem i dag.

Notorisk kjente Psycho fremprovoserte flere mareritt enn det meste annet på sekstitallet. 
Filmen sprengte grenser, siden ingen skrekkfilm tidligere hadde benyttet seg av så mye sex 
og vold. I dag er imidlertid filmens psykologiske spenning mer fremtredende enn den direkte 
visualiseringen.
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Kritikerrost film om  
det å stå på bar bakke
Du kan ikke få en adresse uten en adresse. Du kan ikke få en jobb 
uten å ha en jobb.
Michelle Williams spiller hovedrollen i denne filmen, som er basert på novellen Train Choir av 
Jon Raymons. Wendy & Lucy hadde verdenspremiere under filmfestivalen i Cannes i 2008. 
Den unge kvinnen Wendy drar til Alaska med hunden sin Lucy i håp om å starte et nytt liv og 
finne en jobb. Hun er fattig i et rikt land og verken velferdsordninger eller familie kan hjelpe 
henne ut av situasjonen. Reisen til Alaska blir heller ikke enkel for Wendy. I Oregon bryter den 
gamle Hondaen hennes sammen og hun ikke har nok penger til å få den reparert. Hun ender 
opp med å bli arrestert, og mens hun sitter i varetekt forsvinner også Lucy.

Filme ble svært godt mottatt og mange kritikere hadde den på sin top-10 liste for 2008, inklu-
dert Chicago Reader, New York Post og Newsweek. Med et begrenset budsjett forteller filmen 
akkurat det den vil si, og favner om temaer som fattigdom, arbeidsløshet og om menneskets 
overlevelsesevne.

3. JUNI HALV NI PÅ KILDEN KINO 

WENDY AND LUCY Regi: Kelly Reichardt. USA 2008

program.indd   18 09.01.14   09:42



18 19

17. JUNI HALV NI PÅ KILDEN KINO 

INNOCENT SATURDAY (V Subbotu). Regi: Alexandr Mindadze. Russland, Ukraina, Tyskland 2011

Festen er over
Filmklubbens siste arrangement våren 2014 er lagt til en av historiens største 
festbremser: Tsjernobylulykken i 1986. Men som regissør Alexandr Mindadze sier, 
handler ikke filmen om den grusomme atomkraftverkulykken, men om hvordan 
livet blomstrer i dødsfare.
56 mennesker døde akutt fra ulykken i 1986, mens det totale antallet dødsfall direkte relatert 
til katastrofen er beregnet til opp mot 9000 mennesker. Likevel er ikke Innocent Saturday et 
actionfylt drama i ild og blod. I stedet får vi en skildring av innbyggerne i Pripiat – byen som i 
løpet av 1970-årene ble bygget spesielt for arbeiderne på atomkraftverket. Deres reaksjons-
mønster til tidenes verste atomulykke er tankevekkende – hvordan kunne noen vite hva 
Tsjernobyl var før Tsjernobyl hadde hendt?

Filmen følger Valera, en av få som får greie på de vidtrekkende konsekvensene av ulykken. Han 
kan ikke fortelle det han vet videre uten å risikere å få partiboka inndratt. Han forsøker å eva-
kuere bare seg selv og én utvalgt, Vera. I mellomtiden nyter resten av byen synet av flammene 
over reaktoren, mens innbyggerne drikker rødvin, som sies å være “dekontaminerende”.

Dette arrangementet er et samarbeid mellom Tønsberg filmklubb og den russiske foreningen Zasjigalka.
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TØNSBERG FILMKLUBB 
www.tonsbergfilmklubb.no 
info@tonsbergfilmklubb.no

Annenhver tirsdag halv ni på Kilden kino 
Medlemsskap kr. 100 pr. halvår 
Inngang regulær visning kr. 50
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