SAL NI • HALV NI • ANNENHVER TIRSDAG • PÅ KILDEN KINO

PROGRAM HØST 2015

– fra: LI’L QUINQUIN

HØSTEN 2015
– BEDRE ENN NOENSINNE, MEN HVA SKJER NÅ?
Filmklubbene og cinematekene landet over står overfor
utfordringer. Årets filmmelding gir ikke svar på hvorvidt den offentlige støtten til
filmklubbvirksomhetene blir
videreført, og uten slik støtte blir den organiserte filmklubbvirksomheten i Norge nedlagt.
Filmklubber er og har vært film-Norges grasrotbevegelse siden 1950-tallet. Blir de borte
nå er dette ikke noe som lett kan gjeninnføres
om ett, fem eller ti år. Da overlates film som
kulturutrykk i sin helhet til kommersiell kino,
TV og hjemmestreamingselskaper.
Midt i alt dette hviler ikke Tønsberg filmklubb
på laurbærene, men har brukt sommeren på
å sy sammen et kjempespennende program,
med både tema- og sjangermessig stor variasjon. Vi har deilige filmklubbklassikere som
Jim Jarmusch’ Stranger than paradise, film
noir på persisk i A girl walks home alone at

night, og eksistensiell eksperimentering i dokumentaren
The ballad of Genesis and
Lady Jay. Det vanker dessuten kortfilmkveld, skrekkfilmklassiker og ikke minst et
tankevekkende dykk inn i propagandafilmens
vesen!
Vi håper og tror at filmklubbene og Tønsberg
filmklubb har kommet for å bli, og om du synes at det vi lager er bra, så lik gjerne «Filmklubbforbundet» og «Redd filmklubbevegelsen og norsk filmpolitikk» på Facebook. Og
snakk om saken! Så satser vi på at dette bare
er det siste av en, lang, lang rekke av fremtidige Tønsberg filmklubbsemestere.
Vi ønsker velkommen til nok en herlig, spennende og fantasirikt filmklubbhøst på Kilden
kino!
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25. AUGUST HALV NI PÅ KILDEN KINO

STRANGER THAN PARADISE
– MER MERKELIG ENN EN HOLLYWOODFILM

Stranger than Paradise er Jim Jarmusch’ gjennombruddsfilm og har vært med på å gi ham status som
indie-filmens syvende far i huset.
Lanseringen av Jim Jarmusch’ absurde og satiriske episodefilm Stranger than Paradise i 1986, står som en milepæl innenfor den såkalte indie-bevegelsen. Filmen er
en tydelig markering av at amerikansk film kan formidle
oss noe mer utover den overtydelige moralen vi finner i
Hollywoods polerte flørt med lerretets overflate.
Filmen er et eksempel på Jarmusch’ fragmenterte og episodiske fortelleteknikk. 1986-utgaven er oppdelt i tre akter, men
filmen ble til over flere år, og springer egentlig ut av en kortere film. Vi møter de skakke karakterene
Willie, Eva og Eddie. Eva er Willies kusine og kommer på besøk til New York fra Budapest. Handlingen
sirkler rundt de tre personenes dysfunksjonelle samvær og ender på absurd vis i Florida.
Dette er en film om Amerika og en satire over overflatedyrkelsen i popkulturen. Vi får også karakterstudier på høyt nivå, et markert oppgjør med den handlingsdrevne Hollywood-formelen
og et formspråk som dannet skole innenfor indie-filmen.
Originaltittel: STRANGER THAN PARADISE, USA, 1984, 86 minutter
Manus og regi: Jim Jarmusch • Medvirkende: John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson
Cinematografi: Lyle Vincent • Klipp: Alex O’Flinn
Musikkavdeling: Johnny Jewel • Språk: Engelsk

8. SEPTEMBER HALV NI PÅ KILDEN KINO

LI’L QUINQUIN

– FJORÅRETS MORSOMSTE FRANSKE FILM!
Li’l Quinquin er en slapstick-komedie med noe foruroligende under overflaten. Filmen sveiper innom temaer
som rasisme, innvandring og utroskap. I Li’l Quinquin finner vi tidenes mest absurde krim. Detektivarbeidet er så
klønete utført at det får selveste Clouseau til å skinne. En
lattervekkende og absurd perle av en film!
I en landsby nordvest i Frankrike finner man en død ku i en
gammel bunker. Magen er full av menneskelige kroppsdeler,
bare hodet mangler. Saken tar etter hvert groteske vendinger,
og ansvarlig for å løse mysteriet er politikaptein og bygdeoriginal Van der Weyden. Med sitt Tourettes-aktige kroppsspråk, utall antall ansiktsuttrykk og uortodokse metoder er
han en av filmhistoriens morsomste etterforskere. Sammen med assistenten Carpentier raser han
rundt på grusveiene i området på jakt etter den skyldige. For rakkerungen Quinquin, og den lokale
sangstjerna Aurélie er saken derimot et kjærkomment avbrekk fra sommerferiedagenes kjedsomhet.
Li’l Quinquin bobler over av overskudd og humor, og noen av scenene topper nesten Jacques Tati når
det gjelder treffende situasjonskomikk. Men filmen er også preget av kontrasten mellom det hysterisk
morsomme, og dypt tragiske. Det nydelige nordfranske landskapet, med sine bølgende åkre og
havet der i det fjerne, er også åsted for det unevnelige.
Original tittel: P’TIT QUINQUIN, Frankrike, 2014, 200 minutter
Medvirkende: Alane Delhaye, Lucy Caron, Bernard Pruvost
Regi: Bruno Dumont • Kamera: Guillaume Deffontaines • Klipp: Basile Belkhiri, Bruno Dumont
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22. SEPTEMBER HALV NI PÅ KILDEN KINO

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT
– VERDENS FØRSTE VAMPYRSPAGHETTIWESTERN

Regissør Ana Lily Amirpour tok på seg en chador
som lå og slang på et filmsett, og følte seg med
ett som en flaggermus. Så lagde hun denne filmen.
I den lovløse, iranske spøkelsesbyen Bad City har
mørket senket seg over Arash, som ønsker seg bort
fra sin narkomane far og alle hans problemer. I nattemørket streifer the girl, en vampyr i chador og på
skateboard, gatelangs på jakt etter ofre. Velkommen til et nattsvart, råkult fantasi-Iran.
Filmen er gjort i et nagende og vakkert svart-hvitt,
musikken er symbolladd og melankolsk, dialogen
er betydningsfull. De popkulturelle referansene
strekker seg milevidt, og anmeldelsene renner over
av Jim Jarmousch, James Dean, film noir og Twin
Peaks. Likevel er dette en dypt original og svært personlig film fra spillefilmdebutant Ana Lily
Amirpour, om universelle temaer som ensomhet, tilhørighet, kjærlighet og sex.
De norske cinematekene importerte A girl walks home alone at night etter forslag fra Tønsberg
filmklubb og vi er svært stolte over å nå kunne vise den hos oss.
Originaltittel: A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT, USA, 2014, 101 minutter
Medvirkende: Sheila Vand, Arash Marandi, Marshall Manesh
Manus, produksjon og regi: Ana Lily Amirpour • Cinematografi: Lyle Vincent
Klipp: Alex O’Flinn • Musikkavdeling: Johnny Jewel • Språk: Persisk (engelsk tekst)

6. OKTOBER HALV NI PÅ KILDEN KINO

VILJENS TRIUMF

– EKSTREM PROPAGANDA TIL SKREKK OG ADVARSEL
Leni Riefenstahls sterke propagandafilm fra kongressdagene i Tyskland i september 1934, er
intet mindre enn et grusomt stykke mesterverk.
Dramatisk regi, kameraføring og musikk satte

tusener av hjerter i flammer.
Viljens triumf er en dokumentar og en bildekollasje
fra de fire kongressdagene i Nürnberg i september
1934, og viser Hitlers triumferende ankomst gjennom byens gater, pompøse marsjer med faner og
flagg, følelsesladde taler, hengivne partimedlemmer og enorme jublende menneskemasser.
Leni Riefenstahl samarbeidet tett med både propagandaminister Joseph Goebbels og med Hitlers
«arkitekt» Albert Speer. Hun tok i bruk nyskapende og moderne virkemidler, som teleobjektiver,
bevegelig kamera og luftfoto. Riefenstahl benyttet seg av dramatiske kameravinklinger og lyssetting fra den tyske ekspresjonismen, noe som ga propagandafilmene et ekstra dramatisk preg.
Viljens triumf har vunnet en rekke priser og regnes som en av verdens beste filmer på grunn av sin
storslagne fortellerteknikk og bruk av dramatiske virkemidler. Flere filmskapere har latt seg inspirere
av elementer i filmen. Den har ikke desto mindre vært forbudt i mange land på grunn av sitt nasjonalsosialistiske innhold. Velkommen til en sterk og skummel opplevelse.
Filmen vil kontekstualiseres gjennom en solid innledning.
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Originaltittel: TRIUMPH DES WILLENS, Tyskland, 1935, 114 minutter
Medvirkende: Adolf Hitler, Herrmann Göring m.fl. • Regi og produksjon: Leni Riefenstahl
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20. OKTOBER HALV NI PÅ KILDEN KINO

THE BALLAD OF GENESIS AND LADY JAYE
– EKSTREM KJÆRLIGHET I UNDERGRUNNSBEVEGELSEN

«Balladen» er et intimt, og rørende portrett av
livet og arbeidene til den banebrytende performancekunstneren og undergrunnsmusikeren
Genesis Breyer P-Orridge, og hans kone og samarbeidspartner Lady Jaye.
Regissør Marie Losier har i dokumentaren fulgt den
kontroversielle kunstneren, poeten, okkultisten og musikeren Genesis P-Orridge. Vi følger ham som m
 usiker,
og ser innflytelsen han har hatt på både den industrielle
musikken og punken, som medlem band som Throbbing
Gristle og Psychic TV. Hovedfokuset i filmen ligger likevel på den utradisjonelle, og ikke minst romantiske historien om Genesis og Lady Jaye. Paret som elsket hverandre så høyt at de valgte å bli ett.
Bokstavelig talt! Gjennom det de kalte «the Pandrogeny Project», gikk de gjennom flere kosmetiske
operasjoner og hormonbehandlinger, slik at de kunne få den samme kroppen. Målet var å kunne identifisere seg som ett enkelt «pandrogynsk» individ kalt Breyer P-Orridge.
Losier klarer gjennom bl.a. intervjuer, konsertopptak og private opptak å gi publikum et innblikk i
Genesis komplekse natur og kreativitet. Man kan enkelt si at at målet er å få publikum til å stille spørsmål
ved etablerte sannheter.
Originaltittel: THE BALLAD OF GENESIS AND LADY JAYE, USA, 2011, 75 minutter
Medvirkende: Genesis P- Orrige, Lady Jaye Breyer P-Orridge, Big Boy Breyer P-Orridge
Regi: Marie Losier • Kamera: Marie Losier • Klipp: Marie Losier

3. NOVEMBER HALV NI PÅ KILDEN KINO

THE CURSE OF FRANKENSTEIN

– UHYGGE I HØSTMØRKET MED SKREKKENS MESTER
Baron Victor Frankenstein kreerer en levende
skapning. Men skapningen oppfører seg slettes
ikke som forventet. Mord, forsvinning, overhengende angst og en krypende uhygge danner rammen rundt dette klassiske skrekkdramaet.
Mary Shelleys roman om Frankenstein utkom i 1818,
og er av mange regnet som den første 
science
fiction-romanen, og som et viktig bidrag til den got
iske litteraturen fra Storbritannia. Fortellingen om
hvordan et vitenskapelig forsøk blåste liv i en død
kropp i en fjellandsby i Sveits for over 100 år siden,
har fengslet og skremt lesere verden over.
Terence Fishers filmatisering er delvis basert på romanen, og monsteret er ypperlig gestaltet av
uhyggens ubestridte herre, karakterskuespilleren Christopher Lee, som avgikk med døden tidligere
i år. Lee er mest kjent for sine roller i skrekkfilmer som Dracula, men også fra nyere filmer, blant
annet Sweeney Todd, Star Wars og Ringenes Herre. Men i kveld, kjære filmklubbere, vil dere møte
Christopher Lee i en annen drakt enn mange av dere har sett før. Det ukontrollerbare, psykotiske
monsteret evner å få nakkehårene til å reise seg, selv i vår blaserte samtid. Velkommen!
Originaltittel: THE CURSE OF FRANKENSTEIN, UK, 1957, 82 minutter
Medvirkende: Peter Cushing, Hazel Court, Robert Urquhart, Christopher Lee
Regi: Terence Fisher • Musikk: James Bernard • Språk: Engelsk
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10. NOVEMBER HALV NI PÅ KILDEN KINO

VINNEREN FRA «FAVOURITES FILM
FESTIVAL» I BERGEN!

Tønsberg filmklubb er samarbeidspartner med EU-prosjektet Favourites Film
Festival, som er en publikumsfestival.

Festi
valen viser utvalgte nye filmer som
har vunnet publikumspriser over hele
verden. Dette er nettopp filmer som publikum har kåret og plukket ut.
Festivalen startet i 2011 i Berlin, og siden
2013 har den også blitt arrangert i Bremen.
I November 2015 vil Favourites Film Festival
for første gang arrangeres i Bergen i Norge
etter initiativ og samarbeid med Tønsberg
filmklubb. Tønsberg filmklubb vil også samar-

beide med Bergen filmklubb om programmet.
I kveld viser vi vinneren fra festivalen i Bergen, og vi får besøk av festivalens skapere. Nøyaktig
visningsdato er ennå ikke avklart, så følg med på vår hjemmeside og på Facebook!

17. NOVEMBER HALV NI PÅ KILDEN KINO

VALS MED BASHIR

– OM KRIGENS MENINGSLØSHET
Ari Folman har laget en animert dokumentar om fortrengte minner fra krigen i Libanon, der han tjenestegjorde som soldat for
den israelske hæren. En rystende beretning om krig og minner.
En gammel venn av Folman forteller ham om et mareritt han har
natt etter natt. I drømmen blir han alltid jaget av 26 hunder. De to
blir enige om at marerittene må ha rot i deres tid i hæren, og fra
krigen i Libanon. Folman husker ingenting fra denne tiden og har
fortrengt alle minner fra krigen. Han bestemmer seg for å finne ut
av hva som skjedde.
Minnene gjenskapes ved intervjuer av gamle venner, medsoldater, journalister og akademikere. Disse samtalene danner litt etter
litt et grufullt bilde av hva som egentlig skjedde. De fleste samtalene er gjort i intervjuform,
bortsett fra et par, som er dubbet av skuespillere.
Filmen er en dokumentarisk historie, som fortelles med animasjon. Bildene er poetiske og dystre. Animasjonene gir filmen et drømmende preg, nesten som et mareritt.
Originaltittel: VALS IM BASHIR, Israel, 2008, 87 minutter
Medvirkende: Ari Folman, Ori Sivan, Ronny Dayag, Shmuel Frenkel m.fl.
Regi: Ari Folman • Klipp: Nili Feller • Musikk: Max Richter
Produsert av: Bridgit Folman Film Gang, Les Films d’Ici, Razor Film Produktion
Språk: Hebraisk/arabisk/tysk/engelsk tale, norske undertekster

6

TØNSBERG FILMKLUBB HØST 2015

2. DESEMBER HALV NI PÅ KILDEN KINO

KORTFILMFAVORITTER FRA GRIMSTAD 2015
– ÅRETS HØYDEPUNKTER FRA KORTFILMFESTIVALEN I GRIMSTAD

Skulle du ønske du hadde fått tid til en tur til
kortfilmfestivalen i Grimstad i år? Det fikser filmklubben for deg!
De siste årene har filmklubbens moderforening
«Norsk filmklubbforbund» plukket ut et utvalg av
de beste filmene fra kortfilmfestivalen, og gjort
dem tilgjengelig for visning på alle landets filmklubber. I år hiver også vi i Tønsberg filmklubb oss
på. I skrivende stund er programmet stadig under
utarbeidelse, så det vil være rykende ferskt når vi
inviterer til kortfilmkveld i sal 9!
Årets kortfilmfestival utmerket seg ved rekordstor påmelding, til sammen 438 filmer. Kategorien Norsk kortfilm sto for den største økningen med 316 påmeldte. Bare 18 prosent av
filmene klarte seg gjennom nåløyet og ble vist på festivalen. Av dette igjen er det bare det
aller ypperste som kommer gjennom det aller minste nåløyet, nemlig å bli vist i Tønsberg
filmklubb.

15. DESEMBER HALV NI PÅ KILDEN KINO

OM HESTER OG MENN

– STORSLÅTT ISLANDSK BYGDESKRØNE!
Publikumsfavoritten Om hester og menn er en romantisk komedie som vever sammen en rekke skrøner om et lite islandsk bygdesamfunn, og om menneskene (og ikke minst hestene) som bor der.
En gave til alle dere som elsket filmen 101 Reykjavik!
Regissør Benedikt Erlingsson skildrer i denne filmen
flere tragikomiske skjebner med en stor grad av sort
humor, smarte observasjoner og en utsøkt miljøskildring. Møt Kolbeinn, som elsker Solveig, men også
premiemerra Grána, som på sin side er gal etter hingst
en Brúnn. I tillegg til resten av de hestegale menneskene i dalføret, der alle følger med på alle. Når høsten endelig kommer og hestene skal hentes
inn for vinteren, går hest og menneske opp i en høyere enhet. En slående debutfilm om kampen mellom menneske og natur, full av død, begjær og sort humor. Denne ensemblefilmen
går tett innpå hester og folk i den islandske villmarka, og gir et fascinerende bilde av det
tette, nærmest overnaturlige båndet mellom dem. Om hester og menn vant Publikumsprisen
i Tromsø. Den har også vunnet en rekke priser på festivaler verden over, deriblant prisen for
beste regissør under Tokyo International Film Festival.
Originaltittel: HROSS I OSS, Island/Norge/Tyskland, 2013, 81 minutter
Medvirkende: Ingvar Eggert Sigurðsson, Charlotte Bøving, Helgi Björnsson
Regi: Benedikt Erlingsson • Kamera: Bergsteinn Björgúlfsson
Klipp: David Alexander Corno • Musikk: Davíð Þór Jónsson
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