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FILMKLUBBENS TREDJE VÅR!
– MYE Å GLEDE SEG TIL!
Vi ønsker nok en gang velkommen til et vårsemester som, om vi må si det selv, blir knallbra!

Denne gangen åpner vi med et plaster. I fjor ble en sal full av filmklubbere og L’Alliance Français-ere 
sittende i mørk sal mens maskinistene forgjeves prøvde å få den franske krimkomedien Li’l 
Quinquin til å virke. Det klarte de ikke, og vi endte med å se en annen film den kvelden. For 
å gjøre opp for oss har vi derfor sørget for å få de riktige nøklene og formatene på plass, og 
viser Li’l Quinquin gratis, åpningskvelden 5. januar. Gratis inngang dermed altså, om du er 
filmklubbmedlem, eller medlem i L’Alliance Française.

Deretter blir det høydepunkt på høydepunkt, med den koreanske vampyrfilmen Thirst fra selveste 
Park Chan-Wook (som blant annet står bak Oldboy, som vi viste i 2014), europeiske kortfilmer, sterke 
dokumentarer og ikke minst Charlie Kaufmans nyeste mesterverk av en animasjonsfilm, Anomalisa.

Denne gangen har vi lagt vekt på flere sterke klassikere i høyst ulike sjangre, med Veivise-
ren, Bergmans Persona, A Clockwork Orange, Øst for Eden og når det er tid for sommer og 
middel alderfestival: Monthy Pyton og ridderne av det runde bord.

Det har vært mange tanker og diskusjoner rundt fremtiden til alle filmklubbene i Norge det siste 
året. Vi i Tønsberg filmklubb er glade for å kunne fortsette, og vet at det ikke minst skyldes at vi 
har et voksende og trofast publikum! Vi gleder oss til å se alle sammen, mens det våres i Tønsberg! 

Styret, Tønsberg filmklubb
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2. FEBRUAR HALV NI PÅ KILDEN KINO

TØNSBERG FILMKLUBBS ÅRSMØTE
Tønsberg filmklubb kaller med dette inn til årsmøte! 
Alle filmklubbmedlemmer er stemmeberettigede i 
årsmøtet, som er filmklubbens høyeste organ.
Saker til årsmøtet 2016:
•  Gjennomgang av årsmelding for 2015
• Regnskap 2015
• Budsjett 2016
• Valg av styre 2016
• Eventuelt 

Har du lyst til å bli aktiv i filmklubben? Send oss 
en e-post på info@tonsbergfilmklubb.no eller ta 
en prat med oss på visning!

5. JANUAR ÅTTE PÅ KILDEN KINO

LI’L QUINQUIN
– FILMKLUBBEN GIR SEG ALDRI: LI’L QUINQUIN PÅ NYTT!

I fjor skulle vi se Li’l Quinquin, men filmen startet ikke. 
På grunn av tekniske problemer måtte vi ta til takke med 
noe ganske annet – men nå har vi ordnet opp og viser Li’l 
Quinquin GRATIS som semesterets åpningsfilm!
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 groteske vendinger, og ansvar-
lig for å løse mysteriet er politikaptein og bygdeoriginal Van 
der Weyden. Med sitt stakkato kroppsspråk, utallige ansiktsut-
trykk og uortodokse metoder er han en av filmhistoriens mor-
somste etterforskere. Sammen med assistenten Carpentier 

raser han rundt på grusveiene 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, humor og 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.
Med Li’l Quinquin har regissør Bruno Dumont overraskende tatt spranget fra eksistensielt 
drama til slapstick-komedie. Likevel ligger det hele tiden noe foruroligende under overflaten. 
Filmen sveiper innom temaer som rasisme, innvandring og utroskap. 
Denne visningen settes opp i samarbeid med L’Alliance Française.

Originaltittel: 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

19. JANUAR HALV NI PÅ KILDEN KINO

THIRST
– AMBISIØST VAMPYRMELODRAMA FRA PARK CHAN-WOOK

Hva skjer når en inderlig troende prest blir konfrontert 
med blodtørst, lyst og begjær etter en annen manns 
forføreriske kone? Park Chan-Wooks film fra 2009 kom 
som et friskt bitt i den storslagne revitaliseringen av 
vampyrgenren. En estetisk nydelig blanding av moral-
ske spørsmål og intravenøs moro.
En katolsk sykehusprest melder seg frivillig til et medisinsk 
eksperiment for å forebygge en dødelig sykdom. Resultatet 

blir ikke helt som forventet. Filmen er løst basert på Emile Zolas roman Thérèse Raquin fra 1867. 
Fader Hyon ender med å bli smittet, men reddes av en blodoverføring fra en ukjent donor. I etterkant 
oppdager Hyon store forandringer både i kropp og sinn, slik som en oppsiktsvekkende sunnhet og 
styrke, varhet for lukten av blod og en voksende appetitt på sex generelt, og på den vakre Tae-Ju 
 spesielt. Deres gjensidige attraksjon er altoverskyggende, både psykisk og fysisk. Regissør Park Chan-
Wook fråtser i det vampyriske universet, hvor sexen er hetere, volden er hardere, begjæret er sterkere 
og de menneskelige driftene nærmest uutholdelige. I Thirst åpnes «troll i eske» av blod, besett else og 
skyld som i løpet av filmen er innom de fleste genre; horrorfilm, vampyrfilm, svart komedie, melodrama, 
og innimellom er det partier som tilhører den mer spirituelle søkende kunstfilmen. Det er ingen tvil om 
at mannen bak filmer som blant annet Oldboy leverer igjen. 

Originaltittel: BAKJWI, Sør-Korea 2009, 135 minutter
Medvirkende: Kang-ho Song, Ok-vin Kim, Hae-sook Kim, Ha-kyun Shin m.fl. Regi: Chan-wook Park 
Produsent: Ahn Su-hyeon, Park Chan-wook, Katharine Kim (exec.) • Foto: Chung-hoon Chung 
Manus: Seo-Gyeong Jeong og Chan-wook Park etter en roman av Émile Zola • Musikk: Jo Yeong-wook

2. FEBRUAR NI PÅ KILDEN KINO

VEIVISEREN
– VÅR STØRSTE (OG ENESTE?) SAMISKE KLASSIKER

Filmen om unggutten Aigins kamp for å redde både seg selv og 
folket sitt, er den første samiskproduserte spillefilmen noensinne. 
Aigin blir vitne til at hele familien blir drept av tsjuder i et brutalt 
angrep. Han blir oppdaget, og et dramatisk kappløp settes i gang. 

Aigin når fram til resten av fangstfolket før tsjudene, og rekker å advare 
mot faren som truer. Derifra er ikke veien like åpenbar. Et hovedfokus i 
filmen er spørsmålet om hevn. Aigin ønsker å møte tsjudene med våpen-
makt og ikke flykte sammen med de andre mot kysten. Han advares 
mot dette av sjamanen Raste, men sammen med tre av jegerne leg-
ger han seg i bakhold for å gjennomføre hevnen. Det hele går fryktelig 
galt, og konsekvensene gir Aigin noen tøffe valg for å løse det som 
ser ut som en umulig situasjon. Veiviseren er inspirert av samiske sagn 
der russer-tsjuder, eller karel-tsjuder, ved kløkt overvinnes av en samisk 

veiviser. Mye tyder på at sagnene er basert på karelske røvertokt mot samene på 1100- og 
1200-tallet. Veivisersagnet er kjent i flere varianter fra Nord-Norge og også fra Trøndelag, der 
svenske tropper representerer inntrengerne.

Originaltittel: OFELAŠ, Norge 1987, 82 minutter
Medvirkende: Mikkel Gaup, Helgi Skulason, Nils Utsi, Nils-Aslak Valkeapää
Regi: Nils Gaup • Manus: Nils Gaup • Produsent: John M. Jakobsen
Kamera: Erling Thurmann Andersen • Musikk: Nils-Aslak Valkeapää, Marius Müller og  
Kjetil Bjerkestrand

T Ø N S B E R G  F I L M K L U B B  V Å R  2 0 1 6   54   T Ø N S B E R G  F I L M K L U B B  V Å R  2 0 1 6



15. MARS HALV NI PÅ KILDEN KINO

VEIEN TIL SANTIAGO
– PÅ LETING ETTER GUD OG SEG SELV. VANDRINGEN MOT MENING 

Mer enn 240 000 pilegrimer fra hele verden 
gikk den kjente pilegrimsruten til Santiago 
de Compostela i 2015, deriblant over tusen 
nordmenn. Unike menneskemøter og samhold 
preg er den 800 kilometer lange strekningen.
Filmen følger seks forskjellige pilegrimer i alderen 3 
- 73 år langs den middelalderske pilegrimsruten (ca-
minoen) fra Roncevalles til Santiago de Compostela 
i Nord-Spania. Pilegrimene kommer fra forskjellige 
land, med forskjellige motiv. Én går for å finne seg 

selv, en annen prøver å bearbeide sorg, mens en tredje pilegrim har et løfte som skal innfris.
I filmen følger vi fotfolket på de ensomme stiene, gjennom landsbyene, på herbergene, gjennom gode 
og vanskelige situasjoner. Vandrerlivet byr på øde vidder, bratte fjellstigninger, pittoreske landsbyer, tu-
sen år gamle klostre og kirker, travle kafeer og enkle herberger. Først og fremst opplever pilegrimene at 
caminoen har en egen magi – folk stiller opp for hverandre. Sakte og sikkert fanges mange av en åndelig 
dimensjon gjennom reisen og de gode møtene. Her er mye glede og mye rødvin.
Filmen har høstet stor begeistring over hele USA og i Europa, vunnet en rekke priser og har fått 
økonomisk støtte av Pilegrimsfellesskapet St. Jakob.

WALKING THE CAMINO – SIX WAYS TO SANTIAGO, USA 2013, 84 min
Medvirkende: Pilegrimer • Regi: Lydia Smith • Produsent: Lydia Smith
Kamera: Pedro Valenzuela

1. MARS HALV NI PÅ KILDEN KINO

PERSONA
– FILMEN SOM REDDET REGISSØRENS LIV 

Liv Ullmann og Bibi Andersson, to av Ingmar Bergmans favoritt-
skuespillerinner, i et provoserende, tvetydig kammerspill. 
Ingmar Bergman skrev manuset til filmen Persona mens han var 
syk med lungebetennelse. Senere har han sagt at: «På ett eller 
annet tidspunkt reddet Persona livet mitt».
Bergman levde i sin kunst som få andre, og filmene hans speiler 
kunstnerens indre verden skarpere enn tilfellet er med de fleste 
andre regissører. 
Persona er en film om to kvinner, en taus skuespillerinne og hen-
nes pleier, som reiser til en hytte ved sjøen som terapi for kvinnens 
selvvalgte stumhet.

Ideen til filmen ble til ved et tilfeldig møte mellom Bibi Andersson, Liv Ullmann og Bergman 
selv på et gatehjørne i Stockholm. Og Bergman har sagt at filmen oppsto ut fra minnet om 
dette møtet mellom regissøren og de to sterke kvinnene, som senere skulle få hver sin hoved-
rolle i dette tvetydige, modernistiske kammerspillet. Her demonstreres Bergmans intime stil 
tydelig og det filmes så å si rett inn i karakterenes indre. 

Originaltittel: PERSONA, Sverige, 1966, 85 minutter
Medvirkende: Bibi Andersson, Liv Ullmann
Regi: Ingmar Bergman • Produsent: Ingmar Bergman 
Kamera: Sven Nyquist • Musikk: Lars Johan Werle

16. FEBRUAR HALV NI PÅ KILDEN KINO

THE ROYAL TENENBAUMS
– EN BEMERKELSESVERDIG FAMILIESAMLING

The Royal Tenenbaums er så morsom og visuelt 
vakker at det gjør vondt i øynene. 
Som mange av filmene til Wes Anderson, handler 
også denne om en sviktende far og en noe spe-
siell familie som ikke er særlig lykkelig. Royal Te-
nenbaum (Gene Hackman) og hans kone Etheline 
(Anjelica Huston) fikk tre barn: Chas (Ben Stiller), 
Richie (Luke Wilson) og Margot (Gwyneth Paltrow), 
en familie bestående av genier som gikk hver sin 
vei. Nesten alle minnene om de unge og briljante 
Tenenbaumene ble ødelagt av to tiår med ulykke, 

forræderi og forsømmelse, noe som hovedsakelig ble sett på som deres fars skyld. Filmen 
forteller historien om en families plutselige og uventede gjenforening.
Det viktigste i denne filmen er ikke handlingen, men stemningen og detaljene. Ved å legge 
vekt på de små tingene klarer Anderson å løfte fram karakterene og gi dem liv.

Originaltittel: THE ROYAL TENENBAUMS, USA 2001, 109 minutter
Medvirkende:  Gene Hackman, Anjelica Huston, Bill Murray, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, 
Luke Wilson, Owen Wilson, Danny Glover, Alec Baldwin
Regi: Wes Anderson • Produsent: Wes Anderson m.fl.
Kamera: Robert Yeoman
Musikk: Mark Mothersbaugh

VIL DU AVERTERE HER?
KONTAKT OSS PÅ

INFO@TONSBERGFILMKLUBB.NO
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26. APRIL HALV NI PÅ KILDEN KINO

ANOMALISA
– KAUFMANS NYE ANIMASJONSFILM OM KONTAKT OG ISOLASJON

Hva er å føle smerte? Hva er kjærlighet? Hva er å 
være menneske? Semesterets dukkefilm er helt 
klart for voksne. Anomalisa får ikke kinodistribusjon 
i Norge, så dette er en unik sjanse til å se Charlie 
Kaufmans kritikerroste animasjonsfilm på kino.
En vellykket selvhjelpsbokforfatter skal holde foredrag 
på et seminar om kundeservice. Han kunne vært for-
nøyd med livet, men han føler seg distansert fra alt og 
alle. I hans virkelighet ser alle ut som hverandre, og de 

snakker med samme stemme. Alle er høflige og vennlige – nesten påtrengende. På hotellet 
møter Michael Lisa, en kvinne som er annerledes enn alle de andre. Hun har et eget ansikt, og 
sin egen stemme. Hun er en uregelmessighet, en anomali.
Dette er Charlie Kaufmans første film siden Synechdoche New York, og det er gått syv år. Det er 
likevel en rød tråd fra det han har gjort før, i temavalgene om menneskelig kontakt og kunstnerisk 
skapervirksomhet. Filmen er finansiert via crowdfundingplattformen Kickstarter, og er trolig det før-
ste virkelige mesterverket som er kommet derfra. Anomalisa er en film med sviende vidd, og langt 
mer rørende spill og fortellergrep enn hva mange pustende skuespillere får til.

Originaltittel: ANOMALISA, USA 2015, 90 minutter
Medvirkende: Jennifer Jason Leigh, David Thewlis, Tom Noonan
Regi: Duke Johnson, Charlie Kaufman • Manus: Charlie Kaufman
Produksjonsselskap: Starburns industry, Snoot Entertainment • Musikk: Carter Burwell

12. APRIL HALV NI PÅ KILDEN KINO

A CLOCKWORK ORANGE
– KAN ONDSKAP AVLÆRES?

Ultravold, Beethoven og milkshake, velkommen 
til Alex’ verden. A Clockwork Orange er Stanley 
Kubricks minst kompliserte produksjon, men den 
stiller langt fra enkle spørsmål. 
Noe må det være med fortellingen om musikk- og 
ultravoldelskeren Alex, som setter fart på en kunst-
ner. Anthony Burgess skrev romanen A Clockwork 
Orange i 1962 på kun tre uker. Når Kubrick gikk løs 
på stoffet i 1970, tok det bare ett år før filmen var 
klar for visning på kino. Og alle som vet litt om den 
pedantiske filmskaperen er klar over at vi da snak-

ker om rekordfart. Til tross for det tilsynelatende hastverket har både romanen og spillefilmen 
fått status som mesterverk innenfor den dystopiske tradisjonen. 
I filmen følger vi Alex og gjengen, først i fri og særdeles voldelig utfoldelse i en nær fremtids-
verden, helt til Alex blir arrestert. Alex blir forsøkt rehabilitert gjennom torturlignende terapi. 
Spørsmålet er likevel om Alex gjennom behandlingen har blitt et godt menneske? Filmen be-
lyser forholdet mellom samfunn og individ, frie valg og moralsk ansvar, uten å gi entydige svar. 

Originaltittel: A CLOCKWORK ORANGE, USA 1971, 136 minutter
Medvirkende: Malcom McDowell, Patrick Magee, Adrienne Corri, Miriam Karlin
Regi: Stanley Kubrick • Produsent: Stanley Kubrick
Kamera: John Alcott • Klipp: Bill Butler • Musikk: Walter Carlos 

29. MARS HALV NI PÅ KILDEN KINO

EUROPEISKE KORTFILMER: DAGENS EUROPA
– SYV EUROPEISKE FORTELLINGER

Tønsberg filmklubb inviterer til kortfilmkveld igjen! Denne 
gang med utgangspunkt i Short Matters!-programmet til 
 European Film Academy. Programmet består av et utvalg av 
kortfilmer nominert til European Film Awards (2014), og har 
turnert en rekke festivaler i Europa. 
Programmet speiler et Europa preget av sårbarhet og kon-
flikt, og danner et levende og emosjonelt møtepunkt mellom 
det politiske og det personlige.

1. SHIPWRECK. Nederland, 2014. Regi: Morgan Knibbe, 15 min
Over 360 eritreiske flyktninger druknet i oktober 2013 etter at båten deres sank utenfor den 
italienske øya Lampedusa. Abraham var en av de overlevende. På sin vandring gjennom skips-
kirkegården på øya gjenopplever han det marerittaktige forliset.

2. YECT (PRIDE). Bulgaria, Tyskland, 2013. Regi: Pavel G. Vesnakov, 30 min
Eks-generalen Manol er en hjertevarm bestefar, og en patriark som i sitt eget hjem har hånd-
hevet streng moral og visse vedtatte sannheter. En dag oppdager han at gutten han har opp-
dratt, er homofil.

3. THE MISSING SCARF. Irland, 2013. Regi: Eoin Duffy, 6 min
En prisvinnende animert fabel om et klokt ekorn som legger ut på en stadig mer eksistensielt 
utfordrende reise for å finne igjen skjerfet sitt.

4. THE CHICKEN. Tyskland, Kroatia, 2014, Regi: Una Gunjak, 15 min
Selma får en levende kylling i gave til sin seksårsdag. Når hun innser at den skal slaktes og 
havne på familiens middagsbord, bestemmer hun seg for å slippe den fri.

5. FAL (WALL). Ungarn, 2013. Regi: Simon Szabo, 11 min
Den 16 år gamle roma-gutten Laci lever på strøjobber, og blir leid inn til å bygge en mur rundt 
noen leiegårder. Når Laci en dag titter bak muren for første gang, får han seg en overraskelse.

6. TAPROBANA. Portugal, Sri Lanka, Denmark, Sao Tomé og Principe, 2014.  
 Regi: Gabriel Abrantes, 24 min
Filmen følger Portugals fremste renessansedikter Luís Vaz de Camões i arbeid med sitt mester-
verk – det episke diktet «Os Lusíadas». Han hengir seg til en hedonistisk livsførsel og reiser fra 
jungelen i India til himmelen og helvetes terskler, hvor han blir konfrontert med sine fantasier 
om berømmelse og udødelighet.

7. HÄTÄKUTSU (EMERGENCY CALLS). Finland, 2013. Regi: Hannes Vartiainen, 15 min
Vi mennesker har en mulighet – om enn skjør og flyktig – til å erfare livet og universet rundt 
oss. I møte med overveldende mørke må vi sette lit til og søke trøst hos hverandre. Hätäkutsu 
er en film basert på nødoppringninger fra virkeligheten.

Programmet varer i 116 minutter
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7. JUNI HALV NI PÅ KILDEN KINO

MONTY PYTHON OG RIDDERNE AV DET 
RUNDE BORD
– VERDENS MEST UKONVENSJONELLE RIDDEREPOS FRA VERDENS 
MORSOMSTE KOMIKERE!

Året er 932. Kong Arthur rir rundt i England for å finne rid-
dere som vil slutte seg til hoffet ved Camelot. Sammen skal 
de finne Den hellige gral. Jakten på gralen skal vise seg å bli 
komplisert.
Har du hørt om Sverdet i steinen? Trollmannen Merlin? Eller 
ridderne av det runde bord? De engelske sagnene rundt kong 
 Arthur som samlet England og skapte seg et mektig rike, er 
mange og mangfoldige. Legenden om hvordan kongen med 
sine riddere lette etter den hellige gralen er et av de mest kjente.  
I 1975 fikk legenden sin helt egne og absurde vri gjennom den 
erkebritiske og crazy-humoristiske komigruppen Monty  Python 

ved spillefilmen Monty Python og ridderne av det runde bord. Fenomenet Monty  Python ut-
viklet seg fra TV-programmet The Flying Circus til sceneshow, tre filmer og albuminnspillinger. 
Ridderne av det runde bord var Monty Pythons første virkelige satsing på spillefilm. Filmen er 
spekket med crazykomikk, lattervekkende situasjoner og grotesk parodiering av middelalderen 
og ridderromantikken. Det hele servert i et forrykende tempo. Velkommen!

MONTY PYTHON AND THE HOLY GRAIL  England 1975, 92 min
Medvirkende: John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin, Connie Booth m.fl.
Regi: Terry Gilliam • Produsent: Mark Forstater • Musikk: De Wolfe

24. MAI HALV NI PÅ KILDEN KINO

HÖR MINA ORD SOM STÅR RAKA, HÅRDA
– POESIEN ER MER VIRKELIG ENN VIRKELIGHETEN

Gunnar Hall Jensen har etter mange år med selvbiogra-
fiske filmer, laget en film som ikke handler om ham selv.  
Derimot retter han kamera mot Håkan Petterson, en 
poet utenom det vanlige. Han er født med cerebral 
parese og mangler evnen til å snakke, spise og  bevege 
seg uten hjelp. Til tross for dette lever han et vilt og 
poetisk liv. Hans spesielle talent for ord kommer til 
uttrykk gjennom knappe, uttrykksfulle dikt. I tospann 
med sin venn og hjelper Jonas, lever Håkan livet til det 
fulle – ikke som et offer, men som dikter.

Gunnar Hall Jensen viser et sjeldent talent som observatør. Gjennom hans linse kommer 
mennesket og personligheten Håkan til syne. For Håkan kommer poesien alltid først, mens 
funksjonshemming, hverdagens mange utfordringer, og kvinner – har en mindre plass. Livet 
har to sider: et dagligliv fullt av motstand og vanskelig logistikk – og en magisk side som 
 transcenderer Håkans – og vår? virkelighet, slik bare poesi kan. 

Originaltittel: HEAR MY WORDS STRAIGHT, HARD, Sverige 2014, 58 minutter
Svensk tale, engelsk tekst (til dels utydelig tale)
Medvirkende: Håkan Petterson
Regi, manus og kamera: Gunnar Hall Jensen
Produsent: Carina Thorelli Möllerberg

6. MAI STANDARD KAFE • NÅR DET MØRKNER

COFFEE AND CIGARETTES
– VI VARMER OPP TIL TOM WAITS-LØPET MED KAFFI OG RØYK

Det er tredje år på rad at vi viser en av de mange, mange fil-
mene som Tom Waits har medvirket i – som bidrag – eller rett 
og slett som oppvarming til – det nå både tradisjonsrike og 
eksepsjonelt populære Tom Waits-løpet i Tønsberg.
Coffee and Cigarettes består av elleve korte historier, som har kaf-
fe og sigarettrøyking som en rød tråd. Større og mindre kjendiser 
og filmstjerner spiller tilnærmet seg selv mens de trolig i stor grad 
improviserer over kafébordene. Tre av filmene er Jim Jarmusch’ 
tidligere verker om kaffe og sigg, bakt inn i lappeteppet av denne 
filmen. Den første av dem, den med Roberto Benigni, er helt fra 
1986.

Coffee and Cigarettes byr på mange forskjellige opplevelser, så det er noe for de fleste her. 
Nyt Coffee and Cigarettes med eller uten kaffe og sigaretter, eller hva man ellers ønsker å 
innta, under åpen himmel på Standard kafé, kvelden før Tom Waits-løpet i Tønsberg.

Originaltittel: COFFEE AND CIGARETTES, USA, 2004, 95 minutter
Medvirkende: Alfred Molina, Bill Murray, Roberto Benigni, Steven Wright, Joie Lee,  
Cinqué Lee, Steve Buscemi, Iggy Pop, Tom Waits, Jack White, Meg White 
Regi og manus: Jim Jarmusch
Produsent: Jason Kliot, Joana Vicente

10. MAI HALV NI PÅ KILDEN KINO

ØST FOR EDEN
– HOLLYWOOD PÅ SITT BESTE, OG JAMES DEANS FØRSTE STORE ROLLE

Øst for Eden er basert på bibelfortellingen om de 
to rivaliserende brødrene Kain og Abel, og er ba-
sert på John Steinbecks roman fra 1952. 
Filmen foregår i 1917, rett før USAs  inntreden i første 
verdenskrig. Den skildrer forholdet mellom den usikre 
og ensomme Cal (James Dean) og hans pliktoppfyl-
lende bror Aron. Cal er på let etter sin egen identitet, 
og lengter etter å bli anerkjent og elsket av sin dypt 
religiøse far. Øst for Eden var den første filmen James 
Dean hadde hovedrollen i, og den eneste av hans tre 
hovedrollefilmer som ble utgitt før han døde.
Filmen har vunnet flere priser og regnes som James 

Deans største filmprestasjon. American Film Institute har kåret Øst for Eden som en av de vik-
tigste amerikanske filmene noensinne.

Originaltittel: EAST OF EDEN, USA 1955, 115min
Regi: Elia Kazan
Medvirkende: James Dean, Julie Harris, Raymond Massey, Richard Davalos.
Kamera: Ted D. McCord 
Klipp: Owen Marks
Musikk: Leonard Rosenman
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