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Sett BIFF på høstmenyen!

- Enhver film bør ha en begynnelse, en midte og en slutt. 
Men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen, har den legendariske franske filmregissøren Jean-Luc
Godard sagt.

Med andre ord; en film skal kunne bryte med inngrodde oppfatninger. Slik tenker også vi i BIFF når
programmet settes sammen. BIFF skal overraske, glede og provosere!

Oktober er blitt BIFF! Bergen internasjonale filmfestival er inne i sitt tredje år og har allerede
etablert seg i bevisstheten både til kinopublikummet og filmbransjen. BIFF er et ektefødt barn av
kulturbyåret i 2000, og er Bergen Kino sitt eksklusive tilleggstilbud til alle filmelskende. Jeg ønsker å
takke alle våre samarbeidspartnere som gjør det mulig å arrangere en årlig filmfestival i Bergen. 

For enhver filmfestival er det viktig å finne sin egen profil. BIFF er først og fremst en
publikumsfestival som skal appellere bredt, men skal også inneholde nisjer for spesielt interesserte. 

På årets BIFF-meny finner du i tillegg til det internasjonale konkurranseprogrammet også ukjente
godbiter i Cinema Extraordinaire, provoserende temafilmer, nasjonal og internasjonal dokumentarfilm
av høy kvalitet og animasjon. Vi er også glade for at filmbyråene stiller opp med snikpremierer på
storfilmer som kommer på det ordinære programmet senere i høst og vinter. 

Erfaringene fra de to første årene har medført en rekke forenklinger i år. Nå kan du kjøpe
enkeltbilletter til kr. 60,- eller rabatthefte med 5 eller 10 filmer. 

Flere av BIFF-filmene fra 2000 og 2001 ble store suksesser på det vanlige kino-programmet året
etter. Setter du BIFF på høstmenyen får du med deg godbitene før alle andre. Dette kan du ikke gå
glipp av!

Velkommen til BIFF 2002!

Harald Schjelderup
Styreleder 
Bergen internasjonale filmfestival

Fuck society and skate!

Ikke det at vi skal ta æren for noe som helst, men det er jo et flott
sammentreff at Bergen akkurat nå kan by på så mange kreative miljøer innen
filmproduksjon, samtidig som BIFF går inn i sitt tredje og avgjørende år. Det
virker på oss som noen synergieffekter er i sving her, slik tilfellet også var i
Tromsø da filmfestivalen der oppe så dagens lys. BIFF 2002 starter med
HIMMELFALL av Gunnar Vikene og avsluttes med VELKOMMEN HJEM av
Trond Kvist. To sterke bevis på at også Bergen endelig får det til på filmfronten. Og inn imellom
presenterer festivalen flere andre eksempler på bergenske og vestlandske ”bobler” som det heter i
en gratisavis. Folk er på vei og har stå-på-vilje til tusen. Og takk for dét!

Det vanligste spørsmålet en festivalleder får, er om det finnes røde tråder i programmet. Etter å ha
programmert til sammen 11 filmfestivaler og flere filmmønstringer, tror jeg for første gang jeg kan
si Ja! - det finnes en sterk rød tråd, men med mange frynser, selvfølgelig. Mange av filmene
avspeiler reaksjoner mot konformitet, mot det bestående og såkalte gjengse samfunnsoppfatninger.
Og mot kjedsommelighet. Så er det de helt eksplisitte beskrivelser av opprørsfenomener mot
nettopp slike almenne holdninger. Tematisk dreier mange av filmene seg altså om mennesker på
siden av det såkalte ”normale”, i ytterkantene og randsonene av det såkalte fellesskapet.
Enkeltindivider eller folk med gruppetilhørighet som gir blaffen i å være en del av noe de forakter. En
stor del av programmet kan betraktes som en hyllest til motstrømstenkning og alternativt levesett,
rett og slett. Og det er ofte ikke problemfilmer vi snakker om, snarere herlige anarkistiske
lattervekkere. Gled deg!

Slik sett – i tillegg til flere andre sterke dokumenter om makt og avmakt – markerer vi vår
innfallsvinkel til det faktum at Norge er i krig. 

Konkurranseprogrammet er det beste noensinne. Vi er utrolig stolte av å kunne trekke frem så
mange solide filmuttrykk med spennende innhold, de fleste filmer som norske distributører enten ikke
kjenner da de er meget ferske eller som de teller på knappene om de skal kjøpe inn til
kinodistribusjon. I tillegg til juryen, kan også du være med å påvirke dem, ved å stemme frem en
konkurransefilm til publikumsprisen. En slik stemmegivning er noe filmdistributørene og landets
kinosjefer merker seg, det er jeg helt sikker på.  

Vi er også stolte over å kunne presentere vårt Perspektiv på Sør-Korea og retro på Kim Ki-duk. Det
at Toronto-festivalen gjorde noe lignende for knapt en måned siden, tar vi som et bevis på at vi følger
med i timen. En slik satsing her i Bergen blir lagt merke til også internasjonalt. 

Vi er særdeles glade for det utmerkete forhold vi har til de før nevnte distributørene og som leverer
mange gode filmer som kommer på kino senere. Hadde vi ikke hatt denne støtten fra dem, kunne vi
ikke gjennomført festivalen. Og uten Bergen kinos godvilje, ville BIFF aldri ha kommet i stand. Takk til
en raus kinoledelse som orker å involvere seg med løsgjengere som oss i festivalledelsen. For ikke å
glemme det faste kinopersonalet som stiller opp og Unique-guttene, som er som navnet tilsier.

Vi vil også rette en takk til våre sponsorer og annonsører. Det er da endelig godt det er noen der ute
som fatter betydningen av BIFF og hvilket betydelig profileringspotensiale festivalen har. 

En spesiell takk til Statens filmtilsyn og Tom Løland. Vi gleder oss til å vise ”Filmer i grenseland.” 
Det kan bli sus over forestillingene her og paneldebatten i etterkant. 

Så da er det duket for det store slaget. Vi som produserer BIFF har gjort mer enn noen gang før for
å tilfredsstille nettopp deg. Uten deg – ingen festival i fremtiden! Vi håper du kommer, for du vil ikke
bli skuffet. Det garanterer vi. Det hele er, som det heter på godt norsk, en win-win-situation! 

Bon Cinéma!
Tor Fosse
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Ny britisk film
BIFF har et utstrakt samarbeid med
The British Council og her får du
oppleve nye perler fra Storbritannia.

Guruen ..............................................................................50
Hotel .................................................................................57
K-19 .................................................................................64
The Lawless Heart..............................................................70
Lost in La Mancha .............................................................71
Morvern Callar ...................................................................74
Napoleons nye klær.............................................................78
Plots with a View................................................................83
The Warrior .....................................................................108

Spesialvisninger og kortfilmprogram
11'09''01 - September 11...................................................13
A Bit Transcendental - Kanadisk kortfilmprogram .................114
Diktatoren..........................................................................35
Gay + Lesbian Propaganda Night .......................................117
Himmelfall..........................................................................55
Kristoffers himmelfall ........................................................115
Pakken.............................................................................115
Prisvinnere fra Nordisk Panorama ......................................112
Russian Ark .......................................................................91
Slaps (work in progress) ...................................................115
Velkommen hjem ..............................................................107
Vestnorsk kortfilm ............................................................113

Animasjon
BIFF byr på et knippe animasjonsfilmer av høy kvalitet 
du ikke før har sett.

A Bit Transcendental - Kanadisk kortfilmprogram .................114
Jin Roh..............................................................................63 
Spirited Away .....................................................................98

Cinema Extraordinaire
Under denne overskriften har vi plassert en rekke filmer som
utmerker seg på forskjellige måter. De er blant annet hentet fra
mange internasjonale filmfestivaler. Alle er importert spesielt for
anledningen - dette er filmer du ellers ikke får sett på kino.

El Bonaerense ....................................................................23 
Good Hands .......................................................................46 
Hotel .................................................................................57
The Lawless Heart .............................................................70
Magonia ............................................................................72
Måkens latter.....................................................................76 
Nogo .................................................................................79
Novo .................................................................................81
Reisen til Kafiristan.............................................................87
Russian Ark .......................................................................91
Wild Bees........................................................................111 
En annen verden .................................................................17
Autumn Spring ...................................................................19

Dokumentar
Mer enn noen gang lages det utrolig mange gode dokumentarer.
BIFF viser mer enn 15 dokumentarfilmer i år, og det er ny rekord!

Bowling for Columbine.........................................................24
Clown in' Kabul ...................................................................30
The Cockettes ....................................................................31
Devil's Playground...............................................................34
Dogtown and Z-Boys ...........................................................37
Guds barn..........................................................................49
I dødvinkelen - Hitlers sekretær............................................59
I grenseland mellom drøm og frykt + Shatilas barn ................96
Lost in La Mancha ..............................................................71
Rettsakene mot Henry Kissinger ..........................................89 
Scratch .............................................................................94
Thomas Pynchon - A Journey Into The Mind Of [P.] ..............103
Tilfellet Pierce ..................................................................105
La Tropical .......................................................................106
Velkommen hjem ..............................................................107
A Wedding in Ramallah .....................................................109

Filmer i grenseland
BIFF presenterer kontroversiell film for kinopublikum og Statens
Filmtilsyn kommenterer i en paneldebatt på direkten hvilke sjanser
disse har for å kunne passere filmsensuren.

Battle Royale......................................................................21
Guds barn..........................................................................49
Hundedager .......................................................................58
Irréversible ........................................................................61
Ken Park............................................................................65
Den røde drage ..................................................................92
Spun .................................................................................99
Sympathy for Mr. Vengeance .............................................102
Tilfellet Pierce ..................................................................105

Internasjonale førpremierer
Mange spennende filmer fra distributørene, filmer som kommer på
kino til jul, senhøstes eller sågar på nyåret.
Auto Focus ........................................................................18
Bak solen...........................................................................20
Big Shot's Funeral...............................................................22
Bowling for Columbine.........................................................24
Elsker deg for evig ..............................................................42
Full Frontal.........................................................................44
Gamle menn i nye biler........................................................45
Gud griper inn ....................................................................47
Guruen ..............................................................................50
Han elsker meg... han elsker meg ikke ..................................52
K-19 .................................................................................64
Ken Park............................................................................65
Napoleons nye klær.............................................................78
Plots with a View................................................................83
Respiro..............................................................................88
The Rules of Attraction .......................................................90
Den røde drage ..................................................................92
Sex og Lucia ......................................................................95
Spirited Away .....................................................................98
Spun .................................................................................99
Tiden er ute .....................................................................104
The Warrior .....................................................................108
Welcome to Collinwood .....................................................110

Kim Ki-duk retrospektiv på
Cinemateket USF
I samarbeid med Cinemateket USF presenterer BIFF filmer av den
mest produktive sørkoreanske filmskaperen, Kim Ki-duk. Ikke filmer
for de sarteste kinogjengere, akkurat. Hans filmer er ofte voldelige
og harde, men denne regissøren er blant de ypperste talenter
internasjonalt. 
Cinemateket USF, Georgernes verft 12, Bergen, www.cinemateket-
usf.no. Billettsalg kun på Cinemateket USF (ikke krav om
medlemskort på disse visningene).

Birdcage Inn ......................................................................66
Crocodile ...........................................................................66
The Isle .............................................................................66
Real Fiction .......................................................................66
Wild Animals ....................................................................66

Koreansk perspektiv
Ikke noe land er i øyeblikket mer interessant for filmentusiaster
enn Sør-Korea. Tro det eller ei, men her er det mye godt i vente.

Address Unknown ...............................................................15
Birdcage Inn.......................................................................66
Crocodile ...........................................................................66
The Isle .............................................................................66
Krigeren Musa ...................................................................67
Oasis.................................................................................82
Pratsomme mordere...........................................................85
Real Fiction ........................................................................66
Syke jævel........................................................................101
Sympathy for Mr. Vengeance .............................................102
Wild Animals....................................................................111
Perspektiv på sør-koreansk film  (artikkel) ...........................120

Kvalitetsfilm rett på video
The Day Reagan Was Shot ..................................................33
Donnie Darko .....................................................................39
Eight Legged Freaks - Kjempeedderkoppene angriper! ............41
Harlan County War .............................................................54
Monsieur Batignole .............................................................73
Stikksagen .......................................................................100

Musikkvideo
+81 B.P.M: Musikkvideoer fra Japan ..................................116
Clip cult vol.1 .....................................................................28
Michel Gondry ..................................................................116

PROGRAMOVERSIKT
Internasjonalt konkurranseprogram
Under denne vignetten vises 16 filmer som burde komme på kino,
men som ikke er blitt kjøpt av norske filmdistributører... ennå. En jury
skal finne en verdig vinnerfilm som med prisen på kr. 75.000 (gitt av
Norsk filminstitutt) kan få norsk distribusjon.

Juryen:
Jan H. Landro 
Kulturjournalist i Bergens Tidende gjennom en årrekke, har blant
annet arbeidet som filmanmelder. Landro har vært forlagssjef i J.W.
Eides forlag og styreformann i Produksjonsfondet for kino- og
fjernsynsfilm, og han har skrevet flere bøker.

Ingebjørg Torgersen
Regissør og manusforfatter, utdannet fra Den Danske Filmkolen i
1991. Hun har arbeidet som kortfilmkonsulent på NFI og kunstnerisk
rådgiver i NRK Drama, der hun blant annet jobbet fram serier som
"To trøtte typer, tv-spessial". Hun har regissert en rekke kortfilmer,
blant annet DEN LILLE BEDRIFTEN, en del av episodefilmen FOLK
FLEST BOR I KINA (2002).

Jan Eggum 
Bergensk artist og komponist, med en rekke opptredener og plater
bak seg, sist forestillingen "Blå bananar" og det kritikerroste albumet
"President" (2002). Eggum er også kjent for sin interesse for film -
han besøker hvert år en rekke filmfestivaler kun for å se film.

11'09''01 - September 11.........................................................13
Alle flyvertinner kommer til himmelen ........................................16
Byen uten grenser ....................................................................25
Chicken Heart...........................................................................26
Dårekisten ...............................................................................40
Forvandlingen ...........................................................................43
Gud kysser oss på munnen hver dag...........................................48
Hundedager..............................................................................58
Landet med den syngende hunden ..............................................68
Irréversible...............................................................................61
Laundry ...................................................................................69
Morvern Callar .........................................................................74
Oasis.......................................................................................82
Santa Maradona .......................................................................93
Spillets regler...........................................................................97
Syke jævel ..............................................................................101



NATIONAL SECURITY (Actionkomedie)

Regi: Dennis Dugan
Med: Steve Zahn, Martin Lawrence, Bill Duke,

Colm Feore

CHARLIE’S ANGELS 2 (Actionkomedie)

Regi: McG
Med: Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore,

Demi Moore

FRIDA (Drama)

Regi: Julie Taymor
Med: Salma Hayek, Alfred Molina, Valeria Golino,

Geoffrey Rush, Antonio Banderas

TERMINATOR 3 – Rise Of The Machines (Action)
Regi: Jonathan Mostow

Med: Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl,
Kristanna Loken, Claire Danes

I SPY (Actionkomedie)

Regi: Betty Thomas
Med: Eddie Murphy, Owen Wilson, Famke Janssen

OLSENBANDEN JR. (Komedie)

Regi: Arne Lindtner Næss
Med: Aksel Støren Aschjem, Thomas Engset, Lars Berteig

Andersen, Hege Schøyen, Finn Schau, Lasse Kolstad

BASIC (Thriller)

Regi: John McTiernan
Med: John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen,

Andy Garcia

FOUR FEATHERS (Action/drama)

Regi: Shekar Kapur
Med: Heath Ledger, Wes Bentley, Kate Hudson,

Djimon Hounsou

BAD BOYS 2 (Action)

Regi: Michael Bay
Med: Will Smith, Martin Lawrence, Gabrielle Union,

Henry Rollins

IT’S ALL ABOUT LOVE (Drama)

Regi: Thomas Vinterberg
Med: Joaquin Phoenix, Claire Danes

DUPLEX (Komedie)

Regi: Danny DeVito
Med: Ben Stiller, Drew Barrymore

ULVESOMMER (Familiefilm)

Regi: Peder Nordlund
Med: Jørgen Langhelle, Line Verndal, Julia Pauline

Boracco Braathen, Samuel Fröhler

SKAGERRAK (Drama)

Regi: Søren Kragh-Jakobsen
Med: Iben Hjejle, Bronagh Gallagher, Ewen Bremner,

Gary Lewis, Helen Baxendale

THE HUNTED (Action)

Regi: William Friedkin
Med: Tommy Lee Jones, Benicio Del Toro,

Connie Nielsen

KILL BILL (Action)

Regi: Quentin Tarantino
Med: Uma Thurman, Daryl Hannah, David Carradine,

Viveca A. Fox, Lucy Liu, Michael Madsen, Quentin
Tarantino, Sonny Chiba

DOGVILLE (Drama)

Regi: Lars Von Trier
Med: Nicole Kidman, Paul Bettany, Lauren Bacall,

Philip Baker Hall, Stellan Skarsgaard, Ben Gazzara,
Jeremy Davies, Chloë Sevigny

SLIPP JIMMY FRI (Animasjon)

Regi: Christopher Nielsen
Stemmer: Anders T. Andersen, Egil Birkeland,

Terje Rangnes, Jan Sælid, Mikkel Gaup,
Kristopher Schau m.fl.

CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND
(Drama/svart komedie)

Regi: George Clooney
Med: George Clooney, Drew Barrymore, Sam Rockwell,

Julia Roberts

Kommer på kino fra Columbia TriStar Nordisk Film

VINTER 2003 VINTER 2003VÅR 2003 VÅR 2003SOMMER 2003

SOMMER 2003 SOMMER 2003 VÅR 2003 28. FEB. 2003

7. FEB. 2003 VÅR 2003 VINTER 2003 HØST 2003 HØST 2003 HØST 2003

VÅR 2003JULEN 2002

SOMMER 2003
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Filmvisninger på Bergen Kino (Konsertpaleet), Neumannsgt. 3,
torsdag 17. - onsdag 23. oktober 2002

Billetter:
Enkeltbillett kr. 60,-
10-filmskort kr. 500,- (maks to billetter per forestilling)
5-filmskort kr. 200,- for forestillinger før kl. 17.00 (maks to billetter per
forestilling)
Det er dessverre ikke mulig å kjøpe billetter over internett. Alle BIFF-billetter må
kjøpes i Bergen Kinos billettluke. Det er ikke mulig å reservere billetter.

NB: Forestillingene starter presis (ingen reklame). Unummererte plasser.
Generell aldersgrense er 15 år.

Se nettsted og eget lommeprogram for opplysning om forestillingstider.
Forbehold om programendringer. Disse vil evt. bli annonsert på Bergen Kino og
nettsted.

PRAKTISK INFORMASJON

Bergen internasjonale filmfestival AS
Georgernes verft 12
NO-5011 Bergen
Norway
tel +47 55 32 25 90
fax +47 55 32 37 40
biff@biff.no
www.filmweb.no/biff
org.nr. MVA 980 555 704 NO

Festivalens styre:
Harald Schjelderup (leder)
Tor Jan Dybsland (nestleder)
Geir Kjell Andersland
Hans Otto Nicolayssen
Stein Sandvik
Torill Svege
Stein Sørensen

Festivaladministrasjon:
Tor Fosse - festivalleder
Birgit H. Pihl - administrativ leder
Oddleiv Vik - filmtransport
Tor Kristian Liseth - kortfilmer og frynser
Stine Tveten - gjestekoordinator
Beate Tangre - pressekoordinator
Bente Aae - pressekoordinator

Programmering:
Tor Fosse - programsjef

Vestnorsk kortfilmprogram:
Ole Petter Bakken
Lise Sandsmark
Tor Kristian Liseth

Praktisk avvikling:
Bergen Kinos stab

Nettsted: Design, administrasjonsverktøy og
implementering: Journal Internettbyrå AS

Katalog og trykksaker 
Grafisk design, logo og produksjon: Ab OVO Kåre Thomsen 
Årets Festivalmotiv: Christian Belpaire
Annonsesalg: Sverre A. Stakkestad
Trykk: MGH Grafisk AS 

Festivalens samarbeidspartnere og
leverandørsponsorer:

BERGEN KINO
CANAL+
DHL
FILM & KINO 
PEPSI / RINGNES BRYGGERI
BERGENS TIDENDE
MGH GRAFISK AS
NORSK FILMINSTITUTT
RADISSON SAS HOTELS AND
RESORTS
THE BRITISH COUNCIL

Samt:
AB OVO ved Kåre Thomsen, Bergen 
DataKal, Praha
Embassy of the Republic of Korea
Hordaland Fylkeskommune
Journal AS, Bergen
KOFIC, Seoul
Ordfører Kristian Helland, Bergen
Statens filmtilsyn ved Tom Løland
Unique Promotions, Bergen
Zmuda, Erik - Oslo

Og ellers:
Action Film AS, Oslo
Agora ved Erkan Mutlu
Allfilm, Tallin
Alliance Atlantis, Toronto
Alligator Film, Bergen
Andresen, Line Lønning – Oslo
Angeltvedt, Jan-Aksel – Bergen
Austrian Film Commission, Wien
Arthaus, Oslo
Bakken, Ole-Petter - Bergen
Barendrecht, Wouter – Hong Kong
BD Cine, Buenos Aires
Bellaiche, Lizzy – København
Bergen filmklubb 
Bergen Kunsthall 
Bergen Media By 
Berggren, Anders – Bergen
Biennale di Venezia
Birkeland, Sven Åge – Bergen
BIT Teatergarasjen - Bergen
Bogen, Herloff – Bergen
Bogsnes, Trond – Bergen
B+B ved Bård Hansen, Bergen
British Council, The v/ Paul Howson -
London
British Council, The v/ Eran Creewy –

London
Cantet, Laurence - Paris
CAPA, Bergen
Cameo Film und Fernsehen, Köln
CCV, Willy Johansen & Frank Johnsen
- Oslo
Celluloid Dreams, v/ Pascale
Ramonda - Paris
Cineclick Asia, Seoul
Cinemateket USF – Bergen
Cinemax Reel Life, Los Angeles
Cineservice v/ Rachel Lim, Seoul
CJ Entertainment v/ Karen Moon,
Seoul
Copenhagen Gay & Lesbian Film
Festival
CoProduction Office, Paris
Dahle, Lillian - Bergen
Den norske filmfestivalen, Haugesund
Det Danske filminstitutt, København
Dubini Filmproduktion, Köln
East Film, Seoul
Egmont Columbia TriStar, Oslo
Erlandsen, Tore – Oslo
E-motion Films, Bucharest
Far East Film Festival, Udine
Field, Simon – Rotterdam
Figgis, Mike - London
Film Four International, London
Film Fra Sør, Oslo
Filmkontakt Nord, København
Film&Kino, Oslo
Films Distribution, Paris
First Look Media, Overseas – Los
Angeles
Fortissimo Film Sales, Amsterdam
Future Film OY, Helsinki
Gjestland, Rolv - Oslo
Gifford, Matthew P, Lion’s Gate, Los
Angeles
Golden Network Asia, Hong Kong
Grand Delusion, Los Angeles
Gudmundsson, Agust – Reykjavik
Habibi Films, Sydney
Hamburg Gay & Lesbian Film Festival
Hammersland, Dorthea - Bergen
Heat Films, Taipei
Helgesen, Mette - Bergen
Hoenvoll, Bjørn - Oslo
Hoffart, Åge – Oslo
Holmboe, Janne – Oslo
Holst, Jan Erik – Oslo
Hordaland Kunstsenter, Bergen 
Huang, Patrick Mao – Hong Kong

IFF Rotterdam
Intermedia, Los Angeles
Ingeman, Lene - Paris
Isfilm, Reykjavik
Jacobsen, Liv – Oslo
Jacobsen, Therese - Bergen
Jahr, Ulf - Oslo
Jensen, Svend B. - Oslo
Johnsen, Frank - Bergen
Kalenda, Pavel - Praha
Kedzierski, Julek – Le Fetu
Kleiveland, Tone L. – Bergen
Kim, Hawon – Seoul
Kohler, Roland, Zürich
Kolåsæther, Tom Erik – Oslo
Kommunal- og regionaldepartementet
Konsept Reklame as – Bergen
Kulturmeglerne Vest AS, Bergen
Kulturhuset USF – Bergen
Landmark’s Lounge – Bergen
Landro, Jan Harald – Bergen
Leeds International Film Festival
Lian, Vigdis - Oslo
Lie, Rune – Bergen
Lee, Hye-jung – Seoul
Lilletvedt, Tom Chr. - Bergen
Lion’s Gate, Los Angeles
Location AS – Trondheim/Bergen
London Lesbian & Gay Film Festival
Lopez, Claudia - BergenLundgren-
Olsen, Hilda - Oslo
Løchen, Kalle - Oslo
Løvvik, Gunnar Johan - Haugesund
Martens, Nicolai – Trondheim
Masri, Mai - Libanon
Media Luna, Köln
Mediaverkstedet i BergenMenemsha
Entertainment, Los Angeles
Mercure Distribution, Paris
Meyerhold Centre, Moskva
Mezinárodní filmovy festival, Karlovy
Vary
Mickie, Charlotte - Toronto
Middelthon, Cornelius – Bergen
Moonstone Entertainment, London
Morrisbak, Håvard – Oslo
Motlys AS, Oslo
Myung Kaynam, Seoul
Mzoon – Bergen og Oslo
Mæhle, Alf - Bergen
Nohrborg, Mattias – Malmö
Non Stop Entertainment, Stockholm
Nordahl, Irmelin – Bergen
Nordås, Frode - Trondheim

Nour Productions, Libanon
NRK. KOIF 
Nydal, Sven A. - Bergen
Næss, Grethe - Oslo
Office Four Productions, Tokyo
Ohrvik, Frida – Oslo
Olsen-Hagen, Chris - Bergen
Omberg, Kjetil - Oslo
Oppegaard, Stine – Oslo
Orofilm, Oslo
Paramount Entertaiment, Oslo
Paquet, Darcy - Seoul
Petterson, Guttorm – Oslo
Piraya Film AS, Bergen
Pony Canyon, Tokyo
Prasek, Tomas – Praha
Quixote Films, London
Rai Trade, Roma
Rapid Eye Movies, Bonn
Ragnvaldsen, Kate - Bergen
Reiberg, Nancy – Oslo
Rotterdam International Film Festival
Rye, Kjetil - Bergen
Samuelsson, Per - Stockholm
Sande, Unnur - Oslo
Sandrew Metronome, Oslo
Sandsmark, Line - Bergen
Saorea, Fredrik - Bergen
Scanbox Entertainment, Jim Frazee -
Oslo
Scandinavian Entertainment Group,
Oslo
Selvik, Espen - Bergen
SF Norge – Oslo
Skjerdal, Jon - Bergen
Skogrand, Håkon – Oslo
Sletaune, Pål - Oslo
Solmunde, Sølvi - Bergen
Spilde, Dave - Bergen
Stakkestad, Sverre Andreas – Bergen
Stockholm International Film Festival
Strega & Mago, Bergen
Strøm-Erichsen, Anne-Grete
Subfilm AS - Bergen
Suleiman, Elia - Jerusalem
Svendsgård, Tom - Bergen
Sørensen, Eivind - Bergen
Sørensen, Evy – Bergen
Taule, Ørjan – Bergen
Telexport Prague
Tequila Gang, London
Think Tank Films, New York
Thronsen, Arne Christian, Bergen
Torgersen, Ingebjørg – Oslo

Toronto International Film Festival
TriTech - Bergen
Tromsø internasjonale filmfestival
Trust Film Sales, København
Trå, Thor Morten - Bergen
Turnley, David – New York
Tuttle, Tricia – London
TVOR ved Pape Boye, Paris
UIP, Oslo
Unique Promotions, Bergen
Van Beuren, Peter – Amsterdam
Vancouver International Film Festival
Van Sychowsky, Patrick – London
Van Wijk, Marnix – Amsterdam
Versaubert Film Festival, Tyskland
Vestnorsk filmsenter - Bergen
Vestnorsk jazzsenter – Bergen
Viennalen ved Katja Widerspahn,
Wien
Vik, Tale – Bergen
Vikene, Gunnar - Bergen
Vikene, Kjetil - Bergen
Wallström, Bo Krister - Bergen
Warendorph, Inger - Oslo
Weensvangen, Grete - Oslo
Wild Bunch ved Carole Baraton, Paris
Wild Bunch ved Claire Saint-Jean,
Paris
Wolting, Femke – Amsterdam
Zebra Producciones, Madrid
Zentropa, København
Ødegaard, Egil – Oslo
Aagaard, Kristian - Bergen

Alle kortfilmskaperne på programmet
Alle de frivillige medarbeiderne 
Bergen kommune
Radisson SAS Hotel Norges stab
Våre BergART-kolleger 
Norsk Kulturråd

En spesiell takk til våre annonsører,
som gjør at denne katalogen kan
deles ut gratis til vårt publikum.

Sist, men ikke minst:
Alle Bergen kinos ansatte som 
gjør festivalen mulig å gjennomføre!

Festivalen takker / Acknowledgements
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On September 11th, fiction was killed by reality. I remember my
hands were shaking uncontrollably while I was watching for the first
time in my life 3000 people dying live on TV. We have already seen
everything. I only hope I will be able to express something of what
I felt on that dark and horrible day for humanity.
Alejandro González Iñárritu (Mexico)

At the very root of the creation process, there is always a personal
story that sets off the spark.
Amos Gitai (Israel)

Only dreams can strike down nightmares. That will be my sole
ambition for this movie of 11 minutes 9 seconds 1 frame.
Claude Lelouch (Frankrike)

As if this world had no time to stop and think about itself.
Otherwise, how can we explain that terror is still present and that
only those who have personally experienced it have been frozen to
a standstill, set in time and in their own grief?
Danis Tanovic (Bosnia-Herzegovina)

The attacks of September 11th were experienced live throughout
the planet, as well as in Africa, where populations associated
themselves to the worldwide surge of solidarity. But Africa is also
waiting for the same surge of solidarity from other populations in
order to fight the numerous curses the continent has to face.
Idrissa Ouedraogo (Burkina Faso)

The events of September 11th, 2001, have a different significance
for different people, meanings lost beneath the propaganda. It will
be a relief to hear other voices: politics is too important to be left
to politicians.
Ken Loach (Storbritannia)

11’09”01 SEPTEMBER 11
En kollektiv episodefilm med universell betydning
11 regissører fra ulike land og kulturer
11 syn på de tragiske begivenhetene som fant sted i New York 11. september 2001
11 synspunkter fylt med deres individuelle samvittighet
Total uttrykksfrihet
Å gjenkalle den enorme sjokkbølgen skapt av 11. september

I wanted to make a film about the reality of life for us South Asians
in New York City after September 11th. Life has changed
irrevocably, and I think, forever. From New York to Jenin to Gujarat,
the Islamophobia that has taken over the world disturbs me
immensely. As a filmmaker, I thought it was about time we spoke
up. Our film is based on the true story of a mother’s search for her
son who did not return home on that fateful day.
Mira Nair (India)

I find it interesting that 11 filmmakers from different cultures
create a movie on the same subject: a universal event, without
knowing each other or communicating to each other. This work lets
the movie industry use democratic dialogue between authors
instead of imposing a one-way one.
Samira Makhmalbaf (Iran)

I hope I will do service to the beautiful spirit of this collection of
films with this collection of extraordinary filmmakers.
Sean Penn (USA)

We have all lost family members in World War II. I myself had an
elder brother who died at sea in Tianjin. Japan, too, has committed
exactions. Japan has experienced the atomic bomb. What I wish
to describe is the supreme state of awakening that lets a person
accept tragedies linked to war or conflicts.
Shohei Imamura (Japan)

I was truly educated in California, where at 18, at the Dramatic
Art Institute, I felt the first pangs of love. Théa… the boy’s dorm
manageress, was the woman I lost my virginity to. […] Which one
of us has never been seduced by Fred Astaire’s elegance or Cyd
Charisse’s legs? Then came injustice, double standard and the
inexplicable shift against the declared enemy. Can one resent a
fervent lover of the USA who feels cheated and angered at
watching his dreams transgressed again and again with total
impunity?
Youssef Chahine (Egypt)

KORTFILM



MARIA BONNEVIE  KRISTOFFER JONER
KIM BODNIA  HILDEGUN RIISE  GITTE JØRGENSEN  ENDRE HELLESTVEIT  MIN MIN TUN

KJERSTI SANDAL  PETTER WIDTH KRISTIANSEN  JON BLEIKLIE DEVIK FOTO SJUR AARTHUN  KLIPP KASPER LEICK  PRODUKSJONSDESIGN MARTIN GANT LYDDESIGN ARNE HANSEN  KOMPONIST REIDAR SKÅR
MEDFORFATTER TORUNN LIAN FOR ALLIGATORFILM CO-PRODUSENTER HANS DRAGESUND OG THOMAS STENDERUP FOR FINAL CUT PRODUCTIONS MEDPRODUSENT ØRJAN KARLSEN  PRODUSENT SIGVE ENDRESEN  MANUS OG REGI GUNNAR VIKENE

FINANSIERING: NORSK FILMINSTITUTT v/SPILLEFILMKONSULENT HARRY GUTTORMSEN, DET DANSKE FILMINSTITUT v/FILMKONSULENT GERT DUE SKOVLUND, ASKELADDEN INVEST v/ESPEN GALTUNG DØSVIG, TV2, CANAL+, BERGEN KINO, BERGEN KOMMUNE, HORDALAND FYLKESKOMMUNE

www.himmelfall.no

«Vi kan ikke redde alle planetene, 
men kanskje jorden... for eksempel?»

PÅ KINO NÅ!

MOTLYS - ALLIGATOR FILM PRESENTERER
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En tidligere prostituert har fått barn med en utstasjonert amerikansk soldat, som nå
er vendt hjem. Brevene hun sender ham kommer i retur. Hennes sønn Chang-guk blir
plaget og mobbet av landsbyboerne for sin hudfarge og de eneste vennene han har
er Ji-hum og Un-ok. Sistnevnte er merket for livet etter en ulykke, som har gjort
henne blind på det ene øyet. Men det finnes håp om en operasjon som kan gi henne
synet tilbake, og en amerikansk soldat kan være løsningen for å få operasjonen
finansiert. ADDRESS UNKNOWN regnes for å være en av Kim Ki-duks ypperste
filmer,om enn en film som til tider kan virke svært ubehagelig i sin realistiske skildring
av vold. “No animals were harmed” står det i fortekstene - og det er jo greit å ha med
seg, for det ser til tider ille ut. ADDRESS UNKNOWN lærer oss forøvrig ett og annet
om koreanernes forhold til de amerikanske styrker i landet og er ikke minst derfor en
viktig film i helhetsperspektivet i BIFFs koreanske satsing.

A former prostitute who serviced the American G.I.s stationed in a village in Korea, writes letters to her black husband
back in the U.S. Believing that he will take her and her son, Chang-Guk to America, she endures the villagers’ ostracism
and her bi-racial son’s pain. But her letters always return as ‘address unknown.’ Chang-Guk remains always an outsider
with his only friends Ji-Hum and Un-Ok. But Un-Ok, who wants an operation for her scarred eye, decides to become an
American soldier’s lover in return for the operation. When he witnesses the tragedy of Un-Ok and Chang-Guk, Ji-Hum also
gradually turns violent. The three children wholly inherit their parents’ lives, whose tragedy originated in the Korean War. 

Kim Ki-duk (1960) har en
spesiell plass innen koreansk film
og han har jobbet med enorm
effektivitet de siste årene. Siden
debuten CROCODILE i 1996 har
han laget 7 spillefilmer. WILD
ANIMALS (1997), BIRDCAGE
INN (1998), THE ISLE (1999),
REAL FICTION (2000), ADDRESS

UNKNOWN (2001), og SYKE JÆVEL (2001). Han har
ingen filmutdannelse eller noen slags “kulturell” bakgrunn,
snarere tvert imot. Han sluttet tidlig på skolen, og jobbet
på fabrikk før han vervet seg i marinen. Han livnærte seg
med kunstmaling i Paris før han returnerte til Korea. I
løpet av de siste årene har han blitt en av de mest feirede
regissører i den internasjonale filmfestival-verden. Han
karakteriseres som en svært kontroversiell geriljaregissør
med sine ekstremt lave budsjetter og høye hastighet.

Sør-Korea 2002
Manus: Kim Ki-Duk
Regi: Kim Ki-duk 
Foto: Seo Jung-Min
Musikk: Park Ho-Jun 
Medvirkende: Yang Dong-Kun, Ban Min-Jung, Kim Young-
Min, Cho Jae-Hyun, Pang Eun-Jin, Myung Kye-Nam, Mitch
Malum m.fl. 
Produksjonsselskap: LJFilm Co. 
Produsent: Yi Sung-Jae, Kim Sang-Gun 
Salgsselskap: Tube Entertainment Co Ltd 
http://www.tube-entertainment.co.kr 
Norsk distribusjon: Festivalimport
www.kimkiduk.com 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Koreansk tale - Engelske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, SRD, DTS,117 min. 

KOREANSK PERSPEKTIV 

ADDRESS UNKNOWN 
Soochwieen boolmyung 

LENKER
http://www.cinemateket-usf.no/ 
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Flyvertinnen Teresa like seg best på jobb i luften og har problemer med å takle sin
tilværelse på jorden. Der er det så mange menn, folk med familie og kvinner som føder
og er mødre, og så videre. Kort sagt alt dette hun ikke vil involveres i. Julián er lege
og har nettopp mistet sin kone. Hennes siste vilje var at asken skulle strøs ved
verdens ende, hvor deres forhold ble inneldet for lenge siden. Ushuaia heter byen ved
verdens ende, hvor Julián og Teresa møter hverandre tilfeldig. De bor på samme
hotell, vegg i vegg og ser på samme TV-kanal, hvor kveldens program handler om
hvordan man best kan ta livet av seg. ALL FLYVERTINNER KOMMER TIL HIMMELEN
er en bittersøt historie fra Argentia. Den er samtidig en hyllest til livet og ikke fullt så
deprimerende som det her høres ut. Faktisk er den temmelig morsom også, på sitt
melankolske vis. 

A woman trying not to fall from heaven and a man who wants to ascend. An unavoidable encounter at the end of the world,
where heaven and earth melt into dazzling white and the horizon represents the past. Argentinian Daniel Burman tells his
melancholic and low key humourous tale in the setting of Tierra del Fuego's southernmost town of Ushuaia. 

Spania/Argentina 2001 
Manus: Daniel Burman & Emiliano Torres 
Regi: Daniel Burman 
Foto: Ramiro Civita 
Musikk: Víctor Reyes 
Medvirkende: Alfredo Casero, Ingrid Rubio, Emilio Dissi,
Norma Aleandro, Valentina Bassi, m.fl. 
Produksjonsselskap: BD Cine, Buenos Aires, Patagonik
Film Group, WANDA FILM 
Produsent: Pablo Bossi, Diego Dubcovsky, José María
Morales 
Salgsselskap: BD Cine, Buenos Aires 
Norsk distribusjon: Festivalimport
www.todaslasazafatas.com.ar 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Spansk tale - Engelske undertekster 
Farger, DolbySR, 98 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM 

ALLE FLYVERTINNER KOMMER TIL
HIMMELEN 
Todos las azafatas van al cielo 
Every Stewardess Goes to Heaven 

Daniel Burman er født i Buenos
Aires i 1973. Hans
studiekombinasjon er audiovisuell
mediaproduksjon og jus! Han har
arbeidet med film siden 1992 og
denne er hans tredje spillefilm. 

Ikke så unaturlig etter det som er skjedd siste året, har vi prøvd å finne filmer til BIFF
2002 som kunne gi oss et innblikk i den arabiske verden, for på den måte å gi vårt
lille bidrag til en mer balansert virkelighetsoppfatning av forholdet mellom den vestlige
verden og - ja nettopp, en annen verden - den arabiske. En av få filmer som passerer
nåløyet med god margin med hensyn til kvalitet er denne, som likevel ikke direkte
kommenterer forholdet mellom vesten og Arabia, snarere fungerer som en
påminnelse om at denne del av verden har mange uløste konflikter også internt.
Yasmine arbeider på et advokatkontor og er forlovet med computerprogrammereren
Rachid. De er begge barn av algeriske innvandrere til Frankrike og har levd i et stabilt
og harmonisk forhold i Paris. Uten varsel drar plutselig Rachid til Algerie. Yasmine
bestemmer seg for å dra etter, selv om hun aldri har vært i foreldrenes land og heller
ikke snakker språket, for å prøve å finne ut hva som er skjedd. Alt hun vet er at
Rachid har vervet seg og deltar i borgerkrigen. Hun ankommer hovedstaden og drar
videre innover i ørkenområdene for å finne ham. I en landsby blir hun tatt inn til forhør
av en offiser av høyere grad og får beskjed om at Rachid er oppført som savnet etter
en kamphandling. Hun blir bedt om å returnere til Alger ? det er for farlig for henne
å være utenfor hovedstaden - men hun drar motsatt vei. En annen verden venter
henne. 
The director Merzak Allouache hasn't visited his homeland Algerie since the making of BAB EL-OUED CITY in 1993. When
the situation started to calm in 1999, he went back and returned with the idea of making THE OTHER WORLD, a story
about Algeria and about the dead who are now apparently being forgotten. This is a love story with a sharp look at reality
and a tribute to the women of Algeria. - Rotterdam International Film Festival 2002. 

Algerie/Frankrike 2001 
Manus: Merzak Allouache 
Regi: Merzak Allouache 
Foto: George LECHAPTOIS og François KUHNEL 
Musikk: Gnawa Diffusion 
Medvirkende: Marie Brahimi, Karim Bouaïche, Nazim
Boudjenah, Michelle Moretti, m.fl. 
Produksjonsselskap: Baya Films, Canal+ Horizons,
Lancelot Films, We Aime El Djazaïr, arte France Cinéma 
Produsent: Christian Tison 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Festivalimport
http://www.gatlato.com/autremonde1.htm 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Engelske Arabisk og fransk tale undertekster 
Farger, SRD, 95 min. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE 

EN ANNEN VERDEN 
L'autre monde 
The Other World 

Merzak Allouache (1944, Alger)
var filmfaglig utdannet i Frankrike
i 1967. Etter sin debut OMAR
GATLATO i 1976, en komedie om
ungdommer i Algerie, har han
laget en rekke dokumentarer om
hjemlandet. Han arbeider nå i
Paris og hans mest kjente film
BAB EL-OUED CITY vant

kritikerprisen i Cannes i 1994. 
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Skuespilleren Bob Cranes liv er et tragisk eksempel på amerikansk suksesshistorie
som går fryktelig galt. Etter å ha jobbet som populær radiovert og med mange
opptredener på TV bak seg, vil Bob til Hollywood. I 1965 blir han hovedperson i TV-
serien "Hogan's Heroes". Han blir berømt og er en likandes kar, noe som åpner mange
dører for ham, og hans nye venn John Carpenter hjelper ham frem. Paul Schrader
leverer her en mørk og fascinerende film om en mann som blir ødelagt av sine egne
drifter - her går det i promiskuitet - og de behov som han søker å få tilfredsstilt uten
å erkjenne dem. Filmen har et persongalleri av mennesker som er besatt av
selvdestruktivt begjær og AUTO FOCUS er kanskje Schraders til nå mest vitale
beskrivelse av måten disse problemer overskygger alt annet i slike personers liv. 

Schrader's corrosive reflection on Hollywood myth includes eerily hilarious recreations of scenes from "Hogan's Heroes"
that jar- and then blur - with the surrealism of the actor Bob Crane's after-work life. As vicious cycles repeat themselves,
the bright colours of the sixties give way to a darker palette. Schrader's well-honed sense of irony and tragedy shines
through as he rips into the task of capturing Bob's unstoppable downward momentum. As one would expect from this
distinguished director, AUTO FOCUS is a mesmerizing experience. - Piers Handling, Toronto International Film Festival
2002.

Paul Schrader er født i Grand
Rapids i Michigan i 1946. Han
fikk sin Master's degree ved
UCLA i 1970. Etter å ha skrevet
manus til Martin Scorseses TAXI
DRIVER (1976), regisserte han
sin debutfilm BLUE COLLAR
(1977). Noen andre av hans
filmer er: AMERICAN GIGOLO

(1980), CAT PEOPLE (1982), MISHIMA (1985), THE
COMFORT OF STRANGERS (1990), LIGHT SLEEPER
(1991), AFFLICTION (1997) og FOREVER MINE (1999). 

USA 2002 
Manus: Michael Gerbosi, basert på boken "The Murder of
Bob Crane" av Robert Graysmith
Regi: Paul Schrader 
Foto: Fred Murphy 
Musikk: Angelo Badalamenti, Andrew Barrett 
Medvirkende: Greg Kinnear, Willem Dafoe, Rita Wilson,
Maria Bello, Ron Leibman, m.fl. 
Produksjonsselskap: Propaganda Films 
Produsent: Todd Rosken, Pat Dollard, Scott Alexander,
Larry Karaszewski 
Salgsselskap: Sony Classics 
http://www.sonyclassics.com 
Norsk distribusjon: Egmont Columbia TriStar 
http://www.filmweb.no/ect/ 
sonyclassics.com/autofocus 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Engelsk tale - Norske undertekster 
Farger, SRD, SDDS, 107 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 

AUTO FOCUS 

Fanda og Eda er begge pensjonerte skuespillere. Men de kan ikke legge sine gamle
kunster på hyllen og går rundt omkring i Prahas gater og later som de er noen viktige
herrer. Noen dager er de billettkontrollører på undergrunnsbanen, en annen gang er
Fanda en millionær som kommer fra USA for å kjøpe seg en herskapsbolig og lurer
eiendomsmegleren trill rundt. Fandas kone Emilie har lenge sett seg lei på hans
barnslige gleder og blir mildt sagt fortvilet over de økonomiske komplikasjonene som
oppstår på grunn av hennes mann. Etter 44 års ekteskap forlanger hun skilsmisse
og Fanda er igjen ute med sine streker. AUTUMN SPRING er en varm og svært
sjarmerende fortelling om eldre mennesker som nekter å bli gamle. De tre i
hovedrollene er blant tjsekkias mest berømte og skattede skuespillere. 

A mellowly defiant pensioner risks alienating his exasperated wife of 44 years in the deftly low-key comedy AUTUMN
SPRING, which reps an expertly old-school return to form for helmer Vladimir Michélek and cameraman Martin Strba. Aided
and abetted by his longtime chum and former theatre colleague Eda, deceptively dignified 75-year-old Fanda Hána likes to
pretend to be someone else, imperiously touring a country estate up for sale or posing as ticket inspectors on the Prague
subway. Although Fanda bickers constantly with his wife, Emilie, their bond is palpable. With some 125 years of screen
experience among them, Vlastimil Brodsky, Stella Zázvorková and Stanislav Zindulka have filled their performances to the
brim with underplayed yet mischievous gracenotes. - Eddie Cockrell, Variety 

Tsjekkia 2001 
Manus: Jirí Hubac 
Regi: Vladimir Michalek 
Foto: Martin Strba 
Musikk: Michal Lorenc 
Medvirkende: Vlastimil Brodsky´, Stella Zázvorková,
Stanislav Zindulka m.fl.
Produksjonsselskap: BKP Film, Buc-Film, Czech TV 
http://www.czech-tv.cz 
Produsent: Jirí Bartoska
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Filmens offisielle hjemmeside (tsjekkisk) 
http://www.falcon.cz/babileto 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Tsjekkisk tale
Engelske undertekster 
Farger, WS 1:1,66, SRD, 95 min. 

CINEMA EXTRAORINAIRE

AUTUMN SPRING
Babí léto 

Vladimir Michalek (1956
Tsjekkia) Utdannet innen
dokumentarfilm på filmakademiet
i Praha (FAMU) i 1992. I 1994
laget han sin debutspillefilm
FORGOTTEN LIGHT og SEKAL
HAS TO DIE. Begge disse filmene
vant prisen for Beste Skuespiller
til henholdsvis Boleslav Polivka og

Olaf Lubaszenko på Karlovy Vary film festival. Filmografi:
DARKNESS (2002/II), AUTUMN SPRING (2002), ANGEL
EXIT (2000), PRAGUE STORIES (1999), SEKAL HAS TO
DIE (1997), FORGOTTEN LIGHT (1996) og AMERIKA
(kortfilm, 1994). 
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Året er 1910. I en liten by ute i den brasilianske ødemarken blir den 20-årige gutten
Tonho beordret av sin far å hevne drapet på sin eldre bror. Den unge mannen vet at
dersom han begår denne handligen vil hans liv dele seg i to: de 20 årene han allerede
har levd og de få dagene han har igjen å leve før den andre familien hevner deres
sønns død. Han dras mellom å gjøre sin plikt og å gjøre opprør mot den, noe som
hans yngre bror Pacu oppmuntrer han til. Det er da et lite reisende sirkus passerer
gjennom den store ødemarken og forandrer Tonhos liv for alltid. 

The Brazilian badlands, April 1910. Tonho is ordered by his father to avenge the death of his older brother. The young man
knows that if he commits this crime, his life will be divided in two: the 20 years he has already lived and the few days he
has left to live, before the other family avenges their son's death. He is torn between fulfilling his ancestral duty and
rebelling against it, urged by his younger brother Pacu. That's when a tiny traveling circus passes through the vast badlands
where Tonho's family lives. 

Walter Salles er født i Rio de
Janeiro i 1956, og slo for alvor
gjennom internasjonalt etter at
han i 2000 vant Gullbjørnen i
Berlin for sin film BRASILS
HJERTE. Øvrig filmografi: CITY
OF GOD (2003), BAK SOLEN
(2001), DEN FØRSTE DAGEN
(1998), BRASILS HJERTE

(1998), SOCORRO NOBRE (1995), FREMMED JORD
(1995 - med Daniela Thomas) og A GRANDE ARTE
(1991)

Brasil, Frankrike, Sveits 2001 
Manus: Walter Salles, Sérgio Machado, Karim Aïnouz 
Regi: Walter Salles 
Foto: Walter Carvalho 
Musikk: Ed Cortês, Antonio Pinto, Beto Villares 
Medvirkende: José Dumont, Rodrigo Santoro m.fl. 
Produksjonsselskap: VideoFilmes, Haut et Court, Bac
Films og Dan Valley AG 
Produsent: Arthur Cohn 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Buena Vista International 
http://www.filmweb.no/bvi/ 
www.abrildespedacado.com.br  
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Portugisisk tale - Norske undertekster 
Farger , SC 1:2,35, SRD, DTS, DolbySR, 102 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 

BAK SOLEN 
Abril despedaçado 
Behind the Sun 

De voksne i samfunnet har sett seg lei på den frekke oppførselen til ungdommen. De
har liten eller ingen respekt, og ingenting tyder på at tidene kommer til å endre seg
til det bedre. Myndighetene vedtar en ny revolusjonerende skolereform som endelig
skal sette dem på plass. Hvert år plukker de ut en tiendeklasse som skal på klassetur.
De aner fred og ingen fare og forventer seg en hyggelig tur. 
Det kan trekkes paralleller til "Fluenes Herre", "Big Brother" og
”Robinsonekspedisjonen”, men mest av alt fremstår filmen som en bloddryppende
satire over splattersjangeren. Blod og avhugde lemmer av japanske tiendeklassinger
er en viktig ingrediens. Den ekstreme volden og blodtørsten til tenåringene i BATTLE
ROYALE førte til at de lokale politikerne fordømte filmen og regissøren umiddelbart.
Filmens fandenivoldske regissør, Kinji Fukasaku, oppfordret ungdommen til å storme
kinoene slik at det ville være umulig å hindre dem i å slippe inn. Folk sov utenfor
kinoene i to dager for å få billett til de første visningene. Filmen er i norsk distribusjon,
men Bergen kino vil ikke ha den. Døm selv om dette er et makkverk eller om den har
noe på kino å gjøre. 

While riding the bus home from school, a group of high school students, are secretly gassed and kidnaped. When they
wake they discover they have been brought to a deserted island where they must fight to the death in the government's
new discipline plan - the "Battle Royal". Each of the 42 students are given food, a map, and various weapons. Within 24
hours they must kill or be killed, until there is only one survivor left. That survivor will be the only one who will be allowed
to return home. As the brutal game begins, terror and panic challenge the students' fragile trust in one another. Some
suspect everyone, blindly striking down those who cross their paths. Others try to form alliances, dreaming of a peaceful
solution with multiple survivors. But in the end, there may only be one person left to tell the tale of what happened on the
island. 

Japan 2000 
Manus: Kenta Fukasaku, etter en roman av Koshun Takami 
Regi: Kinji Fukasaku 
Foto: Katsumi Yanagishima 
Musikk: Masamichi Amano 
Medvirkende: Beat Takeshi, Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda,
Taro Yamamoto, Masanobu Ando m.fl. 
Produksjonsselskap: Battle Royale Production Committee 
Produsent: Akio Kamatani, Tetsu Kayama, Masumi Okada,
Masao Sato 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Arthaus 
http://www.filmweb.no/arthaus/13243.html 
www.battleroyalethemovie.com 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Japansk tale - Norske undertekster 
18 år
Farger, WS 1:1,85, SRD, 118 min. 

FILM I GRENSELAND
SPESIALVISNINGER 

BATTLE ROYALE 

70 år gamle Kinji Fukasaku er en
av ringrevene innen japansk film.
Etter å ha jobbet som
regiassistent ved Toei studioet
fra 1953, regidebuterte han i
1961 med Greed In Broad
Daylight, et modig stykke film
noir. Filmen markerte
startskuddet på en svært

produktiv karriere, med opp til tre nye filmer i året. Mest
kjent er han for å ha revitalisert yakuzafilmen, den
japanske gangsterfilmen, med en røff, håndholdt, nesten
dokumentarisk skytestil i filmserien Battle Without Honor
and Humanity (1973-1974), som regissører som Quentin
Tarantino, John Woo og Takeshi Kitano alle sammen
holder opp som viktige inspirasjonskilder. Som
femtenåring ble han, som mange andre jevnaldrende, satt
til å jobbe med likrydding etter de alliertes bombing under
den andre verdenskrig – en opplevelse som naturlig nok
satte dype spor. BATTLE ROYALE, som er hans 61. film,
er på mange vis inspirert av følelsene og situasjonene han
opplevde dengang. 
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Med BIG SHOT'S FUNERAL bruker Feng Xiaogang sin sublime ironi til å berette om
den tiltagende kommersielle galskap som trenger seg frem i den kinesiske
nåtidskulturen. I tillegg til å være en frisk komedie og en absurd parodi på big business
og filmproduksjon, leverer Donald Sutherland en sjarmerende rolletolkning som
filmregissøren Tyler, som går seg vill i sitt manus. Han skal lage en episk storfilm om
den siste keiseren i Qing-dynastiet og mens hundrevis av statister går og venter på
at hans skal samle trådene, ankommer produsenten for å fortelle filmskaperen at han
er tatt av produksjonen. Tyler går ned for telling, men klarer å fortelle sin
kameramann at hans siste vilje er å bli gitt en tradisjonell 'komediebegravelse', en
feiring av det livet han har levd. Den samvittighetsfulle kameramannen og hans venn,
som er en foretaksom konsertarrangør, går i gang med å forberede
begravelsesfesten i påvente av Tylers forventede død. Arrangementet skal feires med
dunder og brak, og etter hvert som kostnadene stiger i været, ser de ikke annen utvei
enn å bruke sponsorer for å få det hele i havn. 

With BIG SHOT'S FUNERAL, maverick director Feng Xiaogang puts his sublime ingenuity toward an ironic critique of
escalating commercial madness in Chinese culture. In addition to brilliantly absurdist parodies of big business and
filmmaking, this smart, sprightly comedy features a deftly charming performance from Donald Sutherland. The film features
excellent performances from all involved and the interaction between veterans Sutherland and Mazursky is a sly delight.
YoYo and Louis's unbridled entrepreneurial vigour is echoed by Feng's fearlessly developed sense of spectacle and satire.
Yet, while it exposes the seepage of branding and trademarks into intimate personal moments, this is fundamentally a film
about imagination and how those who have it can be forgiven for having trouble controlling it. - Giovanna Fulvi, Toronto
International Film Festival 2002.

Feng Xiaogang er født i Beijing.
Han har utviklet seg til å bli en av
Kinas mest berømte regissører.
Noen av hans filmer er LOVE
FOREVER LOST (1994), PARTY
A PARTY B 19(97), BE THERE,
BE SQUARE (1998), SORRY
BABY (1999) og THE DREAM
FACTORY (1999). 

Kina/Hong Kong 2001 
Manus: Feng Xiaogang, Li Xiaoming, Shi Kang 
Regi: Feng Xiaogang 
Foto: Li Zhang 
Musikk: Bao San 
Medvirkende: Ge You, Rosamund Kwan, Donald
Sutherland, Paul Mazursky, Ying Da, m.fl. 
Produksjonsselskap: Columbia Pictures Corporation 
http://www.sonypictures.com/start.html 
Produsent: Zhongjun Wang, Zhonglei Wang, Buting Yang 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Egmont Columbia Tristar 
http://www.filmweb.no/ect/ 
Filmens offisielle hjemmeside 
http://www.bigshotsthemovie.com 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Kinesisk Mandarin tale - Norske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, SRD, SDDS, 102 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 

BIG SHOT'S FUNERAL 
Da wan 

EL BONAERENSE er betegnelsen på et medlem av det beryktete politikorpset i
Buenos Aires. Filmen beretter om Enrique Mendoza, med kallenavnet Zapa, som er
oppvokst på landsbygden. Etter at Zapa er kommet i trøbbel, trekker hans onkel, som
nylig er avgått politisjef, i de nødvendige tråder som sørger for at Zapa blir opptatt
som politiaspirant i Buenos Aires, selv om han er passert aldergresen for aspiranter.
Allerede her blir Zapa kjent med korrupsjonen som råder i politikorpset. Han vet
ingenting om storbylivet og er sjarmerende uskyldig på grensen til det naive. Zapa er
en staut politiaspirant og han innleder et forhold til en kvinnelig instruktør som har
forelsket seg i ham. I tillegg stiger han nokså fort og brått på rangstigen i korpset,
noe som fører ham dypere inn i korrupsjon og problemer. 

EL BONAERENSE recounts the journey of Enrique Mendoza, nicknamed Zapa (Jorge Roman), who travels to Buenos Aires
from the Argentine countryside. After Zapa unwittingly gets himself into trouble in his home town, his uncle, recently retired
as the town's police chief, pulls some strings and gets him onto the bonaerense, the infamous Buenos Aires police force. 
Zapa is green when he arrives in Buenos Aires, completely ignorant of life in the big city. At his uncle's command, he reports
to Inspector Molinari (Victor Hugo Carrizo). Zapa is over the maximum age for admission to the police training programme,
so Molinari changes the date of his birth on his papers. Thus Zapa is initiated into the corruption of the police force.
The film is visually austere, with harsh and gritty colours, and it paints a seedy and unsavoury picture of Buenos Aires law
enforcement. But what is truly original and beautiful about EL BONAERENSE is that it does not attempt to denounce or
expose; rather, it tells the compelling story of the corruption of an innocent in a hostile world. - Diana Sanchez, Toronto
International Film Festival 2002 

Pablo Trapero er født i Argentina
i 1971 og studerte film ved
Universidad del Cine. Hans første
spillefilm var CRANE WORLD
(99), en film som ble vist på
svært mange festivaler og som
gjorde filmverden oppmerksom
på nok et nytt stort regitalent fra
Argentina. I 2000 laget han

kortfilmen NAIKOR. EL BONAERENSE er hans andre
spillefilm. 

Argentina/Chile 2002 
Manus: Pablo Trapero
Regi: Pablo Trapero 
Foto: Guillermo Bill Nieto 
Musikk: Damas Gratis, Pablo Lescano
Medvirkende: Jorge Roman, Dario Levy, Mimi Arduh,
Hugo Anganuzzi, Victor Hugo Carrizo, m.fl. 
Produksjonsselskap: Pablo Trapero Producciones
Produsent: 
Salgsselskap: TVOR / Wild Bunch 
http://www.wildbunch.biz 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
www.elbonaerensefilm.com
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Spansk tale - Engelske Engelske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, DolbySR, 105 min. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE 

EL BONAERENSE 
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Med de tragiske hendelsene ved Columbine High School, Colorado i 1999 som
kulisse, presenterer denne dokumentaren av USAs høyt skattede filmskaper Michael
Moore et provoserende, dyptpløyende og ofte bitende vanvittig portrett av et
kontinent i kvaler og med et folk som benevner en stor tragedie som bombingen av
WTC som et tall som kunne vært hentet fra et bibelsitat. Med vår europeiske
forankring, er det ikke alltid like lett å forstå hva som foregår i hodene på våre såkalte
allierte. Michael Moore gjør et forsøk, men som alltid, fra sin særegne, ironiske, ja -
noen vil kalle det sarkastiske innfallsvinkler. BOWLING FOR COLUMBINE ble
presentert i årets hovedprogram i Cannes som den første dokumentarfilm som var
funnet verdig til dette på mange år. 

The film takes a controversial, uncompromising look at the pathology of violence and fear in America, a country with the
highest gun-murder rate in the world, where guns outnumber voters and television sets. Are we a gun-crazy nation- or just
crazy? Do we have Charlton Heston and the NRA to blame for this? Or is it our racial problems that we have yet to resolve
that causes so much killing? The right wing says that Hollywood. Rock and Roll and the internet are the culprits. Or is it
just that Americans are historically prone to violence? - Michael Moore 

FORFILM: REFLEXION 2001

USA 2002 
Manus: Michael Moore 
Regi: Michael Moore 
Foto: Brian Danitz & Michael McDonough
Musikk: Jeff Gibbs 
Medvirkende: Michael Moore, George W. Bush, Dick
Clark, Charlton Heston, Marilyn Manson, John Nichols,
Matt Stone m.fl
Produksjonsselskap: Salter Street Films / Dog Eat Dog
Films 
Produsent: David Hamilton, Charles Bishop, Michael
Moore 
Salgsselskap: dog eat dog films
http://www.dogeatdogfilms.com/ 
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome 
http://www.filmweb.no/nfd/ 
www.michaelmoore.com 
Produksjonsformat: digital video 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Norske undertekster 
Farger, DolbySR, 120 min. 

INTERNASJONAL FØRPREMIERE
DOKUMENTAR

BOWLING FOR COLUMBINE 

Michael Moore (1954, Flint i
Michigan) var sjefredaktør for
den alternative uavhengige avisen
The Flint Voice fra 1976 til
1986. Vi ble først kjent med
ham her i landet med filmen
ROGER AND ME (1989), som
anses for å være grunnleggende
innovativ innen

dokumentarfilmgenren. Siden har han laget filmene PETS
AND MEAT (1992), CANADIAN BACON (1995) og THE
BIG ONE (1997). 

Viktor er ankommet Paris for å se til sin gamle far, som ligger for døden. Det viser
seg at faren ikke er helt der ennå, for han har prøvd å stikke av fra sykehuset og
oppfører seg merkelig. Hva er det han er redd for? Og hva er det han fantaserer om,
som han sier til Viktor og ikke resten av familien? Viktor blir opptatt av å komme til
bunns i mysteriene hans far har båret med seg i alle disse årene og gradvis går det
opp for ham at faren og moren har en fortid de aldri har snakket om.
Geraldine Chaplin er fremragende som den distanserte og kjølige moren, som har
stukket kjepper i hjulene for sin ektemann for mange år siden. BYEN UTEN GRENSER
er en fullpakket følelsesladet film, som blir svært, svært rørende etterhvert som
Viktor kommer til bunns i mysteriene. Antonio Hernandez har dedikert den til sin
avdøde far, som han aldri fikk tid til å være sammen med mens han levde. 

Victor has come to Paris to see his father, who is seriously ill. He arrives to find the entire family gathered at his father’s
deathbed. However, it appears that the patient is behaving rather strangely – why has he attempted to run away from
hospital? Is he afraid of those who care for him? Or has he simply gone mad? Perhaps. Unlike the other relatives, who are
already squabbling over their inheritance, Victor is genuinely keen to get to the bottom of why his father is so scared. At
his father’s insistence, Victor smuggles his Dad out of the hospital, but is shocked to learn that the old man doesn’t
recognise at all the town where he spent his youth. As soon as the family hear about the duo’s excursion, they decide to
put a stop to any further trips outside the clinic immediately; moreover, Victor’s future visits are closely observed. Victor
is just about to give up entirely on his pointless assignment when he discovers that his father’s madness cloaks a terrible
secret – which could prove disastrous for them all. - Berlinale 2002 

Antonio Hernández er født i
Salamancha i 1953. Han
studerte film ved Universidad de
Complutense de Madrid og har
vært regissør, produsent og
skuespiller siden 1975. I 1994
etablerte han Entretres-
ensemblet. Han var kunstnerisk
leder for produksjonsselskapet

Zeppelin Television og arbeidet mye med TV til han startet
Zebra Producciones i 2000. Utvalgte filmer: F.E.N.
(1979), APAGA Y VAMONOS (1980), COMO LEVANTAR
MIL KILOS (1991) og LISBOA (1998). 

Argentina/Spania 2001 
Manus: Antonio Hernández og Enrique Brasó 
Regi: Antonio Hernández 
Foto: Unax Mendía 
Musikk: Víctor Reyes 
Medvirkende: Leonardo Sbaraglia, Geraldine Chaplin, Ana
Fernández, Fernando Pernán-Gómez, Adriana Ozores,
Leticia Bredice, m.fl. 
Produksjonsselskap: Zebra producciones 
http://www.zebraprod.es/ 
Produsent: José Nolla 
Salgsselskap: Zebra producciones 
Norsk distribusjon: Festivalimport
www.enlaciudadsinlimites.com 

Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Spansk tale - Engelske undertekster 
Farger, SC 1:2,35, 120 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM 

BYEN UTEN GRENSER 
En la ciudad sin limites 
The City of no Limits 



“Noldus Har

Kommet For

å Advare

Deg.”

www.harrypotter.com                                                                                                                                                                   www.filmweb.no/smn

MAGIEN FORTSETTER 22. NOVEMBER
26 BIFF 2002

En av festivalens mest underfundige filmer er CHICKEN HEART av japanske Hiroshi
Shimizu. De tre mennene Iwano, som er i tyveårene, Maru på noen og tredve og
Sada, som nærmer seg femti, er på en måte venner. De møtes hver kveld på
stamsnackbaren, hvor de alltid sitter på samme plass og spiser og drikker. Iwano
drømmer om å bli bokser, men i stedet tilbringer han tiden med å fungere som
sandsekk for dresskledte kontorister som kommer frustrerte fra jobben om kvelden
og som egentlig ønsker å denge løs på sjefen og klientene. Iwano og Sada tjener
penger på dette. Sada fordi han er oppasser, men han gjør egentlig ikke annet enn å
ta imot pengene fra de dresskledte. Maru, derimot, har intet med dette å gjøre. Tvert
imot prøver han å drive en slags business - en hatteforretning han har arvet, men får
det ikke til. Etterhvert finner han ut at han må gå nye veier. 
Så sitter de der da, ved snackbaren etter dagens rundjuling, og havner opp i de mest
latterlige situasjoner, som de ofte er medvirkende til selv. Tre samfunnstapere som
alle har sine drømmer de kanskje en vakker dag makter å realisere? 

Three friends - Iwano, Maru and Sada - destroyed and exhausted by life, meet each evening at their favourite pub and try
to assign some meaning to their lives. Twenty year old Iwano dreams of a career as a boxer, but because he is too timid,
he makes a living as a "live punch-bag". For the right price, stressed-out businessmen can take out their aggressions on
him. Maru, who is about thirty, has taken over the failing family business selling hats. Fifty year old Sada is a social
castaway. He's fixing an old boat in order to fulfil his lifelong dream of sailing around the world. But a secret from his past
torments him. The three men spend evenings at the pub, sometimes trying to pick up women, but more often they end up
dealing with one rediculous situation after the other. 

Hiroshi Shimizu (1964) er
utdannet på Yokohama Film
School og begynte sin
filmkarriere som regiassistent
for Yusaku Matsuda (bl.a. BLACK
RAIN). I 1993 ble han medlem
av staben til Takeshi Kitano på
innspillingen av SONATINE, og
har siden vært en del av hans

lag. Han spillefilmdebuterte med IKANAI i 1998, en film
som mottok flere priser verden over. 

Japan 2002 
Manus: Hiroshi Shimizu 
Regi: Shimizu Hiroshi 
Foto: Hiroshi Takase 
Musikk: Keiichi Suzuki 
Medvirkende: Hiroyuki Ikeuchi, Kiyoshiro Imawano, Suzuki
Matsuo, Nobuyoshi Araki, m.fl. 
Produksjonsselskap: Office Kitano 
http://www.office-kitano.co.jp/ 
Produsent: Masayuki Mori, Takio Yoshida 
Salgsselskap: Celluloid Dreams, Paris 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Fransk tale - Engelske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, DolbySR, 105 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM 

CHICKEN HEART 
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Musikkvideoer er for lengst blitt en helt selvfølgelig del av popkulturen, men 20 år etter MTVs fødsel har genren stadig vondt for å få
kunstnerisk anerkjennelse. Det sørger CLIP CULT VOL.1 for å gjøre noe med. Her er 12 av 90-tallets uomtvistelig beste videoer samlet og
blåst opp til 35 mm filmformat med Dolby surround, så de virkelig kommer til sin rett. Du finner ikke den nye Eye-Q eller annet tapet her,
men små overveldende kunstverker laget med en filmisk kreativitet, som utvilsomt vil sende regissørene videre opp på filmens rangstige.
Mest kjent er nok Fat Boy Slims dansefilm til ’Praise You’, regissert av Spike Jonze. Men her er også store dramaer kokt ned til fire minutter,
som japaneren Hiroyuki Nakanos mentalt ekvilibristiske samuraifilm, som forbinder kampsportens ritualiserte gjentakelse med teknoens ditto
i Photeks ’Niten Ichiryu’. Og så er her selvfølgelig mesteren Chris Cunningham, som har stått bak halvparten av de 12 filmene. En
billedbegavelse ut over det sedvanlige, som det ikke minst ses i den robot-erotiske drømmen til Björks ’All is full of Love’, som ble kåret til
90-tallets video av musikkbladet Spex; eller i de to videoene for Aphex Twin: Den kultiske spøkelseshistorien ’Come to Daddy’ og den
overdådige ’Windowlicker’, som tuller med alt man har sett av selvopptatte hiphop-videoer. De øvrige musikalske innslagene leveres av
Squarepusher, Cibo Matto, Ken Ishii, Autechre, Cylob, Leftfield og Alex Gopher. –Natfilm, Danmark 

Like watching rock videos? Well then, this may be for you. But before checking out CLIP CULT VOL.1 be forewarned: these aren’t your typical
videos, for the most part anyway. The one you’re likely to have seen several times already is Fatboy Slim’s "Praise You." Directed by Spike
Jonze ("Being John Malkovich"), this one features an interpretational dance troupe performing the song in front of a crowded theatre line-up.
Even though I’ve seen it a few times it still makes me laugh.

Cunningham’s videos for Aphex Twin really fuck with your head. The one for "Come To Daddy" is a nightmarish little number. With an obvious
nod to "Videodrome," this looks like something David Cronenberg dreamed up while he was in a bad mood. "Window Licker" is a disturbingly
funny piss take on every bad hip-hop video you’ve seen in the last few years complete with foul-mouthed tough guys and plenty o’ ass shaking,
but with an interesting twist. Also disturbing is his work for Leftfield on "Africa Shox." It follows a homeless black man wandering through the
streets of New York. When he reaches out for help, a passer-by knocks his arm off at the elbow and it smashes to the ground. His other
limbs suffer the same fate until the inevitable end when he is vapourised by a passing car. Even when he’s working for Björk, Cunningham still
adds his signature weirdness in the video for "All Is Full Of Love." It features two shapely female robots with Björk’s face making out in a
sterile futuristic lab.

Michael Gondry’s video for Cibo Matto’s "Sugar Water" also stands out. Featuring a split screen with one side going backward and the other
forward. The clips meet in the middle and switch, winding up back at the beginning. And all in one take. Sound confusing? It may be but it’s
quite the feat anyway. Koji Morimoto’s video for Ken Ishi’s "Extra" is a hyper-violent piece of anime that may give you a seizure at worse or
bad dreams if you’re lucky. Filled with images of psychotic robot assassins and "Blade Runner"-esque skylines, this is one of the coolest
videos I’ve seen in a while. –Toronto Int. Film Festival 

Tyskland/Japan 1999 
Manus: Chris Cunningham, Spike Jonze, Hiroyuki Nakano,
Kouji Morimoto, Michele Gondry, Mark Adcock, Antoine
Bardou Jaquet 
Regi: Spike Jonze & Chris Cunningham m.fl. 
Foto: Forskjellige/various 
Musikk: Forskjellige/various 
Medvirkende: Aphex Twin, Leftfield, Photek, Ken Ishii, Alex
Gopher, Autechie, Fatboy Slim, Björk m.fl. 
Produksjonsselskap: Forskjellige/various 
Produsent: Forskjellige/various 
Salgsselskap: Rapid Eye Movies 
http://www.rapideyemovies.de/
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Ingen undertekster 
Farger, DolbySR, 66 min. 

SPESIALVISNINGER , MUSIKKVIDEO 

CLIP CULT VOL.1 

Chris Cunningham, 
Spike Jonze, 
Hiroyuki Nakano, 
Kouji Morimoto, 
Michele Gondry, 
Mark Adcock, 
Antoine Bardou Jaquet 
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Et hvert forsøk på å beskrive denne praktfulle dokumentarfilmen, breddfull av humor
og med imponerende mye arkivmateriale, vil nødvendigvis måtte mislykkes grundig. Til
det er den for strålende anarkistisk og rett og slett ubeskrivelig. Noe forsvinner når
man prøver. Men et herlig dokument er dette - om glitrende ekshibisjonister og
fjasehippier som portretteres og som tar oss med tilbake til 1969 og San Franciscos
KaliFlower-miljø. Ikke minst er det ubetalelig komisk å se forskjellen på
intervjuobjektene i nåtid kontra hvordan de var den gang. På den tiden og i dette
miljøet eksisterte det en kino som viste de minst vellykkede og mest outrerte
undergrunnsfilmer som fantes. Etter hvert som syren tok dem, begynte en del av
publikum å kle seg ut og agere på kinoscenen, foran lerretet, mens filmene rullet. Det
ble en tradisjon at guttene (ofte med imponerende skjeggpryd) kledde seg ut i de mest
utspjåkete kvinneklær og jentene likeså. Og det var ofte et poeng for den mannlige del
av "ensemblet" å dingle med baller og pikk. De var seg selv og levde seg ut gjennom
opptredener på scenen, slik de også gjorde det ellers. Og publikum elsket det de så.
Ensemblet ble faktisk både fetert og berømt - noen vil hevde beryktet er et mer
passende uttrykk. 
"The Cockettes" var oppstått som fenomen og ryktene om dem nådde til og med (!)
New York. Da de etter mye om og men også opptrådte Off-Broadway, gikk det
imidlertid som det måtte - New Yorkerne skjønte ikke bæret og "The Cockettes" ble
ikke lenge i den byen. 

The Cockettes were a bunch of hippies who formed a theatrical commune in San Francisco in the early seventies. The group
included women, gays and a few kids. The Cockettes' career was brief but intense and they were to have a lasting effect
on many others. Their extravagant performances - which included drag shows simply dripping with glamour and glitter -
exerted a great stylistic influence on underground bands such as the New York Dolls, or glam rock performers like David
Bowie and Elton John - even the "Rocky Horror Picture Show" profited from the group's glamour. 

USA 2001 
Manus: Bill Weber og David Weissman 
Regi: Bill Weber & David Weissman 
Foto: Marsha Kahm 
Musikk: Richard "Scrumbly" Koldewyn 
Medvirkende: The Cockettes 
Produksjonsselskap: GranDelusion 
http://grandelusion.com 
Produsent: David Weissman 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
http://grandelusion.com 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Ingen undertekster 
Farger, WS 1:1,85, DolbySR, 99 min. 

DOKUMENTAR 
GAY + LESBIAN

THE COCKETTES 

Bill Weber har arbeidet som
videoklipper i tyve år, både
innen reklame, musikkvideo
og uavhengig filmproduksjon
(Klippet THE THIN RED
LINE, 1998). I ti år ledet
han Western Images i San

Francisco, et firma som har spesialisert seg på
ferdigstillelse av filmer. 

David Weissman er fra Los Angeles, hvor han ble født i
1954. Han har arbeidet i San Francisco siden slutten av
70-tallet og har bak seg en rekke kortfilmer og TV spots. 
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"Et humanitæroppdrag og en film. En reise gjennom tid og rom, ikke minst sin egen
samvittighet. Følelsene var sterke, noen ganger ikke til å bære. 21 klovner fra hele
verden befant seg i gater, på markeder og i de afghanske sykehus, hvor de prøvde å
få ungene til å smile. Og der var vi også, så diskrete som mulig med våre
kameralinser." - Enzo Balestrieri & Stefano Moser 

After a meeting with some children from Rome, twenty-one clown doctors from all over the world leave for Kabul. They are
happy, noisy, colourful, but their first impact with the reality of the Afghan paediatric hospitals is really hard. At the end of
the first day the shock at what they have seen is written all over their faces. However, what they see provides an added
impetus for continuing their work. In the following days they are to bring their joy of life, vivacity and “smile-therapy” to all
the hospitals of Kabul, as well as the markets, dusty streets and rubble. But Kabul is merely the first stage of their journey
before moving on to the valleys of Panshir, the stronghold of Massud with its mujaheddin, and to Bamyan, among the ruins
of the Buddha destroyed by the Taliban. - Enzo Balestri & Stefano Moser 

Enzo Balestrieri (Roma, 1952) er filmskaper, maler og set
designer. I 1970-årene var han aktiv i Romas avant-garde
teaterbevegelse. I 1980-årene bedrev han både teater og
dokumentararbeid. 
Stefano Moser (Roma, 1953) studerte filosofi og har alltid
reist mye for å studere forskjellige kulturer. Han har bak
seg mange reportasjer som kameramann. 

Italia 2002 
Manus: Enzo Balestrieri & Stefano Moser 
Regi: Enzo Balestrieri & Stefano Moser 
Foto: Stefano Moser 
Musikk: Nicola Piovani & Pasquale Filastò 
Medvirkende: 
Produksjonsselskap: Star Edizioni, Roma 
Produsent: Marco Guidone, David Grieco & Giorgio Moser 
Salgsselskap: Star Edizioni, Roma 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjonsformat: Digital video 
Visningsformat: Digital video 
Engelsk tale - Ingen undertekster 
Farger, 16:9, 72 min. 

DOKUMENTAR 
FILMER I GRENSELAND

CLOWN IN' KABUL 



33BIFF 2002

30. mars 1981. En sinnsforvirret ung mann prøver å drepe president Reagan
utenfor Washington Hilton. Han vil bevise sin kjærlighet til skuespilleren Jodie Foster.
Attentatet mislykkes, men Reagan blir liggende på sykehus etter bare 70 dager som
president. Det er usikkert om kirurgene vil klare å redde ham. Visepresidenten er ute
av landet og utenriksminister Alexander Haig, spilt av Richard Dreyfuss, tar egenrådig
kontroll i Det Hvite Hus. Dette provoserer mange av hans kolleger, og ikke minst
forsvarsminister Caspar Weinberger. Kaoset er nær, Sovjetunionen er klar til å
invadere Polen, og faren for en atomkrig er overhengende. Denne tankevekkende
filmen beskriver en dag i USAs historie som var langt mer dramatisk enn det
amerikanske folket noen gang var klar over. Samtidig får den en til å reflektere over
hvilke scener som i dag, etter all sannsynlighet, utspiller seg i det skjulte mellom for
eksempel Donald Rumsfeldt og Colin Powell. - Den norske filmfestivalen 

On March 30, 1981, John Hinckley Jr., trying to prove his love for actress Jodie Foster, attempts to assassinate President
Ronald Reagan (Richard Crenna) in front of the Washington Hilton. Only 70 days into his term, Reagan takes a bullet
between the heart and lung and is forced into the hospital. Meanwhile, with Vice President Bush in transit, Secretary of
State Alexander Haig (Richard Dreyfuss) takes control at the White House, only to find himself close to nuclear conflict
with the Soviet Union. This thought provoking film, which originally aired on the Showtime network, utilizes various sources
to provide a portrait of an infamous day in American history which was fraught with far more chaos than the public ever
knew. At the same time it makes one reflect on the dramatic tensions that most likely is a daily agenda in today’s
administration under President Bush. - Den norske filmfestivalen 

Cyrus Nowrasteh har arbeidet
som manusforfatter, regissør og
produsent på Falcon Crest, samt
skrevet
manus til tv-serier som La
Femme, Nikita, Pacific Blue og
The Equalizer. THE DAY REAGAN
WAS SHOT er laget for tv og
blitt nominert til en rekke

tvpriser. For sin rolle som Alexander Haig, ble Richard
Dreyfuss belønnet med en Golden Satelite Award for
beste skuespiller. 

USA 2001 
Manus: Cyrus Nowrasteh 
Regi: Cyrus Nowrasteh 
Foto: Michael McMurray 
Musikk: Elizabeth Myers, John Trivers 
Medvirkende: Richard Dreyfuss, Richard Crenna, Yannick
Bisson, Colm Feore, Michael Murphy, Holland Taylor,
Kenneth Welsh, Christian Lloydm.fl 
Produksjonsselskap: Halsted Pictures, Ixtlan Corporation,
Paramount Network Television Productions, Paramount
Television, Showtime Networks Inc. 
Produsent: Oliver Stone 
Salgsselskap: Showtime Networks Inc. 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjonsformat: Digital video 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Ingen undertekster 
Farger, 98 min. 

KVALITETSFILM RETT PÅ VIDEO 

THE DAY REAGAN WAS SHOT LENKER
http://www.apcoworldwide.com/news/allen2.html 
http://www.etonline.com/television/a7882.htm 
http://www.chron.com/cs/CDA/story.hts/features/hodges/
1162138 
http://www.tv-now.com/waldon/reagan.htm 

NORGESPREMIERE 25. OKTOBERNORGESPREMIERE 25. OKTOBER
Distr. Buena Vista International (Norway)
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”Dette er historien om perioden mellom to verdenskriger – en tid da vanviddet ble
sluppet løs, da friheten sank til bunns, og menneskeheten ble satt ut av spill.” Slik
lyder Chaplins innledning i DIKTATOREN, hans harselas med psykotiske demagoger og
diktatorer. Det er nesten skremmende hvor treffende Adolf Hitler parodieres i
Adenoid Hynkels skikkelse. Selv om filmen ble påbegynt flere år tidligere, fikk den ikke
premiere før i oktober 1940, da krigen i Europa hadde rast i over ett år. Mange
mente at Chaplin gikk over streken i valg av tema og at den farseaktige satiren var
problematisk. Lik Walt Disneys propagandafilmer latterliggjorde filmen diktatorene – da
spesielt Hitler – og fremhevet deres mentale defekter. Filmen kunne selvsagt ikke bli
vist i Norge før krigen var over, men den amerikanske ambassade i Sverige sørget for
at filmen i hvert fall kunne sees i vårt nøytrale naboland. Selv om visningene offisielt
var illegale, ble filmen våren 1943 i Sverige sett av titusener i filmklubber og andre
lukkede, private forestillinger. (Cinemateket USF) 

THE GREAT DICTATOR was apparently written prior to Hitler's invasion of Poland that triggered World War II. Chaplin's
targets are Hitler, his henchmen, Mussolini, Hitler's treatment of Jews, and the acquisition of Austria. Chaplin plays the
story's hero, a Jewish Barber who has spent the past twenty years unconscious in a hospital. Upon recovery and release,
he is unaware of the changes to Tomania (Germany) and the new plight of the Jews. He has no problem getting a girlfriend
but makes enemies with the stormtroopers. Chaplin also plays a Hitler clone – Adenoid Hynkel. The satire is very cleverly
done. Chaplin's films always had their share of social commentary, mixed in with a large dose of humor. THE GREAT
DICTATOR is a very good film that accomplishes both its goals: it is often hilarious, and it effectively lampoons Hitler and
his oppressive policies. THE GREAT DICTATOR remains a fascinating film that makes an important statement and marks
an era. In addition to its heavy political messages, the film marks several changes in Chaplin's career. Although there are
many silent scenes this is Chaplin's first talkie. 

Charles Spencer Chaplin (1889-
1977) er blitt kalt den mest
innflytelsesrike kunstneren i
filmens historie. Neppe noen
annen har oppnådd så stor
internasjonal berømmelse som
ham. Som skuespiller, regissør,
manusforfatter, produsent og
komponist var han et stort

kreativt talent som gjorde mye for å heve filmkomedien fra
å være nærmest en tivoliattraksjon til et kunstnerisk
medium for å uttrykke følelser – fra stumfilmtiden og
langt inn i lydfilmens tid. Chaplin var barn av britiske
music hall-entertainere, og det var på varieté-scenen han
trådde sine barnesko. På turne i USA i 1912 ble han
oppdaget av slapstick-kongen Mack Sennett, som ansatte
ham som filmskuespiller. Chaplin debuterte foran kamera i
1914, og han etablerte snart den berømte ”Landstryker”-
figuren, samtidig som han også begynte å regissere
filmene sine selv. På 1910-tallet lagde han en rekke
kortere filmer som sikret ham stadig større berømmelse.
I 1919 grunnla han produksjonsselskapet United Artists
sammen med skuespillerne Douglas Fairbanks og Mary
Pickford og regissøren D.W. Griffith. I 1921 kom SMÅEN,
hans første lengre spillefilm. Senere velkjente filmer er
GULLFEBER (1925), SIRKUS (1928), BYENS LYS (1931),
MODERNE TIDER (1936), DIKTATOREN (1940),
MONSIEUR VERDOUX (1946) og RAMPELYS (1952). 

USA 1940 
Manus: Charles Chaplin 
Regi: Charles Chaplin 
Foto: Karl Struss, Roland Totheroh 
Musikk: Meredith Willson, Charles Chaplin (ikke kreditert) 
Medvirkende: Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Jack
Oakie, Maurice Moscovich m.fl. 
Produksjonsselskap: Charles Chaplin Productions, United
Artists 
Produsent: Charles Chaplin 
Salgsselskap: Roy Export Company Establishment 
http://www.charliechaplin.com 
Norsk distribusjon: Arthaus 
http://www.arthaus.no 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk, esperanto tale - Norske undertekster 
Svart/hvitt, N 1:1,37, Mono, 124 min. 

SPESIALVISNINGER

DIKTATOREN
The Great Dictator

LENKER
http://www.cinemateket-
usf.no/cinemateket/h99/diktatoren.html 
http://www.cinemateket-usf.no/artikler/h99/chaplin.html
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Amishfolket er en egen sekt i USA. De første kom til kontinentet fra Europa på 1690-
tallet og deres kultur og religion er i stor grad den samme som den gang, grunnet
deres isolasjonisme fra det øvrige amerikanske samfunnet. Likevel får 16-åringene lov
å dra fra sitt lokalsamfunn på landsbygden og ut i det farlige, moderne samfunnet,
som de voksne kaller "Devil's Playground". Hensikten er at de unge skal få prøve ut
fristelsene som finnes her og selv gjøre seg opp en mening om de vil bli værende
utenfor eller for alltid innlemmes i Amish-kulturen. Lucy Walker tar oss med på en
fascinerende reise sammen med noen av de unge gutter og jenter og vi blir kjent med
deres liv både i det samfunnet de forlater og utenfor i frihet. Vi tar del i deres
synspunkter og tanker omkring det å være ung, fristet og frustrert. 

After reaching the age of 16, Amish youth are allowed out into the world to get a taste of the "devil's playground" in the
form of wild parties, drug experimentation and sudden independence from their parents. This dramatic period of freedom
and confusion, referred to as "rumspringa" (literally, "running around") and practised in various forms since the first Amish
came to America in 1690, is supposed to lead to the decision to return to the fold - or to remain in the "English world" -
the world outside. Through numerous stays with the Amish, the director gained their trust and this allowed her to get
incredibly close to the four boys and girls featured in the film. This fascinating work provides a glimpse of the spirit of the
faithful as well as of isolated, little known places within their religious sphere. - Karlovy Vary International Film Festival
2002.

Lucy Walker er utdannet ved
Oxford University. Han studerte
film i New York og har både
skrevet og instruert for teater.
Hun har bak seg tre kortfilmer og
velkjent innen reklamebransjen og
musikkvideoproduksjon. I de siste
årene har hun brukt mye tid i
Amish-kulturen i Indiana,

Pennsylvania og Florida, noe denne filmen er resultatet av. 
Lucy Walker graduated from Oxford University. She
studied film in New York and spent time writing and
directing theatre. She has shot three shorts and is known
in the world of commercials and music videos. She
participates in triathlons and deejays in New York. For the
last three years she has spent most of her time in
Indiana, Pennsylvania and Florida surrounded by Amish
communities 

USA 2002 
Manus: Lucy Walker 
Regi: Lucy Walker 
Foto: Lucy Walker & Daniel Kern 
Musikk: Doug DeAngelis, Kevin Haskins, Richard D.
James, DJ Spooky 
Medvirkende: 
Produksjonsselskap: Cinemax Reel Life, Stick Figure
Productions 
Produsent: Steven Cantor, Daniel Laikind, Toby
Oppenheimer 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
www.cinemax.com/devils_playground.shtml 
Produksjonsformat: Digital video 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - ingen undertekster 
Farger, 72 min. 

DOKUMENTAR 

DEVIL'S PLAYGROUND 
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En av festivalens desidert mest underholdende filmer er denne dokumentarfilmen av
Stacey Peralta, som beretter historien om sin fjerne fortid som surfer og
skateboarder i Dogtown, Los Angeles. Fortvil ikke om du ikke har noe forhold til sport
- filmen gjør deg garantert frelst på innholdet - uansett. Bruk av arkivmateriale i
forskjellige formater, en utsøkt klipperytme og kjappe kameravinkler, paret med et
imponerende oppbud av musikk fra amerikansk 60- og 70-tall gjør filmen til en fest
for sansene. Men vel så engasjerende som måten filmen beretter, er hva den
formidler og hva den makter å få med seg på 90 minutter. De tolv opprinnelige Zephyr
Boys, som vennegjengen og teamet ble hetende, kom fra enkle kår og var verken
opptatt av utdannelse eller karriére, i hvert fall ikke i begynnelsen... 
Deres tilholdssted var bokstavelig talt i utkanten av det samfunnet de foraktet. For
det var på stranden og i bølgene - ikke på land - de var i sitt rette element. Her kunne
de glemme hverdagen, sine skilte foreldre, plagsomme skolelærere og alt annet de var
i konflikt med. Vel på land igjen gjenoppfant de skateboardet, som var gått av moten,
og fortsatte med surfing også her. Da Los Angeles opplevde vannmangel på midten
av 70-tallet, oppdaget de nye måter å bruke de mange private svømmebassengene
på. Fenomenet vertikalskating ble unnfanget der og da, og er ett av vår tids fremste
ungdomsfenomen også i Norge. "Fuck society and skate!" 
The archive footage of the sun-tanned, long-haired punks on the surf- and skateboards, along with the impressive
soundtrack, including The Stooges, Black Sabbath and Jimi Hendrix, provides a nostalgic picture of the birth of
skateboarding. It is one of the most impressive documentaries about youth cultures in years, due to the fact that the
director Stacey Peralta was an insider in this environment, and this documentary will certainly become a classic! 

USA 2001 
Manus: Stacey Peralta, Craig Stecyk 
Regi: Stacey Peralta 
Foto: Peter Pilafian, Pat Darrin 
Musikk: Jimi Hendrix 
Medvirkende: Sean Penn (forteller), Tony Alva m.fl. 
Produksjonsselskap: Agi Orsi Productions, Vans Off the
Wall 
Produsent: Agi Orsi 
Salgsselskap: Alliance Atlantis Communications 
http://www.allianceatlantis.com 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Filmens offisielle hjemmeside 
http://www.sonyclassics.com/dogtown/ 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: Digital video 
Engelsk tale - Ingen undertekster 
Farger, WS 1:1,85, SRD, 92 min. 

DOKUMENTAR 

DOGTOWN AND Z-BOYS 

Stacey Peralta (1957) begynte
med skateboarding som
femåring. Han ble verdensmester
i sportsgrenen og som
nittenåring etablerte han sin
egen forretning som
skateboardselger. Han laget sin
første skateboardvideo i 1984:
"The Bonus Brigade Video Show".

Peralta arbeider i film- og tv-bransjen. Da han møtte Sean
Penn første gang sa Penn til Peralta: "Long before you
knew who I was, I knew who you were. I grew my hair long
as a kid because of you." 
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Velkommen til Donnie Darkos verden! Donnie er en vanlig amerikansk tenåring - i hvert
fall nesten! Etter å ha vært vitne til at en jetmotor fra et fly har smadret hans
barndomshjem, blir Donnie plaget av marerittbilder. Det grusomme monsteret Frank
materialiserer seg og forteller Donnie at han har begrenset tid på seg til å oppfylle sin
spesielle skjebne i livet. Dette fører Donnie inn i en rekke ville eventyr, som forskrekker
hans lærere, skremmer hans foreldre grundig og forbløffer hans venner. 

Donnie Darko is a wildly intelligent and original piece of fantasy from debuting director Richard Kelly. The film uses the
traditional American teen movie as a springboard for a groundbreaking, energetic and incredibly arresting cinematic
adventure, unlike anything you've experienced before! Jake Gyllenhaal confirms his great talent as Donnie Darko. 

Richard Kelly (1975) studerte
film ved University of Southern
California. 
Richard Kelly was born in
Newport News, Virginia in 1975.
He studied film at the University
of Southern California. Donnie
Darko is his first feature film. 

USA 2001 
Manus: Richard Kelly, etter Graham Greenes "The
Destructors" 
Regi: Richard Kelly 
Foto: Steven B. Poster 
Musikk: Michael Andrews 
Medvirkende: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew
Barrymoore, Mary McDonnel, m.fl. 
Produksjonsselskap: Adam Fields Productions, Flower
Films, Gaylord Films, Pandora Cinema 
Produsent: Drew Barrymore & Adam Fields 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
www.donniedarko.com  
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Danske undertekster 
Farger, SC 1:2,35, SRD, 112 min. 

KVALITETSFILM RETT PÅ VIDEO 

DONNIE DARKO LENKER
http://www.villagevoice.com/issues/0143/lim.php 

”poetisk... strålende”BBC ”brilliant” LOS ANGELES TIMES

Golden Globe 2001
Nominert 

Beste utenlandske film

Golden Globe 2001
Nominert 

Beste utenlandske film

VENEZIA FILM FESTIVAL 2001
Vinner – Lille Bjørn

VENEZIA FILM FESTIVAL 2001
Vinner – Lille Bjørn

Fra regissøren av ”Brasils hjerte”

NORGESPREMIERE 1. NOVEMBERNORGESPREMIERE 1. NOVEMBER
Distr. Buena Vista International (Norway)
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Enorme edderkopper med grådig appetitt vil gjøre småbyen til et festmåltid ...
En liten, søvnig gruveby vekkes opp av dvalen idet giftig avfall blir mat for hundrevis
av edderkopper. Over natten forvandles de til monstre på størrelse med biler. Byen
er et levende lunsjbord for den hårete horden, og en broket gjeng innbyggere må
redde dagen - og livet ... 
Selvfølgelig er det ingen som tror på denne historien så lenge det bare er sheriffens
unge sønn som legger frem teorien. Heller ikke den hjemvendte ingeniøren Chris
kjøper guttens påstand om edderkopper på størrelse med små biler. Men de sultne
dyrene kaster seg over alt på to bein, og snart vet alle i byen at de er mulig
middagsmat. Sammen med sin gamle flamme, sheriff Sam Parker, må Chris finne ut
hvordan edderkoppene kan stoppes. Geværer og allehånde redskaper fra
kjøpesenteret duger ikke. Her trengs mer eksplosive virkemidler. Neste stopp: den
nedlagte gruven ... 

The residents of a rural mining town discover that an unfortunate chemical spill has caused hundreds of little spiders to
mutate overnight. They're now the size of SUVs and … they're hungry. When the alarm is sounded, it's up to mining
engineer Chris McCormack (David Arquette) and Sheriff Sam Parker (Kari Wuhrer) to mobilize an eclectic group of
townspeople. 

USA 2002 
Manus: Jesse Alexander
Regi: Ellory Elkayem 
Foto: John Bartley 
Musikk: John Ottman 
Medvirkende: David Arquette, Kari Wuhrer, Scott Terra,
Scarlett Johansson, Doug E. Doug, Rick Overton, Leon
Rippy, Matt Czuchry, Jay Arlen Jones, Eileen Ryan, Riley
Smith, Matt Holwick, Jane Edith Wilson m.fl.ug E. Doug,
Scarlett Johansson m.fl. 
Produksjonsselskap: Village Roadshow Productions,
Centropolis Entertainment, Electric Entertainment, NPV
Entertainment 
http://www.village.com.au/production/content.htm 
Produsent: Dean Devlin og Bruce Berman 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome 
http://eightleggedfreaks.warnerbros.com/ 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Engelsk tale - Norske undertekster 
Farger, SC 1:2,35, SRD, SDDS, DTS, 99 min. 

KVALITET PÅ VIDEO

KJEMPEEDDERKOPPENE ANGRIPER! 
Eight legged Freaks 

Ellory Elkayem (1972) Etter å ha
gått på filmskole hjemme i New
Zealand arbeidet Ellory Elkayem
med blant annet TV-reklame og
musikkvideoer. Som frilanser
mottok han flere statlige stipend,
noe som førte til svart-hvitt-
produksjonen LARGER THAN
LIFE, en 12 minutter lang

effektfilm inspirert av Hollywoods insektgrøssere fra 50-
tallet. I 1998 deltok denne på filmfestivalen Telluride, der
flere Hollywoodagenter la merke til den. Elkayem fikk napp
hos United Talent Agency, som arrangerte flere møter for
ham i Hollywood. Teamet bak INDEPENDENCE DAY,
Roland Emmerich og Dean Devlin, ville også møte ham. I
likhet med Elkayem var de fascinert av de gamle
insektgrøsserne, og de ville gjerne lage en moderne
versjon. Emmerich og Devlin ble begeistret for manuset til
Elkayem og Jesse Alexander, og etter en stund kjøpte
Warner Bros. og Village Roadshow Pictures rettighetene
til filmen. 
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Under krigen i Tsjetjenia i 1996, ble en russisk psykiatrisk klinikk ved grensen forlatt
av pleiepersonalet og pasientene overlatt til seg selv. Noen av dem ville forlate
klinikken, men kom snart tilbake da granatene haglet i nærheten. Vi følger Janna, en
av pasientene som lever i sin egen drømmerverden, der Bryan Adams er midtpunktet
i hennes liv. En tropp med tsjetjenersoldater inntar klinikken og Janna blir forelsket i
en av dem, som lover å gifte seg med henne. Men russerene er på vei tilbake og deres
kommandant og sjefen for tsjetjenerne viser seg å ha en felles fortid i Afghanistan-
krigen. DÅREKISTEN er herlig burlesk og fantasifull, tross det dystre bakteppet. Julija
Vysotskij er fremragende som Janna og Evgenij Mironov, som spiller hovedrollen i
FORVANDLINGEN gjør igjen en helstøpt innsats som russisk offiser.
Bryan Adams er seg selv - og det er kanskje like godt? 

In 1996, during the first Chechen war, a psychiatric hospital is located near the border. Janna and her fellow inmates live
their lives unaware of the coming events, but they are bewildered when the train that delights them each night does not
pass by. The following morning, the medical staff has vanished. Chaos breaks out: some decide to leave, but the sound of
nearby bombing sends them back to what they recognize as home. Janna finds refuge in a dream world with her accordion
and the songs of Bryan Adams. When a group of soldiers settles in the hospital, Janna falls in love with one: but she’s
afraid to break Bryan Adams’ heart if she marries him. When Russian troops bring war to the asylum, all Janna can do is
play her accordion and pray for peace to return 

Russland/Frankrike 2002 
Manus: Andrej Kontsjalovskij 
Regi: Andrej Kontsjalovskij 
Foto: Sergej Kozlov 
Musikk: Edward Artemiev 
Medvirkende: Julija Vysotskij, Sultan Islamov, Evgenij
Mironov, 
Stanislav Varkki, Elena Fomina m.fl. ... og Bryan Adams
Produksjonsselskap: Persona, Hachette Première, Bac
Films 
Produsent: Andrej Kontsjalovskij & Felix Kleiman 
Salgsselskap: Roissy Films 
http://www.roissyfilms.com 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Russisk, tsjetsjensk tale - Engelske undertekster 
Farger, 1:1.85 WS, SRD, 104 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM 

DÅREKISTEN 
Dom durakov 
House of Fools 

Andrej Kontsjalovskij er født i
Moskva i 1937. Han ble født inn
i en kunstnerfamile og hans
halvbror er Nikita Mihalkov
(URGA). Både hans oldefar og
bestefar var berømte
billedkunstnere og mor og far var
forfattere og lyrikere. Mens
Nikita valgte å bli en del av

systemet, dro Andrej utenlands etter sitt internasjonale
gjennombrudd med SIBERIADE i 1978. Han opererte i
Hollywoodsystemet til langt ut i Perestroikaen. Her laget
han bl.a. MARIAS LOVERS (1984) og RUNAWAY TRAIN
(1985). RIABA HØNA MI (1994) var hans første film ved
hjemkomsten til Russland. 
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Denne utsøkte teaterfilmen bygger på Franz Kafkas "Forvandlingen" fra 1912. En
handelsreisende vender hjem til sin fødeby ved begynnelsen av det 20. århundre. Han
går gjennom øde gater og regnet pisker mot brosteinen. Han er på vei til sitt
barndomshjem og familien, som han ikke har sett på lenge. Forholdet til faren er
svært anstrengt og jobben hater han. Det russiske skuspillertalentet Evgenij Mironov
spiller rollen som Samsa, som gradvis forvandles til en bille. En allegorisk fortelling om
et menneske på vei mot selvdestruktiv isolasjon etter å ha gitt opp å finne klare mål
for sitt liv. I henhold til romanens surrealistiske undertoner blir vi vitner til Samsas
drømmelignende syner på lerretet, slik de fremmanes fra hans underbevissthet. En
fremragende skildring i alle kategorier av filmfaget. 

Kafka’s tale Metamorphosis (1912) has been adapted for film several times, most recently by Russian stage director Valery
Fokin who dedicated his version to his late Czech colleague Petr Lébl. Unlike directors who avoided imitating the physical
transformation of the commercial traveller Samsa into a beetle, Fokin allows excellent actor Eugene Mironov to perform
his physical deformation. He thus intensifies the hopelessness of Samsa’s situation and the inevitability of his essential
degradation – induced both by a despotic father and his detested job – and the absence of any goal in life. Samsa, trampled
upon by the disgust of his own family, realises the futility of his existence in a world without love and compassion. Fokin
shapes the film into a metaphor of the total expulsion of the individual from society, creating an image of self-destructive
isolation. In accordance with the surrealist spirit of the story, the hero’s inner reflections are represented by dream-like
visions streaming from the depths of his subconscious.
- Karlovy Vary International Film Festival 2002 

Russland 2002 
Manus: Ivan Popov og Valerij Fokin 
Regi: Valerij Fokin 
Foto: Igor Klebanov 
Musikk: Alexandr Baksˇi 
Medvirkende: Evgenij Mironov, Tatjana Lavrova, Igor
Kvasja, Natalia Sjvets, Avangard Leontjev m.fl. 
Produksjonsselskap: Meyerhold Centre 
http://www.theatre.ru/meyerholdcentre/en/ 
Produsent: Oleg Lerner, Leonod Bitz, Igor Pogrebinskij 
Salgsselskap: Meyerhold Centre 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Original versjon, utekstet Ingen dialog undertekster 
Farger, N 1:1,37, SRD, 80 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM 

FORVANDLINGEN 
Prevrascenije 
Metamorphosis 

Valerij Fokin er født i 1946. Han
studerte teaterinstruksjon ved
Shckukin-skolen og arbeidet ved
Vakhtangovteatret i Moskva. I
1971 ble han sjef for
Sovremennikteatret, hvor han for
det meste produserte
oppsetninger av
samtidsforfattere som Roshchin,

Volodin, Vampilov og Rozov. Men han har også bak seg
mange oppsetninger av klassikere som Gogol,
Maupassant og Dostoyevskij og produserte oppsetninger
basert på litteratur. I perestroikaens tid var han opptatt
av Buravskij, Dozortsev, Radzinskij og Nabokov. Han tok
initiativet til opprettelsen av the Creative Workshops for
teaterarbeidere, som siden fikk navnet Meyerhold-
senteret, hvor han bl.a. produserte FORVANDLINGEN. 
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Hva skjer når alt det vi tar for gitt forsvinner, når fremtiden med ett står uforutsigelig
foran oss, og vi ikke lenger har kontroll over hverdagen? Dogme-filmen ELSKER DEG
FOR EVIG handler om fire mennesker og deres plutselige og uforberedte møte med
livets skrøpelighet og ikke minst kjærlighetens styrke. Cecilie og Joachim er unge og
forelsket. De skal gifte seg og har livet foran seg. Men så går det galt, og plutselig
er alt forandret. Ikke bare for Cecilie og Joachim, men også for Marie og Niels. Marie
og Niels er begge i slutten av 30-årene og lever i et lykkelig ekteskap med tre barn,
men ekteskapet settes på en hard prøve da Niels forelsker seg lidenskapelig i Cecilie.
Spørsmålet er om Niels og Cecilie er klare til å oppgi alt for sin kjærlighet. En ting er
sikkert, ingenting blir som før… ELSKER DEG FOR EVIG handler om å miste
kontrollen, se livet i øynene og våge den store kjærligheten. Noen ganger er
kjærligheten størst når man minst venter den. 

What happens when fate suddenly snaps its fingers and turns life upside down down at a stroke? This is the central
question Danish director Susanne Bier poses and attempts to answer in her new feature OPEN HEARTS made according
to the Dogme rules. A young couple is looking forward to their wedding when an accident befalls them. You think your
biggest problem today is going to get the shopping done and suddenly your fiancé gets run over. It's like a blade into your
life, for better and for worse. The "worse" is the event as it takes place; the "better" is what happens afterwards... OPEN
HEARTS is a film about the promises we cannot keep and the life we cannot plan. It is a film about life, true love and the
responsibility for the people we love. 

Susanne Bier (1960).
Uteksaminert ved regilinjen ved
Den Danske Filmskole 1987. For
sin eksamensfilm fikk hun
førstepris ved filmfestivalen i
München. Hun spillefilmdebuterte
i Sverige i 1990 med FREUD
FLYTTER HJEMMEFRA. Deretter

fulgte dramaene DET BLI'R I FAMILIEN (1993) og
PENSIONAT OSKAR (1995), som vant Montreal-
festivalens kritikerpris. Thrilleren SEKTEN (1997) ble
etterfulgt av de romantiske komediene DEN ENESTE ENE
(1999) og LIVET ER EN SCHLAGER (2000). Susanne Bier
har mottatt den danske Carl Th. Dreyer-prisen og en
rekke internasjonale utmerkelser. ELSKER DEG FOR EVIG
er hennes syvende spillefilm. 

Danmark 2002 
Manus: Anders Thomas Jensen, Susanne Bier 
Regi: Susanne Bier 
Foto: Morten Søborg 
Musikk: Jesper Winge Leisner 
Medvirkende: Sonja Richter, Nikolai Lie Kaas, Mads
Mikkelsen, Paprika Steen, Stine Bjerregaard m.fl 
Produksjonsselskap: Zentropa Entertainments4 
http://www.zentropa.dk 
Produsent: Vibeke Windeløv, Jonas Frederiksen 
Salgsselskap: Trust Film Sales 
http://www.trust-film.dk 
Norsk distribusjon: Scandinavian Entertainment Group 
http://www.seg.no 
www.elskerdigforevigt.dk 
http://www.elskerdigforevigt.dk/ 
Produksjonsformat: Digital video 
Visningsformat: 35 mm 
Dansk tale - Norske undertekster 
Farger, N 1:1,37, DolbySR, 114 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 

ELSKER DEG FOR EVIG 
Elsker dig for evigt 
Open Hearts 
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Da Harald kommer ut av fengsel, oppdager han at hans stefar Munken ligger på
dødsleiet - det er leveren som er utgått på dato. Munken har et siste ønske: At
Harald skal finne hans biologiske sønn Ludvig, som han aldri har møtt. Der er bare ett
problem: Ludvig sitter innesperret i et av Sveriges best bevoktede fengsler. Men
Harald vil gjøre alt for Munken, og sammen med sine to venner, kokkene Peter og
Martin, legger han en kreativ og utradisjonell plan.
Ved hjelp av strikkhopp-utstyr, en harpun og en varebil fylt med 1000 liter vann får
de tre, tross et par uhell, befridd Ludvig. Men Ludvig virker ikke spesielt interessert
i sin nyvunne frihet. Bedre blir det dessverre ikke da han hører om faren han aldri har
kjent eksistensen av. Men fastteipet til bilsetet lykkes det likevel de urutinerte
forbryterne at få fraktet Ludvig til Danmark.
Da Ludvig og Munken endelig møtes, oppstår det straks et bånd av gjensidig respekt
og kjærlighet. Ludvig og Harald setter derfor alt inn på å skaffe en ny lever til Munken,
så han skal få nyte et par gode år sammen med sin nyfunne sønn. Dessverre er lever-
transplantasjoner dyre på svartebørsen, og da de er blakke, beslutter de å gjøre et
bankran. 

An action comedy prequel to Spang Olsen's box office hit IN CHINA THEY EAT DOGS. The last wish of the dying "Monk" is
for his foster child, Harald, to find his real son, Ludvig. But the latter is currently in a Swedish prison cell. Peter and Martin
— the two chefs — want to get him out, and soon father and son meet for the first time in their lives. They get on from
the word go, but now dad needs a liver transplant and Ludvig and Harald set about raising the money. 

Lasse Spang Olsen (1965) har
mange års erfaring både foran
og bak kamera i både film- og tv-
bransjen. Han er utdannet
fotograf. Han har regissert en
lang rekke tv-filmer og kortfilmer.
Dessuten har han laget flere
reklamefilmer og musikkvideoer.
Han har gjort stunts i adskillige

filmer, drevet stunt-skole, samt vært stuntkoordinator og
action-instruktør på mer enn 300 filmer i Danmark,
Sverige, Norge, England, Spania og Polen.
Lasse Spang Olsen har tidligere regissert spillefilmene
OPERATION COBRA (1995), DAVIDS BOG (1996), I KINA
SPISER DE HUND (1999) og barne-sjørøverfilmen JOLLY
ROGER (2001). 

Danmark 2002 
Manus: Anders Thomas Jensen 
Regi: Lasse Spang Olsen 
Foto: Henrik Kristensen 
Musikk: George Keller 
Medvirkende: Kim Bodnia, Nikolaj Lie Kaas, Iben Hjejle,
Tomas Villum Jensen, Jens Okking m.fl. 
Produksjonsselskap: Thura Film 
http://www.thura.dk/ 
Produsent: Michel Schønnemann, Michael Obel 
Salgsselskap: Nordisk Film International 
http://www.nordiskfilm.dk 
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge 
http://www.filmweb.no/nfd/ 
www.gamlemaendinyebiler.dk 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Dansk tale - Norske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, SRD, 95 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 

GAMLE MENN I NYE BILER 
Gamle mænd i nye biler (I Kina spiser de hunde 2) 
Old Men in New Cars 
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Linda søker kjærligheten. Carl elsker sin kone Lee. Lee vil elskes av Calvin. Calvin
spiller Nicholas, som oppdager at han er forelsket i Catherine. Catherine, som
egentlig er Francesca i virkeligheten, finner kjærligheten og Gus elsker seg selv. FULL
FRONTAL er oppbygget som en film i filmen og er egentlig en lek med publikum, like
mye som det må ha vært som et morsomt eksperiment å betrakte fra Soderbergh
og skuespillernes side. Filmen følger relasjoner mellom syv venner og deres mer og
mindre sterke eller svake tilknytninger til hverandre. FULL FRONTAL er blitt kalt en
oppfølger til SEX, LIES AND VIDEOTAPE og foregår over ett døgn - et døgn med
tapte muligheter, hvor sammenhengene på det nærmeste er usynlige - til du kanskje
ser dem klarere ved døgnets slutt...? 

There are no signposts, no familiar genre elements to cling to. You are plunged headlong into the ocean of these character's
lives with only a sense of humor to use as a floatation device. Perhaps the film is best read as a time capsule piece - a
meditation on the fictional documentary about connection and disconnection, a dialectic about the aesthetics of cinema in
the year 2002. Or maybe we are just having fun. - Steven Soderbergh 

Steven Soderbergh er født i
Atlanta i 1963. Han fikk sitt
gjennombrudd med SEX, LIES
AND VIDEOTAPE da denne vant
Gullpalmen i Cannes i 1989. Han
er den eneste regissør som er
blitt nominert til Beste regissør
og Beste film ved
Oscarutdelingen samme år. Det

skjedde i fjor da ERIN BROCKOVICH og TRAFFIC begge
konkurrerte om prisene og Soderbergh vant Beste regi for
TRAFFIC. Han var akkurat ferdig med OCEAN'S ELEVEN i
2001 og ville rett og slett slappe av med FULL FRONTAL.
Han er nå i ferd med å avslutte en ny versjon av Andrej
Tarkovskijs SOLARIS, som blir hans trettende film. I tillegg
til å regissere, har Soderbergh produsert en rekke filmer,
så som Gregg Motolas THE DAYTRIPPERS (1997) og
Gary Ross' PLEASANTVILLE (1998). Han var også
utøvende produsent for Siegel og McGehees SUTURE
(1994) og nå på Godfey Reggios NAQOYQATSI (2002).
Han har også produsert WELCOME TO COLLINWOOD (se
egen omtale) sammen med George Clooney. 

USA 2002 
Manus: Coleman Hough 
Regi: Steven Soderbergh 
Foto: Steven Soderbergh 
Musikk: Jacques Davidovici 
Medvirkende: Blair Underwood, Julia Roberts, David Hyde
Pierce, Catherine Keener, Mary McCormak, David
Duchovny, Nicky Katt, Enrico Colantoni, Ternce Stamp,
David Fincher, Brad Pitt, m.fl. 
Produksjonsselskap: Miramax 
http://www.miramax.com 
Produsent: Scott Kramer & Gregory Jacobs 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Egmont Columbia Tristar
Filmdistributors AS 
http://www.filmweb.no/ect/ 
filmens offisielle hjemmeside 
http://www.fullfrontal.com 
Produksjonsformat: digital video 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Norske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, SRD, SDDS, DTS, 101 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER

FULL FRONTAL 
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I Nasaret er en mann presset økonomisk og prøver å bryte ut av den onde sirkel.
Hans sønn E.S.(spilt av regissøren Elia Suleiman), som oppholder seg i Jerusalem,
prøver så godt det lar seg gjøre å holde fast på sitt forhold til en palestinsk kvinne
fra Ramallah. På grunn av de politiske forholdene, må de ha sine stevnemøter ved en
israelsk kontrollpost. E.S. skifter mellom henholdsvis å bruke kreftene på å hjelpe sin
far, som har fått nervesammenbrudd og å opprettholde forholdet til kvinnen.
Suleiman tar oss med inn i en verden av absurditeter, hvor det reneste kaos råder
og hvor israelerne herser med palestinere som ønsker å passere sperringene. Filmen
er omtrent like kaotisk og tragikomisk som den absurde virkelighet den beskriver. Den
er innspilt før opptrappingen av konflikten mellom palestinerne og israelerne etter 11.
september i fjor, da Ariel Sharon så sitt snitt til å prøve og knuse palestinsk motstand
fullstendig ved å bruke samme terroristretorikk som George W. Bush. Den var det
store samtaleemnet i Cannes i år, hvor den både vant Juryens pris og
filmkritikerpanelets pris (FIPRESCI). 

In Nazareth, under a guise of banal normalcy, the town embraces folly. Under pressure from his failing business, a man
takes matters into his own hands and tries to break a chain reaction of petty feuds. He breaks down himself. The man is
ES' father. A love story takes place between a Palestinian man living in Jerusalem and a Palestinian woman from Ramallah.
The man - ES - shifts between his ailing father and his love life, trying to keep both alive. Because of the poltical situation,
the woman?s freedom of movement ends at the Israeli army checkpoint between the two cities. Barred from crossing, the
lovers' intimate encounters take place on a deserted lot right beside the checkpoint. The lovers are unable to exempt reality
from occupation. They are unable to preserve their intimacy in the face of a siege. A complicity of solemn desire begins to
generate violent repercussions and against the odds, their angry hearts counter-attack with spasms of spectacular fantasy.

Eila Suleiman (1960) er født i
Nasaret og bodde i New York fra
1981 til 1983, hvor han var
foreleser ved en rekke
universiteter og
kunstinstitusjoner. I 1994 slo

han seg ned i Jerusalem og fikk i oppdrag av
Europakommisjonen å etablere et filmstudie ved Bir-Zeit
universitetet. Han har bak seg fire kortfilmer og
spillefilmen CHRONICLE OF A DISAPPEARANCE (1996). 

Palestina, Frankrike, Marokko, Tyskland
2001 
Manus: Elia Suleiman
Regi: Elia Suleiman 
Foto: Marc-André Batigne 
Musikk: Mirwais, Natacha Atlas m.fl 
Medvirkende: Elia Suleiman, Manal Khader, Nayef Fahoum
Daher m.fl. 
Produksjonsselskap: Ognon Pictures 
Produsent: Humbert Balsan 
Salgsselskap: Flach Pyramide International 
http://www.flach-pyramide.com/ 
Norsk distribusjon: Arthaus 
http://www.arthaus.no 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
arabisk/hebraisk tale - Norske undertekster 
Farger, WS 1:1,66, SRD, 92 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 

GUD GRIPER INN 
Yadon ilaheyya 
Divine Intervention 

Denne estisk-latviske komedien om kjærlighet og svindel tar oss med på Margitas ferd
fra Latvia til Estland. Hun har nemlig funnet ut at Rigas gater er for utrygge for
henne, da politiet har fattet mistanke om hennes eskapader der. Hun bestemmer seg
for å dra til en liten landsby i Estland for å ta det litt mer med ro. Med sin kløkt for
å rundlure menn, befinner hun seg snart i et hushold med tre menn og en ung gutt.
Adolf og Lepik er ikke noe problem. Det er verre med Arnold, som er politimann og
en ganske sexy sådan. Hun liker å leve farlig og forfører like godt Arnold. Men før
Margita er blitt stemor for den unge gutten, hustru for politimannen og en slags
datter til de to eldre herrer, er det skjedd saker og ting som gjør at det brenner under
føttene hennes igjen. Unn deg for guds skyld å se en vellaget og frekk komedie fra for
oss lite kjente filmland. Du vil bli overrasket over filmens vitalitet, så annerledes enn
det fordommene dine tilsier. 

This comedy about love and theft focuses on the light-fingered Margita. Everything and anything that hasn't been nailed to
the spot winds up in her possession - whether it is a wallet belonging to a by-passer or a jeep, for instance. But the police
are on to her and the streets of Riga are becoming just a little too dangerous for Margita these days. She decides to break
camp in Latvia and hitchhike her way up north. She comes to rest at a little place called Vineeri in Estonia, where she soon
finds her feet. In no time at all she's looking after an entire household including three men and a small boy. One of the men,
Arnold, is a police officer, and a rather sexy, albeit rigorous one at that, as Margita discovers. She solves the problem in
her own inimitable fashion by seducing him and becoming his lover. 

Estland/Latvia 2001 
Manus: Toomas Raudam & Peter Simm 
Regi: Peeter Simm 
Foto: Uldis Jancis 
Musikk: Ronald Kolmann 
Medvirkende: Rezija Kalnina, Leonarda Klavina, Tiit Sukk,
Maija Apine, Atis Tenbergs, Lembit Ulfsak, m.fl. 
Produksjonsselskap: Allfilm, Tallin, Studiaja F.O.R.M.A. StA
, Riga 
www.allfilm.ee 
Produsent: Artur Talvik & Gatis Upmalis 
Salgsselskap: First Hands Films, Berlin 
Norsk distribusjon: Festivalimport
www.allfilm.ee/goodhands 
http://www.allfilm.ee/goodhands/ 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Latvisk og estisk tale
Engelske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, DolbySR, 90 min. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE 

GOOD HANDS 
Head käed 

Peter Simm er født i Estland i
1953. Han studerte film ved
VGIK i Moskva frem til 1976 og
har siden jobbet som regissør for
spillefilmer og dokumentarer, som
alle har dreiet seg om estisk
historie, f.eks. COLOURFUL
ANGELS (1981) eller baltisk
politikk (VIVA BALTICUM, 1989).

Hans internasjonale gjennombrudd kom med
festivalfarsotten A MAN WHO NEVER WAS i 1989. 
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Da denne dokumentarfilmen ble vist under årets Berlinfestival, ble opplevelsen så
sterk at flere forlot kinosalen oog vi tenkte: - Går det virkelig an å vise slike filmer?
Går det i det hele tatt an å lage slike filmer? Hvordan ville filmtilsynet i Norge behandle
en slik film? Svært interessant dette, all den tid vi snakker om en dokumentarfilm med
de beste intensjoner. 
I 1995 bestemte myndighetene i Fillippinene å evakuere de vel 40.000 menneskene
som bodde i "Smoky Mountain" - Manilas søppeldynge. Disse de fattigste på
samfunnets rangstige livnærte seg ved å samle restavfall og verdier som var blitt
kastet av Manilas befolkning. En del av de evakuerte slo seg ned i Quezon ved en
annen fylling for å fortsette å sanke verdier i søppelet. Dokumentarteamet begynte
filmingen 2. juli 2000. Det begynte å regne kontinuerlig i en uke. Vannmassene
resulterte i et ras på søppelfyllingen som forårsaket at mange brakker ble begravet
og mer enn tusen mennesker døde. Fem dager senere ble også denne søppelfyllingen
stengt og de overlevende beboerne var igjen konfrontert med at deres levebrød
forsvant. 

In 1995, the Philippine government decided to evacuate an enormous mountain of rubbish north of Manila known as "Smoky
Mountain". At the time some 40.000 people were living there. Some of the mountain's former residents moved to Quezon
City to set up homes on another hill named "Payatas" in order to continue to make a living from recycling rubbish. Filming
for this documentary began on this hill on the 2nd. of July 2000. The next day it began raining and it didn't stop for a whole
week. The constant rainfall caused a landslide on this vast rubbish tip which cost an estimated 1,000 people their lives.
Five days later, the Government also shut down this dump. A victory for the environment, one might think. This film portrays
the other side of the coin - it confronts us with the lives of the people for whom the closure of these refuse dumps has
meant losing their only means of survival. 

Shinomiya Hiroshi er født i Sendai
i Japan i 1958. Hoppet av
økonomistudier for å studere
teater ved "Shuji Terayama Tenjo
Sajiki-teatret" hvor han var frem
til midten av 80-tallet. I 1986
begynte han å lage promovideoer
og reklamefilm. I sin første
dokumentar SCAVENGERS:

FORGOTTEN CHILDREN (1995) tar han for seg slummen i
Manila, og han tar opp tråden igjen i 2000 med GUDS
BARN. 

Japan 2001 
Manus: Shinomiya Hiroshi 
Regi: Shinomiya Hiroshi 
Foto: Toshihiko Uriu 
Musikk: Tokiko Kato 
Medvirkende: 
Produksjonsselskap: Office Four Production 
http://www4.justnet.ne.jp/~offifour 
Produsent: Gaku Kaneko 
Salgsselskap: Office Four Production 
http://www4.justnet.ne.jp/~offifour 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside (engelsk/japansk) 
http://www.kaminoko.com/ 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Fillippinsk tale tale - Engelske undertekster 
Farger, N 1:1,37, Stereo, 105 min. 

DOKUMENTAR 
FILMER I GRENSELAND

GUDS BARN 
Kami no ko tachi 
God's Children 

Denne rumenske filmen vant Rotterdam-festivalen i år. Dette er en grim fortelling om
den førti år gamle slakteren Dimitru, som nettopp er løslatt etter et langt
fengselsopphold. Allerede på vei hjem til sin yngre kone, kommer han i trøbbel og noen
blir drept. Da han kommer hjem, oppdager han at hans egen bror har gjort hustruen
gravid. Igjen blir det vanskelig for Dimitru å styre sin aggresjon. Ikke bare én, men
flere mennesker står i veien for ham nå. Han dras lenger og lenger ned i en spiral av
vold og undergang, og ser like ned i sin egen avgrunn. Hans ønske nå er å dø, men
Gud synes å ha andre planer for ham. 

Dark, Gothic, new Romanian cinema with a touch of the fairytale and touches of colour to its black and white world: a
butcher out of jail cannot resist killing, goes on the rampage to get his wife's killers, but is magically redeemed by love.
Someone who kills animals is a butcher, and someone who kills people is called a murderer. Dimitru (40) is both. When he
is released from prison, he resorts to his old practices on the way home by train: a card game with gypsies gets out of
hand, leading to a death. Initially he seems to get away with it. Back home, his younger wife is waiting for him. Then he
finds out that his brother has made her pregnant. Driven by revenge, another murder follows, and that won't be the last:
Dimitru becomes a serial killer. His life is unbearable. But when he wants to die, he finds out he can't: God has other plans
for him. - Rotterdam International Film Festival 2002 .

Romania 2001 
Manus: Sinisa Dragin, basert på en roman av Ioan
Carmazan 
Regi: Sinisa Dragin 
Foto: Alexandru Solomon 
Musikk: 
Medvirkende: Dan Condurache, Ana Ciontea, Horatiu
Malaele, Dan Astilean, Valer Delakeza, m.fl. 
Produksjonsselskap: E-motion Films, Bucharest 
Produsent: 
Salgsselskap: E-motion Films, Bucharest 
Norsk distribusjon:  Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 
Rumensk tale - Engelske Engelske undertekster 
93 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM 

GUD KYSSER OSS PÅ MUNNEN HVER
DAG 
In fiecare zi dumnezeu ne saruta pe gura 
Everyday God Kisses Us on the Mouth 

Sinisa Dragin er født i Kulai
Jugoslavia i 1960. Han var
uteksaminert fra Film- og
dramaakademiet i Bucharest i
1991. Han har siden arbeidet
som kameramann for Reuters.
Han har bak seg flere
dokumentarfilmer og spillefilmen
REISE MED TOG (1998). 
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Ramu er instruktør på en danseskole i New Dehli. Han er meget ettertraktet, men
hans ambisjoner går lengre enn å lære indiske kvinner å danse makarena. Aller helst
vil han bli filmstjerne i USA og han emigrerer derfor fra tryggheten i India til fordel for
det ubarmhjertige New York. Han erfarer snart at det kan bli vanskelig å få realisert
sitt mål og etter en audition hos en heller tvilsom filmprodusent, får han tilbud om å
spille i en pornofilm. Men Ramu presterer ikke når det gjelder og må innfinne seg med
jobb som kelner på en indisk restaurant. Pornofilmstjernen Sharonna blir hans venn.
Under en serveringsjobb, må Ramu overta for en indisk spirituell leder. Han blir
umiddelbart populær og blir kalt "The Guru of Sex". Alt har sin pris, og Ramu står
overfor valgets kvaler - skal han fortsette som sexguru eller ofre seg for vakre
Sharonna, som han nå er blitt forelsket i? 

Ramu, a young dance instructor who emigrates from New Dehli to New York in pursuit of fame and fortune, finds himself
working as a waiter in an Indian restaurant. Through an encounter with Sharonna, a beautiful adult movie star, the shy
inexperienced Ramu is mistaken for a spiritual leader, "The Guru of Sex", and becomes an overnight celebrity. Fame comes
at a price, however, and Ramu must choose between his newfound fame and his growing love for the beautiful Sharonna.
THE GURU is a lively, cross-cultural comedy. 

USA / Storbritannia 2002 
Manus: Tracey Jackson 
Regi: Daisy von Scherler Mayer 
Foto: John de Borman 
Musikk: David Carbonara 
Medvirkende: Heather Graham, Marisa Tomei, Jimi
Mistry, Emil Marwa, Rob Morrow m.fl. 
Produksjonsselskap: Studio Canal & Working Title Films 
http://www.uip.com 
Produsent: Tim Bevan, Michael London, Eric Fellner 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: United International Pictures 
http://www.filmweb.no/uip/ 
www.uip.com/theguru 
http://www.uip.com/theguru/ 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Engelsk tale - Norske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, SRD, SDDS, DTS, DolbySR, 93 min. 

NY BRITISK FILM
INTERNASJONALE FØRPREMIERER 

GURUEN 
The Guru 

Daisy von Scherler Mayer (1965)
vokste praktisk talt opp
"backstage" på New Yorks'
teatre, som barn av skuespiller
Sasha von Scherler og forfatter
Paul Avila Mayer. Hun er også
barnebarnet til manusforfatter
Edwin Justus Mayer. Hun er
utdannet innen teater og historie

ved Wesleyan University, og like etter college satt hun
opp samtidsversjoner av klassikere som Euripides Electra,
Shakespeares Stormen og To herrer fra Verona. Hun
spillefilmdebuterte i 1995 med PARTY GIRL, og siden da
har hun skrevet og regissert for TV og film. 
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HAN ELSKER MEG... HAN ELSKER MEG IKKE er en vakker og meget underholdende
romantisk spenningsfilm. Den unge vakre kunststudenten Angelique forelsker seg i
den eldre smarte hjertekirurgen Loïc. Han er ulykkeligvis gift, og Angelique prøver å
få ham til å forlate sin gravide kone. Angelique settes på en hard prøve: hemmelige
møter, ensomme netter og timelang venting viser seg å være alt hun kan håpe på.
Men etter en abort forlater Loïcs kone mann og hus, og da står tilsynelatende
ingenting i veien for at Angeliques drøm kan virkeliggjøres. Men hvorfor blir Loïcs
tidligere så velordnede liv plutselig kaotisk? 

A beautifully made and most entertaining film. Angelique (Audrey Tautou of AMELIE OF MONTMARTRE) a young art student,
is in love with a married doctor, Loïc. We see her attempts to make him leave his pregnant wife, but he does not appear
for meetings or finally the booked journey to Florence. But suddenly Loïc’s wife leaves him, and seemingly nothing stands
in the way of fulfilling Angelique’s dreams. 

Frankrike 2002 
Manus: Laetitia Colombani, Caroline Thivel 
Regi: Laetitia Colombani 
Foto: Pierre Aïm 
Musikk: Jérôme Coullet 
Medvirkende: Audrey Tautou, Samuel Le Bihan, Isabelle
Carré, Clément Sibony, Sophie Guillemin m.fl. 
Produksjonsselskap: Téléma, Cofimage 12, TF1 Films
Productions, TPS Cinéma
Produsent: Charles Gassot 
Salgsselskap: TF1 International 
http://www.tf1international.fr/ 
Norsk distribusjon: Scanbox 
http://www2.filmweb.no/scanbox/ 
www.tiscali.fr/events/folie/ 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Fransk tale - Norske undertekster 
Farger, SRD, DTS, 95 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 

HAN ELSKER MEG... HAN ELSKER
MEG IKKE 
À la folie... pas du tout 
He Loves Me... He Loves Me Not 

Laetitia Colombani (1976)
studerte film ved École Louis
Lumière og har laget to
kortfilmer, LE DERNIER BIP
(1998) og MÉMOIRE DE PUCE
(1999). Hun har også
skuespillerutdanning og har spilt i
en rekke teateroppsetninger.
HAN ELSKER MEG... HAN

ELSKER MEG IKKE er hennes debut som
spillefilmregissør. 

LENKER
http://www.wahnsinnig-verliebt.de/ 
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De har en plan, men ikke peiling. En taxi vipper på kanten av stupet. I og rundt bilen
er åtte mennesker med hver sin drøm. De har virret rundt i førjulstiden og endt på
helt andre steder enn de tenkte seg. Nå som desperasjonen setter inn, former de en
allianse. Kanskje kan julen bli bra likevel? 
Juni og Reidar er pasienter på Solihøgda, et sted for personer som tenker litt
annerledes enn oss andre. Like før jul annonserer Juni sin snarlige død - bare hun får
pakket opp julegavene først. Reidar venter på å få en meteor i hodet, men håper han
rekker å redde Juni fra å henge seg i et fotballskjerf først. Johannes er psykiater på
Solihøgda. Impotent, men med en plan for å tilfredsstille og beholde sin kone, Vigdis.
Johannes vil betale taxisjåføren Thomas for å være elskeren hennes. Men Thomas er
altfor flink. Vigdis og Johannes glir fra hverandre. Thomas er ikke bare god i sengen
og glad i speilbildet sitt, han er en tyv og en svindler som antakelig skal begynne på
Politihøgskolen. Men i julestria starter nedturen. Kjæresten Siw har gitt ham
reisepass og Juni inviterer til elskov. Men det ender brutalt. Så får Thomas
koreaneren Wong på nakken, en mann med en desperat plan. For å få permanent
oppholdstillatelse i Norge, velger Wong å bli psykiatrisk pasient. Reidars mor, senile
fru Ruud, trues av tvangsinnleggelse på et sykehjem. Hun begir seg ut i julenatten for
å slippe unna politiet og hjemmehjelpen Vigdis. Hele dette vingestekkede galleriet
støter mot hverandre og forandrer retning. Når julaften kommer, vet de ikke hvor
veien går videre. En taxi på kanten av stupet gjør valgene enklere. Det er tid for en
allianse ... 

It is Christmas Eve in a small suburb. A taxi careers across a bridge, plows down a passer-by and crashes into the railing,
where it stops, teetering over the river below. Gas leaks from the taxi and flows toward a glowing cigarette in the road. It
is about to explode. In and around the taxi are eight people with eight different dreams. They move around out there in the
Christmas night, bump into each other, change directions, and when Christmas Eve comes they have ended up in completely
different places than initially planned. And right then,- when everyone is at his most desperate and no one any longer knows
where he's going,- an alliance is formed between them. Perhaps Christmas won't be so bad after all? 

Norge 2002 
Manus: Gunnar Vikene, Torun Lian 
Regi: Gunnar Vikene 
Foto: Sjur Aarthun 
Musikk: Reidar Skår, Stein Berge Svendsen 
Medvirkende: Kristoffer Joner, Maria Bonnevie, Kim
Bodnia, Hildegunn Riise, Gitte Jørgensen, Endre
Hellestveit, m.fl. 
Produksjonsselskap: Motlys, Alligator Film 
http://www.motlys.no ;http://www.alligatorfilm.no/ 
Produsent: Sigve Endresen 
Salgsselskap: Norsk filminstitutt 
http://www.nfi.no 
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome Norge 
http://www.filmweb.no/smn/himmelfall/ 
Filmens offisielle hjemmeside (norsk) 
http://www.himmelfall.no 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Norsk tale - Engelsk undertekster 
Farger, WS 1:1,66, SRD, 90 min. 

ÅPNINGSFILM
SPESIALVISNING

HIMMELFALL 
The Sky is Falling Down 

I filmbransjen er forventningene
store til Gunnar Vikenes første
spillefilm. Han er kjent for frodig
varme og gode fortellinger i sine
tidligere filmer, som omfatter
dokumentarfilmer, kortfilmer og
over 100 reklamefilmer siden
1993. Han har vunnet priser ved
internasjonale festivaler og i

Gullblyanten, Clio og Promax Europa. Vikene er også
nominert til SKUP-prisen for dokumentarfilmen
BOOMERANG (1995), som han samregisserte med Trond
Kvist (se BIFFs avslutningsfilm VELKOMMEN HJEM), og
to ganger til Gullruten. Nå skal han innfri forventningene til
blant annet Dagbladet, som har kalt ham det kommende
stjerneskuddet i Film-Norge. 

Linker: http://www.efp-
online.com/html/shst2002/shst_2002_bonnevie.html 
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HARLAN COUNTY WAR ble opprinnelig produsert for TV og forteller den sanne
historien fra hendelser i 1973 i Harlan County, Kentucky under en bitter og voldelig
kullmine-streik. Ruby Kincaid (Holly Hunter) sliter hardt i livet sammen med mannen sin
Silas (Ted Levine). De bor i en liten fjellby som totalt domineres av Eastover Mining
Company, som gir arbeid til 180 mennesker på stedet, inkludert Silas. Når to
arbeidere blir drept på grunn av dårlige sikkerhetsrutiner, tar Warren (Stellan
Skarsgård) initiativ til en streik. Men kullmineselskapet eier både det lokale politi og
bystyre. Da arbeiderne får streikeforbud, tar Ruby saken i sine egne hender. 

Holly Hunter stars as Ruby Kincaid, the wife of a coal miner in Harlan County, KY in the 1970s. Ruby, an intelligent and
headstrong woman, witnesses two deaths and her husband's near fatal accident, and watches her husband and his
colleagues engage in a bitter but fruitless union war with their employers, the Eastover Mining Company, and their gun
toting, strike breaking thugs. Thoroughly enraged, Ruby decides to take matters into her own hands, and, with the help of
a union organizer named Warren Jakopovich (Skarsgard), Ruby wages he own war on the Eastover Mining Company. Based
on a true story (chronicled in the documentary HARLAN COUNTY USA), HARLAN COUNTY WAR is a fascinating and often
heartbreaking look at the lives of these coal miners that is galvanized by Hunter's strong performance as Ruby, making it
at once a rousing drama and brutal look at labor practices in the US. 

Tony Bill er født i San Diego i
1940, og studerte engelsk og
kunst ved University of Notre
Dame med eksamen i 1962. Han
begynte sin filmkarriere som
skuespiller i 1963, og har spilt i
34 filmer, blant annet for Steven
Spielberg. Han har regissert 23
og produsert 14 filmer. Han

produserte bl.a STIKKET (1973) og har i tillegg til
spillefilmer regissert en rekke reklamefilmer og tv-
episoder. Han har også undervist i film på flere
universiteter. 

USA 2000 
Manus: Peter Silverman 
Regi: Tony Bill 
Foto: Flavio Martínez Labiano 
Musikk: Ira Ingber, Van Dyke Parks 
Medvirkende: Holly Hunter, Stellan Skarsgård, Ted Levine,
Wayne Robson, Alex House m.fl. 
Produksjonsselskap: Cort/Madden Productions, Millbrook
Farm Productions 
Produsent: Chris Ciaffa, Robert W. Cort, David Madden,
Mimi Rogers 
Salgsselskap: Sandrew Metronome 
http://www.filmweb.no/nfd/ 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjonsformat: Digital video 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Ingen undertekster 
Farger 104 min. 

KVALITETSFILM RETT PÅ VIDEO 

HARLAN COUNTY WAR LENKER
http://www.harlancounty.com/ 
http://www.rootsweb.com/~kyharlan/ 
http://www.laborheritage.org 
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Mike Figgis' TIME CODE var for mange en fantastisk og nyskapende opplevelse, der
filmens formeksperiment og historie gikk vel hånd i hånd, og filmen ble erklært som
en genistrek av flere kritikere. Med HOTEL møtte Figgis derfor enorme forventninger,
men denne produksjonen faller ikke like mange i smak. HOTEL fortsetter
eksperimenteringen med form, i en voldsom kombinasjon av alle de tenkelige og
utenkelige bilder som et digitalt kamera kan produsere. "Historien" er lagt til et hotell
i Venezia, hvor et filmteam skal lage en dogmefilm basert på John Websters "The
Duchess of Malfi". Hotellets personale driver med uhumskheter i kjelleren og
filmteamet surrer rundt og får ikke helt gjort det de skal. Regissøren (Rhys Ifans)
ligger i en slags våken koma på gulvet mens skuespillerne lener seg over ham og
uttrykker sine meninger om hvordan filmen bør være, en masete TV-journalist (Selma
Hayek) skal lage bakom-film og folk forsvinner under mystiske omstendigheter. En
leiemorder lurer også i kulissene. Endelig kommer Lucy Liu og hamler opp med
gjengen. HOTEL er en leken film, både i forhold til Dogmefilmene og gothic-thrillere,
både som parodi på ensemble- og pornofilmer og den bør kanskje ikke betraktes som
så mye mer enn en artig eksperimental kuriositet? 

This film is about filming a film within the film and, as if that isn't enough, the film crew is also filmed by a television
reporting team. In the characteristically Venetian Hungaria Hotel, a film crew and cast (including many cameos) has settled
in to work on a film version of the 17th. century play "The Duchess of Malfi" by John Webster. Led by the demanding
director, the film in the film has to be made according to the principles of Dogma. The film itself is also shot on digital video
and many scenes were made through improvisations. Alongside the tumultuous developments on and off the set, Figgis
also added several other storylines. In the hotel, a questionable East European politician and a mysterious murderer put
in an appearance while the staff also have plenty to hide. What goes on in the cellars sometimes gives the film the air of
a vampire movie. The style of the film is also unusual. The experiment with a screen split into several smaller screens that
Figgis started strikingly with TIME CODE, is pursued here no less radically. HOTEL is a complex film that has a lot to say
about contemporary film-making. Directly, by satirising the pampered habits of the film world and its interaction with the
media; indirectly, by adjusting the use of images to this digital age. (Rotterdam Film Festival 2002) 

Mike Figgis er født i Cumbria,
England i 1948. Han vokste opp i
Nairobi. Hans bakgrunn er innen
musikk og han skryter av at han
lærte Bryan Ferry å spille piano.
Han har komponert musikk til en
rekke filmer, skrevet mange
filmmanus, har til og med spilt i
filmer og står bak regien for et

dusin filmer, hvorav de mest kjente er STORMY MONDAY
(1988), INTERNAL AFFAIRS (1990) THE BROWNING
VERSION (1994) LEAVING LAS VEGAS (1995), LOSS OF
SEXUAL INNOCENCE (1999) og TIME CODE (2000 - BIFF
2000). Figgis regnes som en av de mest originale og
innovative regissører som finnes. 

Storbritannia/Italia 2001 
Manus: Mike Figgis 
Regi: Mike Figgis 
Foto: Mike Figgis, Patrick Alexander Stewart 
Musikk: Mike Figgis, Anthony Marinelli 
Medvirkende: Salma Hayek, Danny Huston, Rhys Ifans,
Jason Isaacs, Lucy Liu, John Malkovich, Chiara
Mastroianni, Ornella Muti, Burt Reynolds, Julian Sands,
David Schwimmer m.fl 
Produksjonsselskap: Moonstone Ent/ Hotel Productions
Inc. 
Produsent: Andrea Calderwood, Mike Figgis, Annie
Stewart, Lesley Stewart, Ernst Etchie Stroh 
Salgsselskap: Moonstone Ent/ Hotel Productions Inc. 
Norsk distribusjon: Festivalimport
http://www.filmfour.com/hotel 
Produksjonsformat: digital video 
Visningsformat: 
Engelsk tale - Ingen undertekster 
Farger, 110 min. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE 
NY BRITISK FILM

HOTEL 
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Traudl Junge var Hitlers privatsekretær fra høsten 1942 til nazismens sammenbrudd
i 1945. Hun arbeidet for ham i Wolfsschanze i Obersalzberg, på hans private tog og
til sist i bunkeren i Berlin, hvor han endte sitt liv. Hitler dikterte sitt testamente til
Junge før han begikk selvmord. 
I hennes første intervju noensinne, forteller hun om sitt unike liv. André Heller maktet
å overtale den 81 år gamle kvinnen til å fortelle sin historie foran kamera. Ikke bare
var hennes vitnesbyrd viktig for ettertiden, det ville kanskje også hjelpe henne å
komme over traumene som hun hadde båret med seg siden den gang, mente
regissøren. Hellers og Schmiderers dokumentar er basert på mer enn ti timers
intervjumateriale. Filmskaperne har valgt å konsentere seg fullstendig om den gamle
kvinnen og har bevisst utelatt en hver form for kommenterende bilder til hva Junge
sier. Nettopp dette er filmens styrke. I begynnelsen er Junge et tilbakeholdende og
reservert intervjuobjekt, men etterhvert som filmen skrider frem, tøyer hun
betraktelig opp og leverer et intenst bidrag til verdenshistorien. Da filmen hadde sin
urpermiere i Berlin i februar, var det meningen at Othmar Schmiderer skulle
kommentere filmen etter forestillingen. Det ble det aldri noe av. Han hadde akkurat
da fått vite at Traudl Junge var død samme natt. Det ble sterkt for alle oss som var
til stede og nettopp var blitt kjent med en bemerkelsesverdig gammel dame, som
hadde fått sin straff ved å leve et slags liv - til den dagen. 

Traudl Junge was Adolf Hitler's private secretary - from autumn 1942 until the collapse of the Nazi regime. Fifty-six years
after the end of the Second World War, an important eyewitness reveals her experiences to us. What she saw and heard
turned her into a furious opponent of National Socialism; an opponent, moreover, who was still painfully aware and seemed
incapable of forgiving the young girl she once was for her naiveté, ignorance and her liking for Hitler. 

André Heller (1947, Wien) har allsidig bakgrunn som
multi-kunstner, skuespiller (bl.a. i 13 filmer), sirkusartist,
lyriker, sanger etc. I HITLERS SEKRETÆR er det Heller
som intervjuer og Othmar Schmiderer som filmer og tar
opp lyd. Schmiderer (1954, Salzburg) har bodd i Wien
siden 1973, hvor han har drevet med jazz, teater og
performance. Han har vært med på en rekke spille- og
dokumentarfilmer, og siden 1987 vært uavhengig
filmskaper. Han har bak seg en lang rekke filmer, særlig
innen eksperimental/dansevideo-genren. 

Østerrike 2002 
Manus: André Heller & Othmar Schmiderer 
Regi: André Heller & Othmar Schmiderer 
Foto: Othmar Schmiderer 
Musikk: 
Medvirkende: Traudl Junge 
Produksjonsselskap: DOR Film 
Produsent: Danny Krausz og Kurt Stocker 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: SEG 
http://www.filmweb.no/seg 
Filmens offisielle hjemmeside 
http://www.im-toten-winkel.de 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Tysk tale - Engelske undertekster 
Farger, N 1:1,37, SRD, 90 min. 

DOKUMENTAR 
INTERNASJONALE FØRPREMIERER

I DØDVINKELEN - HITLERS SEKRETÆR 
Im toten Winkel - Hitlers Sekretärin 
Blind Spot. Hitler's Secretary 

Denne var utropt til selve skandalefilmen under fjorårets Venezia-festival, slik KEN
PARK ble det i år. Man kan ane hvorfor. Noen av sekvensene er i drøyeste laget, blant
annet når det gjelder beskrivelser av menns fornedrelse og trakassering av kvinner,
spesielt når dette blir repetetive handlinger. På den annen side kan vi ikke annet enn
å skrive under på at Ulrich Seidl her beskriver helt vanlig oppførsel, som utspiller seg
under en hetebølge under hundedagene i en forstad til Wien, som like godt kunne ha
funnet sted i Fana nær Lagunen eller ved Åsane senter, for ikke å snakke om Oasen
eller Vestkanten, for den saks skyld. 
HUNDEDAGER er uttatt både til konkurranseprogrammet og som innlegg i perspektiv
på Filmer i Grenseland under årets BIFF. Vi mener den passer inn her fordi den
representerer et eksempel på en type film norske distributører finner "kalde" og
"menneskefiendtlige" og som de av den grunn ikke vil importere til kinovisninger. Men
bak den påståtte kalde fasaden, finner vi en filmskaper som har ett og annet viktig og
riktig å si, og som tar pulsen på vår tid og beskriver våre banale liv og vår livsførsel.
Da Ulrich Seidl ble spurt hvorfor han lager slike filmer som han gjør, svarte han
megetsigende "Hva annen slags film skulle jeg lage?" Vi utroper Ulrich Seidl til en av
vår tids betydelige filmskapere, som også er viet plass på Bergen filmklubbs høst-
program i år. 

A dog-day weekend in the outskirts of Vienna. Six interwoven stories about a female hitch-hiker, a security salesman, a
divorced couple, a teacher, her lover and his friend, and a young girl and her jealous boy friend. The nights belong to drinking
games, sex and violence. The days are filled with a sense of lost love, a yearning for love and the impossibility of reaching
through. 

Østerrike 2001 
Manus: Veronika Franz, Ulrich Seidl 
Regi: Ulrich Seidl 
Foto: Wolfgang Thaler 
Musikk: 
Medvirkende: Maria Hofstätter, Alfred Mrwa, Erich
Finsches m.fl. 
Produksjonsselskap: Allegro Film Produktions GesmbH 
http://www.allegrofilm.at 
Produsent: Helmut Grasser, Philippe Bober 
Salgsselskap: The Coproduction Office 
http://www.thecopro.de 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside (tysk) http://www.hundstage.at 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Tysk tale - Engelske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, SRD, 121 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
FILMER I GRENSELAND 

HUNDEDAGER 
Hundstage 
Dog days 

Ulrich Seidl (Wien, 1952) har
høstet internasjonal
anerkjennelse for sine
kontroversielle og prisvinnende
dokumentarfilmer, som GOOD
NEWS (1990), ANIMAL LOVE /
TIERISCHE LIEBE (1995) og
MODELS (1999). Han
portretterer mennesker på det

meste isolerte og trenger inn i deres intimsfære. Hans
øvrige produksjon består av EINSVIERZIG (1980), DER
BALL (1982), LOOK 84 (1984) MIT VERLUST IST ZU
RECHNEN (1992) og DIE LETZTEN MÄNNER (1994). 
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IRRÉVERSIBLE er en av de mest kompromissløse og og foruroligende filmer som noen
sinne er blitt laget. Den er derfor en hjørnestein i BIFFs spesialprogram "Filmer i
grenseland". Den er ekstremt voldelig og vi blir vitne til en lang og grusom
voldtektsscene. Ikke for å være spekulativ, men for å fungere som kontrast til andre
deler av filmen. Det er nemlig selve filmens oppbygning og struktur som gjør den
spesielt interessant. Det er vanskelig å bekrive den uten å ødelegge sjokkeffekten og
ikke minst tilskuerens egen rolle i filmen. Vi lar dette derfor ligge, men advarer sarte
sjeler mot å la seg friste til å se den. 

Regardless of whether one hates or loves the film – and there is no doubt that it will divide people – it forces those who
are prepared to meet its challenge to confront not only their own reactions to it (it is completely manipulative in a way that
recalls Hitchcock), but also to place it in a much wider context. Genet, Céline and even Dante come to mind as Noé’s
inspirations, either explicit or unconscious. IRRÉVERSIBLE is also a film that must be viewed in the context of current
realities of global violence. Is this a post-September 11 film? Perhaps.
Certainly, it deals with the hows and whys of violence in a manner that is extremely serious and deserving of attention,
though many may find its shocking images too harsh. Noé is unafraid of taking his film to extremes – both in terms of the
darkness and of the light that he finds there. – Piers Handling, Toronto International Film Festival 2002

Gaspar Noé er født i Buenos
Aires og oppholdt seg i
barndommen i Argentina, Paris
og New York. Han studerte film
ved L’Institut Lumière. Hans
kortfilm CARNE (91) og hans
debutspillefilm ALENE MOT ALT
(98) fikk begge Critic’s Week
Awards ved filmfestivalen i

Cannes. ALENE MOT ALT ble nektet oppsatt ved Oslo
kinematografer da den ble importert til Norge. 

Frankrike 2002 
Manus: Gaspar Noé 
Regi: Gaspar Noé 
Foto: Benoît Debie og Gaspar Noé 
Musikk: Thomas Bangalter og Ludwig van Beethoven 
Medvirkende: Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert
Dupontel, Philippe Nahon, Jo Prestia m.fl. 
Produksjonsselskap: Nord-Ouest Production
http://www.nord-ouest.fr 
Produsent: Christophe Rossignon & Richard Grandpierre
Salgsselskap: Nobel, Sverige 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
www.nord-ouest.fr/site/irreversible 
http://www.nord-ouest.fr/site/irreversible/ 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Fransk tale - Engelske undertekster 
Farger, SC 1:2,35, SRD, 95 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM
FILMER I GRENSELAND 

IRRÉVERSIBLE 
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JIN-ROH er en mørk og annerledes versjon av etterkrigstidens Tokyo, hvor nazi-
styrker har okkupert Japan. Den japanske regjeringen som innstiftes i denne
situasjonen er langt fra demokratisk og befolkningen føler seg maktesløs. Den sosiale
uroen kulminerer i dannelsen av Sekten, en bevæpnet gerilja som blant mange
forskjellige metoder også bruker små jenter som de kaller ”Rødhetter” til å frakte
eksplosiver. En soldat ved navn Fuse, tidligere en av geriljaens fremste menn, sørger
over tapet av en av de små jentene som jobbet for Sekten. Han blir et nevrotisk vrak
og er fast bestemt på å bli venner med den døde jentens søster.
JIN-ROH har hatt en merkelig spredning, og hadde blant annet verdenspremiere
utenfor Japan. Filmen har blitt vist på obskure tidspunkt på diverse filmfestivaler, men
har oppnådd en formidabel tilhengerskare i løpet av de siste par årene. Det er en
glede for BIFF å kunne presentere en av animasjonsfilmens absolutte glansnummer. 

A retelling of the fairytale, Little Red Riding Hood, Hiroyuki Okiura's debut feature, the animé film JIN-ROH, is a tale of
personal crisis amid intra-bureaucratic skulduggery. The film is set in an alternate reality in which Japan has emerged from
World War II as a totalitarian society. The population riots, a group called the Sect creates havoc, and the armored Special
Unit of the Capitol Police Organization (CAPO) plots to acquire more power. A soldier named Fuse, who was once one of
the most formidable men in the Special Unit, agonizes over the death of a young girl who worked for the Sect and in doing
so he becomes a neurotic mess intent on befriending the dead girl's sister. 

Japan 1998 
Manus: Mamoru Oshii 
Regi: Okiura Hiroyuki & Mamoru Oshii 
Foto: Hisao Shirai 
Musikk: Hajime Mizoguchi 
Medvirkende: Engelske stemmer: Michael Dobson, Paul
Dobson, Mike Kopsa, Scott McNeil, Moneca Stori 
Produksjonsselskap: Production I.G. 
http://productionIG.com. 
Produsent: Tsutomu Sugita, Hidekazu Terakawa, Satoshi
Kanuma, Toshifumi Yoshida
Salgsselskap: Bandai Visual 
http://www.bandaivisual.co.jp/e/ 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
www.jin-roh.net 
http://www.jin-roh.net/ 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Japansk tale - Engelske undertekster 
Farger, DTS, 98 min. 

ANIMASJON
CINEMA EXTRAORDINAIRE 

JIN ROH 
Jin Roh: The Wolf Brigade 

Hiroyuki Okiura,
regissør. Født i
Osaka i 1966.
Det er ikke kjent
for så mange at
Hiroyuki Okiura
har jobbet med
berømte filmer

som GHOST IN THE SHELL, MEMORIES, PATLABOR 2 og
AKIRA før han begynte på JIN-ROH.

Mamoru Oshii, manusforfatter/ planlegger (1949)
Står bak store klassikere som YATSURA, PATLABOR (en
tegneserie og to filmer) og GHOST IN THE SHELL. Han er
berømt for sine intrikate plot og detaljerte universer. 

LENKER
http://dan42.com/jinroh/e/reviews.html 
http://www.animerica-mag.com/features/jinroh.html 
http://jin-roh.viz.com/creators_okiura.html 

B  E  R  G  E  N

M E D I A B Y

Du finner oss i felles lokaler på USF.Vi kan tilby:

• Regionalt filmfond for kort- og 

dokumentarfilmproduksjon

• Regional filmkommisjon

• Kurs/seminarer

• Profilering av lokal mediebransje

• Den norske Mediefestivalen (Nordiske TV Dager,

Media 2000 og Gullruten)

• Informasjonsformidling

• Nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Vi gratulerer alle filmskapere fra
Vestlandet som har sin premiere

under BIFF 2002!

Vestnorsk Filmsenter
www.vestnorskfilm.no

tlf 55 56 09 05

Bergen Media By
www.bergenmediaby.no

tlf 55 56 05 10 

Georgernes Verft 12, 5011 Bergen 
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Hva fikk Ken Park til å ta sitt liv? Vi møter en vennegjeng på fire ungdommer i en liten
by i California. En av guttene er ofte på besøk hos kjærestens mor, som han ofte
trakterer seksuelt på soverommet. En annen bor hos besteforeldrene og oppfører
seg som den verste satanist. Den tredje har et meget dårlig forhold til sin far og en
mor som ser den andre veien. Og så er det en jente av blandingsrase, som har mistet
sin mor og bor alene hos sin overreligiøse far. Hennes reaksjon synes å være å ligge
med de guttene hun kommer over. For kort tid siden ville KEN PARK fått problemer
med filmtilsynet, men vi mener å påstå at grensene er flyttet omtrent hit nå. I tilfelle
den likevel blir klippet, har du sjansen til å se den usensurert her. 

Ken Park is the story of four families in Visalia, California, an isolated inland town between Los Angeles and Fresno. The
story flows through the lives of three young boys and one girl, all childhood friends, and their parents. Their lives are
unmasked and you see the ascent of violence, sex, hatred, love, and the manic episodes of emotional confusion.
"People who have seen BULLY are going mad. And I can see why. Putting BULLY next to all the phoney bullshit that’s out
there, I can see why people are so taken by it. But KEN PARK is one step above it. I don’t pull any punches in that one. It’s
extreme and intense and very, very dark." - LARRY CLARK 

USA/Nederland/Frankrike 2002 
Manus: Harmony Korine, tilrettelagt av Larry Clark 
Regi: Larry Clark & Ed Lachman 
Foto: Ed Lachman & Larry Clark
Musikk: Howard Paar 
Medvirkende: James Ransone, Tiffany Limos, Stephen
Jasso, James Bullard, Mike Apaletegui, Adam Chubbuck
m. fl.
Produksjonsselskap: The Kees Kasander Film Company 
http://www.kasanderfilm.nl/# 
Produsent: Kees Kasander og Jean-Louis Piel 
Salgsselskap: Fortissimo Film Sales, Amsterdam 
http://www.fortissimo.nl 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
www.kasanderfilm.nl 
http://www.kasanderfilm.nl/# 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - undertekster 
18 år
Farger, WS 1:1,85, DolbySR, 96 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER
FILMER I GRENSELAND 

KEN PARK LENKER
http://www.filmmakermagazine.com/summer2001/feature
s/aggressive.html 

Larry Clark (Tulsa, Oklahoma, 1943) er kjent for sitt
skarpe øye for det autentiske, både som fotograf,
billedkunstner og regissør. Han debuterte med KIDS i
1995, som vant cannesfestivalen det året. ANOTHER DAY
IN PARADISE kom i 1998 og BULLY i 2001. 
Edward Lachman (Morristown, 1948) er utdannet ved
Harvard and Ohio University. Han begynte sin karriere
med å arbeide med store kameramann som Sven Nykvist,
Vittorio Storaro og Robby Müller. Siden jobbet han som
kameramann for Werner Herzog, Wim Wenders, Jean-
Luc Godard, Bernardo Bertolucci, Gregory Nava, Paul
Schrader, Susan Seidelman, Steven Soderbergh, David
Byrne og Sofia Coppola. Han er også en veteran innen
dokumenargenren, inkludert Wenders LIGHTNING OVER
WATER (1980). Han har dessuten regissert RAPPORT
FRA HOLLYWOOD (1982) og GET YOUR KICKS ON
ROUTE 66 (1989). 
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I 1961 ville Sovjetunionen teste sin nyeste stolthet, den atomdrevne u-båten K-19.
På sitt tokt til Grønlandshavet skal besetningen teste en atomrakett, noe kaptein
Polenin motsetter seg fordi båten er en prototyp og ikke klargjort for en slik manøver.
Han blir derfor erstattet av kaptein Vostrikov, som har en helt annen innstilling og
som utsetter båten og mannskapet for en rekke farlige situasjoner på vei mot
testfeltet. En ulykke inntreffer - atomreaktorens kjølesystem lekker radioaktivt
materiale. For å holde kjølingen i sjakk, må deler av mannskapet utsette seg for
stråling og tragedien er et faktum. 
Filmen er basert på faktiske hendelser, som er blitt hemmeligholdt i lang tid. Den
omhandler blant annet inkompetanse på flere nivå, noe som slett ikke er uvanlig selv
i dag, når man tenker på Kursk-tragedien som nylig rystet en hel verden.

June 1961. The Sovjet leadership is anxious to get its submarine prototype K-19 to sea, in order to test a launch of a
nuclear missile. However, Captain Polenin doesn't approve as the prototype ship is not certificated yet to perform such a
manouvre. He's being replaced by Captain Vostrikov, who is keen to prove himself a tougher and fearless submarine man.
On its way to the test field, Vostrikov makes the nervous crew undergo rigorous test drills and dangerous manouvres, and
suddenly the disaster strikes. The reactor cooling system starts to leak, and to avoid a melt down, crew members must
expose themselves to radiation in order to keep control over the reactor. Based on actual events kept secret until recently,
bearing the Kursk tragedy in mind, this is a frightening tale of incompetance on many levels. 

Kathryn Bigelow er født i 1951
og er noe så sjeldent som en
kvinnelig actionfilm-regissør. Den
tidligere avantgardekunstmaleren
har gjort suksess med flere
kassasuksesser. Hun debuterte
med THE LOVELESS i 1981.
Gjennombruddet kom ti år etter
med POINT BREAK med Patrick

Swayze og Keanu Reeves. Sci-fi-filmen STRANGE DAYS fra
1995, ble en kommeresiell flopp, men høstet gode
kritikker. For øvrig har hun bak seg filmene NEAR DARK
(1987), BLUE STEEL (1990) og THE WEIGHT OF WATER
(2000) som fremdeles ventes på kino i Norge. 

USA, Storbritannia, Tyskland 2002 
Manus: Louis Nowra & Christopher Kyle 
Regi: Kathryn Bigelow 
Foto: Jeff Cronenweth 
Musikk: Klaus Badelt (og Geoff Zanelli)
Medvirkende: Sam Spruell, Harrison Ford, Peter
Stebbings, Liam Neeson, Peter Sarsgaard, Christian
Camargo .fl. 
Produksjonsselskap: National Georgraphic Feature Films,
Intermedia Films, Palomar Pictures, First Light, IMF,
Paramount 
Produsent: Kathryn Bigelow, Edward S. Feldman, Sigurjon
Sighvatsson, Chris Wittaker 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Buena Vista Norway 
http://www.filmweb.no/bvi/ 
k19movie.com 
http://www.k19movie.com/ 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Engelsk tale - Norske undertekster 
Farger, SC 1:2,35, SR, SDDS, DTS, 138 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 
NY BRITISK FILM

K-19 
K-19 - The Widowmaker 
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KRIGEREN MUSA er nok en guttefilm, uten tvil. Men du verden så vakker den er i all
sin brutalitet! Handlingen forgår på 1300-tallet i Kina og er basert på faktiske
hendelser. Da Ming-dynastiet tok makten i Kina, ble en utsending til Korea myrdet,
noe som førte til et kjølig diplomatisk forhold. Koreanerne prøvde å rette på dette ved
å sende en delegasjon med diplomater under militær beskyttelse til Kina og det er
denne gruppens skjebne vi følger. Gruppen blir arrestert og sendt ut i ørkenen i eksil,
egentlig for å dø. Skjebnen ville det imidlertid slik at en Ming-prinsesse, som var
havnet i fiendens hender, ble befriet av disse stolte, fryktløse koreanske krigerne. De
går gjennom ild og vann for å føre henne tilbake til de nye herskerne i Kina, i håp om
at dette skal rette opp det iskalde forholdet mellom de to riker. KRIGEREN MUSA er
del av vårt Koreanske Perpektiv ikke minst for å vise hvilke filmfaglige ressurser
koreanerne innehar, men også for å vise nok en side ved bredden i landets
filmproduksjon. 

MUSA is the story of a group of Korean envoys sent to China who are arrested and then sent into exile. The film features
both a well-known director in Kim Sung-soo and a star cast: heartthrob Chung Woo-sung as a spear-wielding slave, Joo
Jin-mo as the young general, Ahn Sung-ki as a lower-class fighter, and Zhang Ziyi from CROUCHING TIGER, HIDDEN
DRAGON as the Ming princess. MUSA is darker in mood than most blockbusters, with a brutality that leaves little room
for romanticism. This can be seen in the film's impressive fight scenes. Apart from the disorienting rush of noise and
images, the violence is also startling .. The story itself is also somewhat unusual for big-budget films. The movie's
characters are not your typical heroes: most have an ugly streak which flares up under the extreme situations they face.
As the story progresses, power relations among the group are constantly in flux, as the young general and princess
gradually start to lose influence among their followers. - Darcy Paquet, Screen International 

Kim Sung-su er født i Seoul i
1961 og utdannet ved
Donggukuniversitetet. Han var
regiassistent og manusforfatter
for Park Kwang-su før han laget
sin anerkjente kortfilm DEAD
END i 1993. BEAT fra 1997 ble
en stor kommersiell suksess i
hjemlandet. Han arbeider nå

både med en tredimensjonal animasjonsfilm (3D) med
arbeidstittel LINEAGE og en episk krigsfilm som i
øyeblikket går under tittelen 625. 

Sør-Korea/Kina 2001 
Manus: KIm Sung-su 
Regi: Kim Sung-su 
Foto: Hyung-ku Kim 
Musikk: Shirô Sagisu 
Medvirkende: Woo-sung Jung, Sung-kee Ahn, Jin-mo Ju,
Ziyi Zhang, Yong-woo Park, Jeong-hak Park m.fl. 
Produksjonsselskap: Beijing Film Studio, CJ
Entertainment, China Film, Intz.com, KTB Network, Muhan
Technology, Sidus 
http://www.cjent.co.kr/ 
Produsent: Seoung-Jae Cha, Shang Xia 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
www.musa.co.kr 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Koreansk tale - Engelske undertekster 
Farger , WS 1:1,85, SRD, Stereo, 128 min. 

KOREANSK PERSPEKTIV 

KRIGEREN MUSA 
Musa 
Musa the Warrior 

LENKER
http://www.heroic-
cinema.com/films/musa_the_warrior.htm 
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Kim Ki-duk (1960) har en spesiell plass innen koreansk
film og han har jobbet med enorm effektivitet de siste
årene. Siden debuten CROCODILE i 1996 har han laget 6
spillefilmer. WILD ANIMALS (1997), BIRDCAGE INN
(1998), THE ISLE (1999), REAL FICTION (2000),
ADDRESS UNKNOWN (2001), og SYKE JÆVEL (2001).
Han har ingen filmutdannelse eller noen slags "kulturell"
bakgrunn, snarere tvert imot. Han sluttet tidlig på skolen,
og jobbet på fabrikk før han vervet seg i marinen. Han
livnærte seg med kunstmaling i Paris før han returnerte til
Korea. I løpet av de siste årene har han blitt en av de
mest feirede regissører i den internasjonale filmfestival-
verden. Han karakteriseres som en svært kontroversiell
geriljaregissør med sine ekstremt lave budsjetter og høye
hastighet. 

KIM KI-DUK RETROSPEKTIV PÅ CINEMATEKET USF 

BIRDCAGE INN
Regi: Kim Ki-duk.
Sør-Korea 1998. 
1 t 40 min.

En pittoresk film om to kvinner som finner
sammen i en felles forståelse av egen seksualitet.

CROCODILE
Regi: Kim Ki-duk. 
Sør-Korea 1996. 
1 t 42 min.

Kim Ki-Duks debutfilm er en merkelig fortelling
om hat, vold og kjærlighet på elvebredden og
bunnen av   Han, elven som renner gjennom
Seoul.

REAL FICTION
Regi: Kim Ki-duk. 
Sør-Korea 2000. 
1 t 25 min.

En eksperimentfilm skutt med ti kamera på 200
minutter. Med assistanse fra elleve andre
filmskapere skapte Kim Ki-duk tolv sekvenser om
ydmykelse, vold og hevn.

THE ISLE
Regi: Kim Ki-duk. 
Sør-Korea 2000. 
1 t 25 min.

Mann og kvinne er som to fiskekrokar som møter
hverandre og former et hjerte. 

WILD ANIMALS
Regi: Kim Ki-duk. 
Sør-Korea 1997. 
1 t 43 min.

To koreanere, en fra sør og en fra nord, møtes i
Paris og vikler seg inn i en spiral av kriminelle,
voldelige hendelser. 

KIM KI-DUK 

KOREANSK PERSPEKTIV
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Teru er 20 år gammel og litt hjerneskadet etter et fall. Han bor hos sin bestemor og
passer på hennes vaskeriautomater, hvor han observerer alle slags folk som kommer
innom. Flere av kundene er noe eksentriske, om enn ikke nødvendigvis i Terus øyne.
En ny kunde tiltrekker hans oppmerksomhet. Mizue, som hun heter, virker veldig
distré, spesielt når hun glemmer tøyet og bare går. Men Teru tar affære og følger
opp. De to blir venner på sitt spesielle vis. De blir kjent med en mann som driver med
å slippe duer i brylluppsfeiringer. Det er faktisk et slags yrke det også. Kanskje kunne
det være noe for Teru også? 
LAUNDRY er en film breddfull av sjarm og varme, ikke minst takket være ett av
japansk største nye skuespillertalenter Kubozuka Yosuke i rollen som Teru. Filmen er
en sjelden perle i nåtidig japansk filmproduksjon, som i stor grad bærer preg av det
mer voldelige i innhold og uttrykk. 

The Japanese affection for the sort of love story seen in LAUNDRY goes back to Chaplin's CITY LIGHTS. The Tramp's
selfless love for the blind flower girl has inspired countless directors here to produce their own versions of the film's "a
smile and tear" formula... In LAUNDRY Mori Junichi, an award-winning director of TV commercials making his feature
debut, doesn't completely avoid the feyness endemic to these films. But Mori has a drier, quirkier sensibility than his
predecessors - BAGDAD CAFÉ meets EDWARD SCISSORHANDS -" while his script has memorable lines, ingenious twists
and an ending that flows from everything that has come before, without being thumpingly obvious... 
Mark Schilling, Far East Film Festival - Udine. 

Japan 2001 
Manus: Junichi Mori 
Regi: Mori Junichi 
Foto: Kozo Shibazaki 
Musikk: Zentaro Watanabe 
Medvirkende: Yosuke Kubozuka, Koyuki, Naito Takashi,
Kennichiro Tanabe, Katsumi Muramatsu, Kazue Tsunogai,
Hana Kino, Risa Nishimura, m.fl. 
Produksjonsselskap: Ponycanyon 
http://www.ponycanyon.co.jp/i
Salgsselskap: Pony Canyon, Tokyo 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Japansk tale - Engelske undertekster 
Farger, 126 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM 

LAUNDRY 

Junichi Mori (1967) har jobbet
seg opp i TV/Film bransjen som
regiassistent, manusforfatter og
tv-regissør. LAUNDRY er Moris
spillefilmdebut og filmen mottok
Sundance/NHK International
Filmmakers Award 2001.
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Denne filmen er ikke lett å begripe seg på. Og derfor blir den også svært individuelt
mottatt. For oss er den vakker, først og fremst. Og så spiller den på noen sjeldne
strenger vi ikke ofte lytter til på kino i våre dager. Landet det refereres til er
Frankrike. Den syngende hunden er et fenomen et japansk ektepar så på TV og ble
så fascinert av at de har dratt dit - til det franske Juraområdet for å iaktta hunden
på nært hold. Ektemannen Tôyô er nemlig musikkforsker og har en idé om hva hunden
kan bidra med i hans forskning. Deres opphold i Jura, midt i det tjukkeste
skogsområdet, dreier imidlertid en annen retning etter hvert som det går opp for dem
hva som er skjedd med forskningsobjektet. Det japanske ekteparet blir innlemmet hos
lokalbefolkningen og deltar på deres nabofester. De lokale finner også interesse i og
undring av å ha disse usedvanlige japanere på besøk. Men hva er det egentlig Tôyô
grubler på? Hvorfor sender han sin kone ut i skogen med en franskmann som skal
elske med henne? Ser du denne filmen sammen med noen, har dere noe å snakke om
i lengre tid. 

Tôyô and Yoshiko Mahiru are Japanese scientists. For their work, they settle in the Jura, in the heart of the forest. In
addition to their scientific mission, a contradictory plan takes shape in Tôyô's mind. Out of love for his wife, without saying
so much, Tôyô transfers his rights to Yoshiko and to life itself to a young villager whom he charges with continuing his task
in his stead. - Yann Dedet 

Frankrike 2002 
Manus: Yann Dedet, Katagiri Kenji, Stéphane Bouquet 
Regi: Yann Dedet 
Foto: Nathalie Durand 
Musikk: 
Medvirkende: Katsuko Nakamura, Gen Shimaoka,
Dominique Piard, Jules Dedet-Granel, m.fl. 
Produksjonsselskap: ARTE France / MAÏA Films 
Arte France/ MAÏA Films 
Produsent: Gilles Sandoz 
Salgsselskap: Mercure Distribution, Paris 
info@mercure-distribution.fr 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Fransk tale - Engelske undertekster 
Farger, WS 1:1,66, DolbySR, 95 min. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE 

LANDET MED DEN SYNGENDE HUNDEN 
Le Pays du chien qui chante 
The Land of the Singing Dog 

Yann Dedet (1946) Har en meget
lang karriere innen fransk film.
Han har klippet et 50 talls filmer,
fra Truffauts NATTEFFEKT (1973)
til RUBERTO SUCCO (2000).
Han har også hatt småroller i et
2o talls filmer. Foruten et par
kortfilmer er LANDET MED DEN
SYNGENDE HUNDEN Yann

Dedets regidebut. 
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Da de unge filmskaperne Keith Fulton og Louis Pepe satte i gang å lage bakomfilmen
til Terry Gilliams planlagte nye storfilm THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE var de
ikke klar over hvilken gullgruve nettopp deres film skulle bli. For det gikk verre med
Gilliams forsøk. LOST IN LA MANCHA antyder nettopp dette - at Gilliam og hans stab
gikk seg bort på den spanske høyslette. De ble ofre for alt som kunne gå galt ved en
filminnspilling, og når man i tillegg har med en eksentrisk (og perfeksjonistisk)
filmskaper som Terry Gilliam å gjøre, sier det seg selv at denne dokumentaren allerede
på planleggingsstadiet bare måtte bli interessant å følge. Gilliam hadde da brukt ti år
på å legge kabalen som skulle ende i hans egen versjon av Don Quixote. Utøvende
produsent for Gilliams film er, var eller skulle være Bernard Bouix. Slik oppsummerer
han hva som skjedde: "The battle of Don Quixote is a battle against reality. And I think
filmmaking is a battle against reality. But in this case, reality has been stronger than
the dream." 

LOST IN LA MANCHA may be the first "un-making of" documentary. In a genre that exists to hype films before their release.
LOST IN LA MANCHA presents an unexpected twist: it is the story of a film that does not exist. The film is less a process
piece about filmmakers at work and more a powerful drama about the inherent fragility of the creative process - a
compelling study of how, even with an abundance of the best will and passion, the artistic endeavour can remain an
impossible dream. 

Storbritannia 2002 
Manus: Keith Fulton & Louis Pepe 
Regi: Keith Fulton & Louis Pepe 
Foto: Louis Pepe 
Musikk: Miriam Cutler 
Medvirkende: Terry Gilliam, Jean Rochefort, Johnny Depp,
Bernard Bouix, René Cleitman m.fl. 
Produksjonsselskap: Quixote Films Ltd. 
http://www.smart.co.uk/lostinlamancha/lm_creds.htm 
Produsent: Lucy Darwin 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Festivalimport
www.smart.co.uk/lostinlamancha 
http://www.smart.co.uk/lostinlamancha/lm_index.htm 
Produksjonsformat: Digital video 
Visningsformat: Digital video 
Engelsk tale - ingen undertekster 
Farger, 89 min. 

DOKUMENTAR 
NY BRITISK FILM

LOST IN LA MANCHA 

Keith Fulton er produsent,
regissør og klipper innen
dokumentarfilmproduksjon.
Utdannelse i kunsthistorie fra
Haverford College og Temple
University. Han har spesialisert
seg i portrettering av eksentriske
personer, hvilket skulle vær en
fordel hva gjelder LOST IN LA 
MANCHA. 

Louis Pepe er en uavhengig regissør som arbeider med
både dokumentarer og fiksjonsfilm. Har også utmerket
seg som fotograf og har bakgrunn fra MIT i Computer
Science og filmstudier. Han møtte Keith Fulton på Temple
University, hvor han også har en grad innen filmutdanning.
For tiden arbeider han i Los Angeles i et filmkollektiv, hvor
han produserer en kortfilm i måneden. 
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Dan, Nick og Tim møtes i begravelsen til en felles venn, en homofil restauranteier som
er død etter en drukningsulykke. Mennene er dypt sjokkerte over tapet av sin venn
og bestemmer seg for å få orden på sine egne liv, uvitende om hva de har i vente.
Dan er en frustrert men trofast familiefar inntil han møter den betagne og glamorøse
Corrine. Hun vekker hans behov for et slags forsinket eventyr i livet. Nick strever med
å forsone seg med sin venns død, mens den sprudlende jenten Charlie er fast bestemt
på å få ham ut av sorgen. Tim har tilbrakt åtte år med å lete etter noe meningsfylt,
uten å ane at kvinnen i hans drømmer befinner seg i hjembyen. Intet kan vel være
enklere enn å erobre hennes hjerte? THE LAWLESS HEART er en treffende
kjærlighetshistorie der begjær, lojalitet og kjærlighet strekkes til sine yttergrenser.
Filmen er fortalt fra tre ulike perspektiver og avslører de komiske og innviklete sidene
ved moderne forhold. 

This is a sharp, modern love story where lust, love and loyalty are streched to their limits. Shocked by the loss of their
friend Stuart, the three men Dan, Nick and Tim decide to take their lives in hand, unaware of what lies ahead. Dan is a
frustrated husband and father- until he meets the gorgeous and glamorous Corrine, who awakens a sense of belated
adventure within him. Nick is struggling to come to terms with the loss of his boyfriend Stuart, but the girl Charlie is
determined to get him out of his shell. Tim has spent eight years searching the globe for something meaningful, not
realising that the girl of his dreams lives in his home town. Surely nothing could be easier than winning her heart?
Told from three different perspecives, THE LAWLESS HEART reveals the comic and subtle realities of modern relationship. 

Storbritannia 2001 
Manus: Neil Hunter & Tom Hunsinger 
Regi: Neil Hunter & Tom Hunsinger 
Foto: Sean Bobbitt 
Musikk: 
Medvirkende: Douglas Henshall, Tom Hollander, Bill Nighty,
Clementine Celarie, Josephine Butler, Ellie Haddington,
Sukie Smith, m.fl. 
Produksjonsselskap: MP Productions (LH) Limited &
October Productions Limited 
Produsent: Martin Pope 
Salgsselskap: First Look Media / Overseas 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Filmens offisielle hjemmeside: 
http://www.lawlessheart.co.uk/
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Ingen undertekster 
Farger, DolbySR, 110 min. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE
NY BRITISK FILM 

THE LAWLESS HEART 

Neil Hunter studerte film på 80-tallet før han laget sin
første kortfilm TELL ME NO LIES i 1992. Under
innspillingen traff han Tom Hunsinger, som har arbeidet
som skuespiller, manusforfatter og instruktør for teater
og vært filmregissør. De har siden jobbet sammen med
manus og regi. Deres første spillefilm var BOYFRIENDS
(1996). 
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I det okkuperte Paris i 1942 forårsaker den ondsinnede slakteren Edmond Batignole
arrestasjon av Doktor Max Bernstein, som akkurat var i ferd med å flykte sammen
med familien. Senere klarer slakteren, ved hjelp av sin fremtidige svigersønns
kontakter, å flytte inn i Dr. Bernsteins enorme leilighet, og herfra blir han
matleverandør for SS. Men en dag, da han åpner døren, står han ansikt til ansikt med
doktorens yngste sønn, Simon. Gutten er rømt, og leter etter sin familie. Motvillig
går Edmond Batignole med på å skjule Simon. Ikke lenge etter kommer imidlertid to
unge slektninger av Simon til leiligheten og trenger skjul. Sakte men sikkert fatter
slakteren omfanget av jødenes tragiske skjebne og bestemmer seg for å redde barna
ved å smugle dem til den sveitsiske grensen. - Calgary International Film Festival 2002 

In occupied Paris in 1942, mean-spirited butcher Edmond Batignole causes the arrest of Doctor Max Bernstein, who was
on the point of fleeing with his family. A little later, through his future son-in-law's contacts, Edmond moves into Dr.
Bernstein's huge apartment, and he becomes the SS's appointed caterer. But one day, when he answers the door, he comes
face to face with Simon Bernstein, the doctor's youngest son. Having escaped, the boy is searching for his family.
Reluctantly, Edmond agrees to hide the boy. But soon, Simon is joined by two young cousins. Slowly sensitized to the tragic
fate of the Jews, Edmond decides to save the three children by smuggling them to the Swiss border.
-Calgary International Film Festival 2002 

Frankrike 2001 
Manus: Gérard Jugnot, Philippe Lopes-Curval 
Regi: Gérard Jugnot 
Foto: Gérard Simon 
Musikk: Khalil Chahine 
Medvirkende: Gérard Jugnot, Jules Sitruk, Michèle Garcia,
Jean-Paul Rouve, Alexia Portal m.fl 
Produksjonsselskap: Novo Arturo Films, RF2K
Productions, TF1 Films Productions, Turkhoise 
Produsent: Dominique Farrugia, Olivier Granier, Gérard
Jugnot
Salgsselskap: bacfilms
http://www.bacfilms.com/menu.html 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Fransk tale- Engelske undertekster 
Farger, SC 1:2,35, SRD, 100 min. 

KVALITETSFILM RETT PÅ VIDEO 

MONSIEUR BATIGNOLE 

Gérard Jugnot født i Paris i
1951. Han har bak seg en
imponerende merittliste, som
skuespiller i mer enn 70 filmer,
samt manusfofatter for femten
filmer og regi for ni filmer, hvor
noen av hans mest kjente er
SANS PEUR ET SANS
REPROCHE (1988), UNE

ÉPOCHE FORMIDABLE (1991), CASQUE BLEU (1994) og
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ (2000). 
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MAGONIA er filmatisk poesi. Hver uke besøker en ung sønn sin eksentriske far på en
vakker øy. De driver med drakeflyging der hvor havet og himmelen møtes i
akvarellfarver. Faren trollbinder sin sønn ved å fortelle ham magiske historier om
landet Magonia. Og sønnen blir grepet av farens livlige fantasi. Sammen skal de bygge
et magonisk skip som kan fly og ta dem med på fantasiens vinger. De bæres på vinger
over minareter og moskéer, til indre ørken og ut til havet. En kvinne tar seg av en
gammel bønnesanger og forelsker seg i hans læresvenn. Et ektepar på avveier møter
en gammel mann og hans sønn i ørkenen, hvor begjæret kjenner andre farger. I en
fiskerlandsby hvor stormen raser, venter en kvinne på mannen hun en gang var
sammen med. Kommer han noen sinne tilbake? Ja, kanskje det... 

MAGONIA is a poetic drama that transports us from our everyday life to an imaginary world in the sky. Each week, a son
visits his eccentric father on a beautiful island. They fly kites on a beach where sea and air flow together in a watercolour
wash. The father captivates his son, telling stories about a land called Magonia. Through these tales, the boy comes to
see the world through his father's eyes, understanding for the first time the older man's passion and fragility. For both of
them Magonia represents unattainable drams and longings, and the possibility of escaping to a magical place beyond the
clouds. 

Ineke Smits ble født i 1960. Hun
studerte kunst ved Rotterdam
Kunstakademi, og spesialiserte
seg innenfor regi ved National
Film and Television School i
London i 1993. Smits har laget
en rekke kortfilmer. Siden midten
av 90-tallet har hun jobbet tett
sammen med forfatteren Arthur

Japin. Og etter det fruktbare samarbeidet på kortfilmen
THE CLOUD FACTORY (1997) ble de enige om å utvikle
en annen av Japins noveller, MAGONIA, som er Smits?
første spillefilm. 

Nederland 2001 
Manus: Arthur Japin 
Regi: Ineke Smits 
Foto: Piotr Kukla 
Musikk: Giorgi Tsintsadze 
Medvirkende: Dirk Roofthooft, Willem Voogd, Ramsey
Nasr, Nato Murvandize, Nodar Mgaloblishvili, Linda van
Dyck, antje De Boeck, Jack Wouterse, Geert Hunaerts,
m.fl. 
Produksjonsselskap: Eyewonder Films 
http://www.viewpointdocs.com/viewpoint/ 
Produsent: Valérie Schuit 
Salgsselskap: Fortissimo, Amsterdam 
http://www.fortissimo.nl/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Hollandsk tale - Engelske undertekster 
Farger, 1:1.85 WS, SRD, DolbySR, 112 min. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE 

MAGONIA 



Man kan gjøre mye med en fasade. Sette på
pynt og forandre på viktige detaljer. Men

ikke la deg lure. Festkledde agurker og
tomater som skinner som julepynt har
noe å skjule.

Kroppen trenger ren og ekte mat for å gi
deg et godt liv. Jordvett er en avis for deg

som vil ha et bevisst forhold til maten du
spiser og hvordan den produseres.

Bestill nå og få Jordvett hjem hver måned
(ikke juli) for kun 295,- ut året og hele 2003.

Send en e-post til jordvett@jordvett.no
eller ring 55 30 04 50.
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restaurant - bar - selskapsavdeling
vaskerelven 6 - 5014 bergen - telefon 55 31 31 60 - telefaks 55 23 24 30

restauranten holder åpent mandag til torsdag fra 1600 til 2200,
fredag fra 1700 til 2400 og lørdag fra 1700 til 2400.

(åpningstidene gjelder kjøkkenet)

baren holder åpent onsdag og torsdag fra 1900 til 0100,
fredag og lørdag fra 1900 til 0200.

Vi ønsker hjertelig velkommen til hyggelige stunder her hos oss.
Bordbestilling på telefon 55 31 31 60.
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Morvern Callar heter en 21-årig kassadame fra en liten havneby på vestkysten av
Skottland. Movern forestiller seg at livet er noe man får ta som det kommer og takle
som man kan. En morgen viser det seg at det hun har er en død kjæreste på
kjøkkengulvet. Men dette forteller hun ikke til noen, og denne underlige beslutningen
fører henne hodekulls avgårde – til Sør-Spania, og ut i livet. Lynne Ramsay er ett av
skotsk films største navn i øyeblikket og i MOVERN CALLAR fører hun oss med på
en reise fra en sjokkåpning til den uventete finalen. 

A major talent in the revived Scottish cinema, Lynne Ramsay brings MOVERN CALLAR to the boiling point and beyond,
extending the scope of her first great success, RATCATCHER. Ramsay sweeps her audience into an intoxicating vortex of
discovery from the shock of the opening scene to the unexpected finale. Aided and abetted by the framework of Alan
Warner’s cult novel, the delirious energy of Morton’s performance, and subjective camera work that permits no escape,
Ramsay has created a road movie that can negotiate every twist and turn of its heroine’s frenetic brain. Just take a hint
from Morvern – load the Velvet Underground’s “I’m Sticking with You” into your MP3 player and enjoy the buzz. – B. Ruby
Rich, Toronto International Film Festival 2002 

Storbritannia 2002 
Manus: Lynne Ramsay og Liana Dognini (etter en roman
av Alan Warner)
Regi: Lynne Ramsay 
Foto: Alwin H. Kuchler 
Musikk: Andrew Cannon 
Medvirkende: Samantha Morton, Kathleen McDermott
m.fl. 
Produksjonsselskap: Company Pictures 
http://www.companypictures.co.uk 
Produsent: Robyn Slovo, Charles Pattinson, George Faber
Salgsselskap: Alliance Atlantis 
http://www.allianceatlantis.com 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Ingen undertekster 
Farger, WS 1:1,85, SRD, SDDS, 97 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM 
NY BRITISK FILM 

MORVERN CALLAR 

Lynne Ramsay vant juryens Pris i
Cannes i 1996 med filmen
SMALL DEATHS (1995), som var
hennes eksamensfilm - kortfilm
ved Londons National Film and
Television School. To år senere
vant hun også samme pris for
kortfilmen GASMAN (1997).
Hennes spillefilmdebut var

RATCATCHER fra 1999. 

LENKER
http://www.femme.no/underholdning/Film/000622276.cfm 



Spirited Away

GRENSELØSE FILMER

Spirited Away av Hayao Miyazaki, Japan

The Warrior av Asif Kapadia, India

Og mora di også av Alfonso Cuarón, Mexico

filmpoolener et unikt samarbeid mellom Bergen inter-
nasjonale filmfestival, Tromsø internasjonale film-
festival, Film fra Sør, NRK og Arthaus. Formålet er å
styrke import av film fra Asia, Latin Amerika og
Afrika til Norge, og filmpoolen har så langt vært en
stor suksess med lansering av følgende filmer:

Monday
av Sabu, Japan

Sirkelen
av Jafar Panahi, Iran

En tid for fulle hester
av Bahman Ghobadi, Kurdistan

The Iron Ladies
av Yongyooth Thongkonthun, Thailand

Hemmelig valg
av Babak Payami, Iran

Bergen og Omegn Boligbyggelag I   www.bob.no I telefon 55 54 74 00
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På begynnelsen av 50-tallet returnerer den unge enken Freya fra USA til slekten på
Island. Hun flytter inn i barndomshjemmet, som allerede er overbefolket av seks
kvinner. Freya benytter sine triks for å få innpass i samfunnet og klatre oppover
rangstigen. Den kvinnelige del av befolkningen føler seg foruroliget av hennes
skjønnhet, hennes moderne ideer og målbevisste handlinger. Fiskerlandsbyen styres
av kvinnene og mennene lar seg lett lede. To brutale mord rammer lokalsamfunnet og
Freyas 11-årige kusine Agga som har et skarpt øye til tanten, følger iherdig med i
etterforskningen til stedets vakre lensmann. Ágúst Gudmundsson og hans stab har
på imponerende vis fremmanet tidskoloritten fra 50-tallets Island. Margrét
Vilhjálmsdóttir som Freya er blitt betegnet som en råere utgave av Nicole Kidman og
hun ble utvalgt som Shooting Star, det europeiske medieprogrammets satsing på
unge, lovende europeiske skuespillere. 

In the early fifthies the young Icelandic woman Freya returned home from the United States, where she had married some
time before. Now she´s a widow and she wants to settle down with her relatives in a village near Reykjavik. Her arrival turns
the quiet fishing community upside down. The mysterious and lovely Freya doesn't hide the fact that she is aware of her
obvious feminine assets. She is determined to take advantage of them. She is willing to do everything necessary to ensure
that the next mistress of one particularly imposing manor in the area is none other than herself. Her activities are closely
watched by the eleven-year old Agga, who admires her older relative and at the same time suspects her of committing
some kind of crime. Who exactly is Freya? A Viking heroine? A fairy queen? A murderer? The goddess of love? These are
questions Agga would very much like to have answered. 

Island 2001 
Manus: Ágúst Gumundsson, basert på en roman av
Kristin Marja Baldursdóttir 
Regi: Ágúst Gumundsson 
Foto: Peter Joachim Krause 
Musikk: Forskjellig 
Medvirkende: Margrét Vilhjálmsdóttir, Ugla Egilsdóttir,
Heino Ferch, Hilmir Snaer Gudnason, m.fl. 
Produksjonsselskap: Isfilm, Reykjavik 
http://www.iff.is/ 
Produsent: Kristin Atladottir 
Salgsselskap: Ísfilm 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Islandsk tale - Engelske undertekster 
Farger, SC 1:2,35, SRD, 104 min. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE

MÅKENS LATTER 
Mávahlátur 
The Seagull's Laughter 

Ágúst Gudmundsson (1947) er en
av veteranene i islands
filmproduksjon og har bak seg
seks spillefilmer fra de siste 20
årene. Han er utdannet
skuespiller og har studert ved
National Film School i London.
Hans debutfilm LAND OG SYNIR
kom i 1980. ÚTLAGINN, basert

på Gisle-sagaen ble til like etter og markerte hans
kommersielle gjennombrudd. Han har laget filmer som
spenner over et bredt register, alt fra historiske drama til
rocke-musikalen MED ALLT Á HREINU (1982). Øvrige
filmer fra hans hånd er GOLDEN SANDS (1984) og THE
DANCE (1988) som vant regiprisen på Moskva-festivalen. 
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NOGO starter med beskrivelsen av et par som driver en bensinstasjon. De vil egentlig
ikke ha kunder og driver helst på med sitt i leiligheten inne bak kiosken. Et annet par
er på utkikk etter en besninstasjon å drive. Kvinnen har en dødelig sykdom og mannen
prøver å få henne friskere ved at hun får oppfylt sin drøm om å drive egen forretning.
Det tredje paret er også i trøbbel, for å side mildt. Etter et bankran er de to på
rømmen. De tre parenes historie sammenveves ved bensinstasjonen i et herlig
crescendo. NOGO er en kul og annerledes østerriker, en beretning om personer på
siden av det konvensjonelle, som alle har sine problemer de prøver å løse på egne vis. 

A feature with an unusual structure, an cool visual style and an occasionally unreal mood. The makers themselves call the
film a 'TankstellenTriptychon', a filling station tryptych. The film is made up of three separate short films about young
couples, who meet up at the end of the film. The same filling station plays a different role in each of the stories. The first
couple is Joe and Maria. They have a filling station and a suffocating relationship. They don't really want any customers.
After a while their antipathy starts to turn to paranoia. In a state of folie à deux they barricade themselves into the filling
station. The couple in the second part is Lisa and Tom. They yearn for professional independence, but don't have the money.
So Lisa makes a great sacrifice, while Thomas finds the filling station of his dreams. It even looks as if Lisa's fatal illness
can be conquered. In the third part, Rosa and Sam are the protagonists. They are averse to all conventions. They get
involved in an unprepared bank robbery and manage to escape with the loot. At the end all the couples meet up at the filling
station. Each pursuing their own aim. A fairly inflammable situation. - Rotterdam International Film Festival 2002

Sabine Hiebler (1963) and Gerhard Ertl (1959) studerte
begge ved kunsthøyskolen i Linz. De har bak seg en rekke
eksperimentalfilmer og NOGO er deres debutspillefilm. 

Østerrike/Tyskland 2001 
Manus: Sabine Hiebler & Gerhard Ertl 
Regi: Sabine Hiebler & Gerhard Ertl 
Foto: Helmut Wimmer 
Musikk: 
Medvirkende: Meret Becker, Oliver Korritke, Jasmin
Tabatabai, Jürgen Vogel, Mavie Hörbiger, m.fl. 
Produksjonsselskap: Dor Film Produktion GmbH, Wien 
Produsent: Danny Krauz & Kurt Stocker 
Salgsselskap: Dor Film Produktion GmbH 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Tysk tale - Engelske undertekster 
Farger, DolbySR, 90 min. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE 

NOGO 
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NAPOLEONS NYE KLÆR omskriver europeisk historie slik vi kjenner den. Mens
historiebøkene påstår at Napoleon Bonaparte døde i fangenskap på St. Helena i
1821, forteller filmen hvordan han ved hjelp av et hemmelig komplott klarer å flykte
og vende tilbake til Frankrike, mens en dobbeltgjenger – en sjømann - tok hans plass.
Tilbake i Paris forventer Napoleon å bli gjenkjent, mottatt med glede av befolkningen –
og bli keiser igjen. I stedet blir han rett og slett ignorert. Noen dager senere dør
sjømannen på St. Helena, og utsletter dermed Napoleons eksistens. Herfra må
Napoleon tilpasse seg hverdagen i den frie verden som en vanlig borger. Heldigvis
finner han en kjærlig kone som hjelper ham gjenom strabasene. NAPOLEONS NYE
KLÆR har oppfinnsomt foto, vakre kostymer og solid skuespill - spesielt Ian Holms
dobbeltrolle. Det er en morsom og fantasifull feelgood-film som omfavner den gode
gamle sannheten at kjærligheten overvinner alt. 

History tells us that Napoleon Bonaparte died in exile on the desolate island of St. Helena in 1821. Or did he? This film
supposes a more fanciful tale. A secret network of loyalists hatch an ingenious plot: the Emperor will return to Paris, while
a double takes his place in exile. Trading identities with a dissolute sailor, Napoleon is spirited back to France to reclaim
his throne. Yet, early on in the scheme, the plan goes awry. The double refuses to give up playing Napoleon thereby
stranding the former Emperor in Paris. Friendless and alone, he meets and falls for a beautiful widow. Ian Holm puts on a
double performance as both the humbled Emperor and his grandiose impostor. 

Alan Taylor (1959) er utdannet
ved filmskolen ved New York
University. Hans
eskamenskortfilm THAT
BURNING QUESTION fikk god
mottagelse. Taylor debuterte
som spillefilmregissør med
PALOOKAVILLE (1995), som
vant pris for beste debutfilm i

Venezia. Han har fått ry som en dyktig og oppfinnsom
regissør for kortfilmer, TV-filmer og en rekke episoder av
prisbelønte TV-serier som ”The Sopranos”, ”Sex and The
City” og ”The West Wing” (”Presidenten”). KEISERENS
NYE KLÆR er hans andre spillefilm. 

Storbritannia/Italia/Tyskland 2001 
Manus: Kevin Molony, Alan Taylor og Herbie Wave, etter 
Simon Leys roman "The Death of Napoleon" 
Regi: Alan Taylor 
Foto: Alessio Gelsini Torresi 
Musikk: Rachel Portman 
Medvirkende: Ian Holm, Iben Hjejle, Tim McInnerny, Tom
Watson, 
Nigel Terry m.fl. 
Produksjonsselskap: FilmFour, Redwave, Mikado Films,
Senator Film
Produsent: Uberto Pasolini 
Salgsselskap: FilmFour 
http://www.filmfour.com 
Norsk distribusjon: Arthaus 
http://www.arthaus.no 
www.paramountclassics.com/emperorsnewclothes 
http://www.paramountclassics.com/emperorsnewclothes/
movie.html 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Franske undertekster 
Farger,WS 1:1,66, SRD, 107 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 
NY BRITISK FILM

NAPOLEONS NYE KLÆR 
The Emperor's New Clothes 
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Graham lider av tap av korttidshukommelsen. Han er uhyre skarp når det gjelder
matematikk, for eksempel, men husker ingen ting av dagens hendelser. Han husker
ikke sin kone Isabelle, sin sønn Antoine eller sin beste venn Fred. Derfor er
notatblokken han bærer rundt håndleddet det viktigste redskap for ham i et forsøk
på å forstå. Han er plassert på prøvetid fra psykiatrisk institusjon i et firma hvor han
jobber med kopimaskiner. Sabine er hans overordnete og hun fatter fort at hun her
har med en potensiell sexmaskin å gjøre. Sabine utnytter situasjonen, for å si det
mildt. Som så ofte i fransk film handler det om kjærlighet og sex, om kåte kvinner og
menn som gir det de har å gi i slike situasjoner. Men spansk films superelsker Eduardo
Noriega er jo til å spise opp også da! Det her er ingen lett film å forstå seg på -
spesielt ikke for de andre av dere som ikke har lest denne omtalen. 

Graham suffers from an extremely rare brain condition. A trauma suffered six months earlier has affected his memory: he
can no longer remember anything that occurred more than ten minutes ago. Irène, in love with Graham, suggests she will
remember everything for both of them, whilst waiting for him to recover his memory. But that is taking its time. Although
the character’s amnesia plays a key role in the film, it’s only one fictional way in talking about love. For if it is true that being
in love and maintaining this emotion over time, is, above all, about constructing a mutual history, how could Graham love
Irène if every day is the first day, every time, the first time? Highly physical and sensual, Novo captures all the small change
of intimacy.- Locarno International Film Festival 2002 

Frankrike/Spania/Sveits 2002 
Manus: Christophe Honoré, Jean-Pierre Limosin 
Regi: Jean-Pierre Limousin 
Foto: Julien Hirsch 
Musikk: Zend Avesta 
Medvirkende: Eduardo Noriega, Anna Mouglalis, Nathalie
Richard, 
Eric Caravaca m.fl.
Produksjonsselskap: Lumen Films (Frankrike), Alta Films
(Spania), Amka Films (Sveits), Anita Films (Sveits) 
Produsent: Hengameh Panahi 
Salgsselskap: Celluloid Dreams 
http://www.celluloid-dreams.com 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Fransk tale - Engelske undertekster 
Farger, DolbySR, 98 min. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE 

NOVO 

Jean-Pierre Limosin (1949) har
laget en rekke filmer. FAUX
FUYANTS (1983) ble av filosofen
Deleuze utpekt til å kunne overta
etter Den franske nye bølgen. I
1988 laget han L’AUTRE NUIT
(1988). Han fikk internasjonal
anerkjennelse med TOKYO EYES i
1998. Han har også laget

dokumentarfilmer som ABBAS KIAROSTAMI (1994) og
ALAIN CAVALIER, SEPT CHAPITRES, CINQ JOURS, 2
PIÈCES-CUISINE (1995). 

bare lave priser

Vestre torvgt. 5-7
55 90 29 90

Bergen International Film Festival

would like to thank

DataKal Ltd.

for its assistance and for providing the

DataKal Festival Database
used to organize and manage festival activities

DataKal Ltd. is Pavel Kalenda and Tomas Prasek

Seifertova 1527/16, 130 00 Praha 3 - Zizkov, Czech Republic

tel +420 222 722 656

www.datakal.cz

Filmsjokoladen 
får du hos oss
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PLOTS WITH A VIEW er en romantisk komedie fra den engelske landsbygden,
sentrert rundt to konkurrerende begravelsesbyråer. Boris Plot (Alfred Molina) driver
Plotz Funeral Homes, og som ung drømte han om kun to ting: Dans og Betty. Betty
(Betty Rhys-Jones) elsket Boris også, men faren hennes tvang henne til å gifte seg
med en pengegrisk mann. Boris la drømmene på hylla og overtok familiens
begravelsesbyrå. Alt har forblitt ved det gamle inntil den dagen Bettys svigermor dør.
Det gamle kjæresteparet møtes og søt musikk oppstår atter en gang, alt mens
begravelsesarrangementet diskuteres. Det blir bestemt at svigermor skal begraves
av Plotz Funeral Homes, noe konkurrenten Frank Featherbed (Christopher Walken)
ikke liker. Featherbed, en amerikaner, har nemlig bestemt seg for å revolusjonere
begravelsesbransjen i England, ved å introdusere Tema-begravelser. 
This comedy takes a riotous look at small town English country life centred around
competing funeral homes. 

Boris Plotz, Director of Plotz Funeral Homes, dreamed of only two things as a young boy... dancing and Betty. Betty secretly
loved Boris, but could not fight her father's wishes, so she was married off to a gold digger. Boris gave up his dreams and
took over the family's undertaking business. Everything has remained status quo in their lives until Betty's mother-in-law
dies. Boris and Betty are thrust together again and as they discuss the funeral arrangements for Betty's mother-in-law,
the old spark is re-kindled. Her funeral will be held at Plotz Funeral Homes, much to the chagrin of rival funeral director,
Frank Featherbed. Featherbed, an American, is determined to revolutionise the undertaking business in England through
the innovation of theme funerals. Boris discovers that the only obstacle between him and Betty's love for one another, is
her marriage to the two-timing Mayor. In a desperate bid for happiness Boris and Betty decide to stage her death and run
away together... 

Nick Hurran har laget en rekke TV-produksjoner og også
noen spillefilmer, REMEMBER ME (1997) GIRLS’ NIGHT
(1998), VIRTUAL SEXUALITY (1999) og HAPPY
BIRTHDAY SHAKESPEARE (2000) 

USA / Storbritannia 2002 
Manus: Frederick Ponzlov 
Regi: Nick Hurran 
Foto: James Welland 
Musikk: Rupert Gregson-Williams 
Medvirkende: Alfred Molina, Brenda Blethyn, Christopher
Walken, Lee Evans, Miriam Margolyes, Robert Pugh,
Naomi Watts, m.fl. 
Produksjonsselskap: CF1 Cyf, Enterprise Films, Great
British Films, Miramax Films, Snowfall Films, Spice
Factory Ltd., Vine International Pictures 
http://www.vine-international.co.uk/ 
Produsent: Michael Cowan, Suzanne Lyons, Jason Piette,
Kate Robbins 
Salgsselskap: Miramax Films 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Norske undertekster 
Farger, 91 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 
NY BRITISK FILM

PLOTS WITH A VIEW 
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Filmskaper Lee Chang-dongs GJENFORENINGEN ble presentert på BIFF 2000. Han
har gradvis endret stil fra et politisk innhold i sine filmer til en mer desillusjonert,
psykososial kritikk av samfunnet. I OASIS tegner han et bilde av to mennesker som
hver på sin side står utenfor fellesskapet og derfor finner hverandre. Mannen er
Jong-du og har sittet inne for overfall og voldtektsforsøk. Kvinnen er Gong-ju og har
cerebral parese. De er begge i konflikt med sine familier og et fellesskap som ikke vil
vedkjenne seg dem. Allerede deres første møte blir preget av vold. Etterhvert finner
de hverandre likevel gjennom en felles forståelse av de fiendtlige omgivelsene. 

With OASIS, Lee paints characters devoid of even the memory of pre-industrialized society, and makes their alienation the
foundation of their connection. Two wounded, marginalized people meet: Jong-du (Sol Kyung-gu) is an ex-con whose crimes
have included assault and attempted rape; Gong-ju (Moon So-ri) has cerebral palsy. Both have monstrous, materialistic
and manipulative families, and society rejects and disdains them. The relationship between these two outcasts begins in a
deeply troubling fashion, since violence is such an integral part of Jong-du’s language. However, in a disturbing sequence
of events, the understanding that grows between them becomes very pure, ultimately exposing the moral and emotional
bankruptcy of the society that deems them to be incapable – and unworthy – of love.
In depicting a relationship so radical and extreme, Lee challenges our assumptions about what constitutes legitimate
desire. Alienation seems too feeble a word to describe the film’s profound disillusionment with modern life: it pulls no
punches in probing the complex, ambiguous psychological structures of society’s “victims.” With the insight of an artist
who has trod a winding path, Lee brings us a story that is sure to intrigue and provoke. 
- Giovanna Fulvi, Toronto International Film Festival 2002 

Sør-Korea 2002 
Manus: Lee Chang-dong
Regi: Lee Chang-dong 
Foto: Choi Young-tak 
Musikk: Lee Jae-jin 
Medvirkende: Sol Kyung-gu, Moon So-ri, m.fl. 
Produksjonsselskap: East Film Co. Ltd., Seoul 
Produsent: Hyung Kaynam & Choi Sung-min
Salgsselskap: Cineclick Asia, Seoul 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Koreansk tale - Engelske undertekster 
Farger, 1:1.85 WS, 132 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM 
KOREANSK PERSPEKTIV

OASIS 

Lee Chang-dong er født i Taegu
by i Sør Korea. I 1980 tok han
eksamen i Koreansk språk og
litteratur ved Kyungpuk-
universitetet. Han skrev manus
til TO THE STARRY ISLAND
(1993) (som faktisk har vært i
norsk kinodistribusjon!) og Park
Kwang-sus andre film A SINGLE

SPARK (1995). Lee debuterte selv med GREEN FISH
(1996) og har siden regissert PEPPERMINT CANDY
(GJENFORENINGEN) i 2000. 

LENKER
http://wk.koreaherald.co.kr/SITE/data/html_dir/2002/08/1
6/200208160003.asp 
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PRATSOMME MORDERE er en passende norsk tittel på denne storsjarmøren av en
krimkomedie, som har fått unge koreanerne til å gå mann av huse for å se den. Det
handler om en gjeng med fire vidt forskjellige typer leiemordere som påtar seg
skruppeløse oppdrag, som de utfører profesjonelt til fingerspissende. Ikke ulik MAN
BITES DOG blir dette, for mye av komikken går ut på det som blir sagt, mens disse
fire går rundt og planlegger drap og preike gjør de selv mens de dreper folk. Men så
kommer det etterhvert frem at de har litt ulike svakheter, anstrøk av sentimentalitet
og sågar kvaler, om enn ikke nødvendigvis for selve mordene, kanskje bare for ting vi
som fredsommelige tilskuere opplever som småting og bagateller i livet. I en slik
setting blir PRATSOMME MORDERE uimotståelig sjarmerende og ren forlystelse.

The film stars a mix of established and up-and-coming male actors as four hired assassins who pride themselves on the
care and humanity with which they carry out their work. "I don't know why people are so eager to kill each other," says the
innocent-looking youngster of the group, "But since we're in such demand, the world must really need us." .. As in all his
films, director Jang Jin delivers a clever script with a large number of memorable characters. Our killers, as hard as they
may try, can't seem to keep their personal feelings out of their work. Without fail, the sight of women in tears leads them
to act against their better judgement, as our cop lies in wait for one of them to grow careless. 
- Darcy Paquet, Screen International 

Sør-Korea 2001 
Manus: Jin Jang 
Regi: Jin Jang 
Foto: Kyung-Pyo Hong 
Musikk: Jae-kwon Han 
Medvirkende: Hyeon-jun Shin, Ha-kyun Shin, Bin Won, Jae-
yeong Jeong, Jin-yeong Jeong, Seung-hyeon Oh, m.fl. 
Produksjonsselskap: Cinema Service 
http://www.cinemaservice.com/main.jsp 
Produsent: Woo-Suk Kang 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Koreansk tale - Engelske undertekster 
Farger, 121 min. 

KOREANSK PERSPEKTIV 

PRATSOMME MORDERE 
Killerdeului suda 
Guns & Talks 

Jang Jin er født i Seoul i 1971
og studerte ved Seoul
kunstinstitutt. Før sin
debutspillefilm i 1998, var han
medforfatter til Lee Min-yongs
ET HETT TAK og Oh Il-hwans
TROR DU PÅ JAZZ? Han er også
en aktiv skuespillerforfatter og
kjent TV-fjes. 

w w w. l o c a t i o n . n o

BIFF maraton-meny 
Kos deg på kino i festivaluka og unn deg noe godt før filmen.

Vi spanderer en ekstra pizzaslice!

Pizzameny 
med to slices kr 39,-
Tilbudet gjelder 17. - 23. oktober 2002
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Endelig en kvalitetsfilm med lesbisk kjærlighet som sentralt motiv, produsert og
regissert av menn! Dubinibrødrene møter vi også i filmen om Thomas Pynchon, som
er deres dokumentarbidrag til BIFF 2002. EN REISE TIL KAFIRISTAN beretter om to
sveitsiske kvinner som drar til den fjerne Kafiristandalen, nord for Kabul i Afghanistan
like før utbruddet av Den 2. Verdenskrig. Begge hadde sine ulike motiver for å komme
seg vekk fra Europa. Eva Maillart var etnolog og dro av sted for å studere nomadenes
liv. Forfatteren Annemarie Schwarzenbach hadde nylig avsluttet sitt opphold på
rusklinikk og ville dra dit for "å finne seg selv". Sistnevnte gjorde flere forsøk på å
innlede et forhold til den andre. Senere forelsket hun seg i en ung kvinne, hvis far var
en høyerestående dignitær. EN REISE TIL KAFIRISTAN er - i tillegg til gode
karakterstudier - også breddfull av nydelige kamerabilder i fantastiske landskap. 

In the late thirties, two Swiss women undertook a journey to Kafiristan, a valley to the north of Kabul. Their motives were
different, although it was clear that both were fleeing in some way, not lastly for the fascism that had Europe in its grip.
For Eva Maillart, the journey also had a scientific aim: she wanted to do ethnological research into the life of the nomads.
Annemarie Schwarzenbach was a writer; she had just come out of a drugs clinic and wanted to discover herself. The lesbian
Schwarzenbach made overtures to the scientist. Then she fell in love with the daughter of a dignitary. The Afghan landscape
had to be found in Jordan and Uzbekistan, but the film still looks as if it were shot in impassable landscapes. The
breathtaking shots of barren desert and historic locations make DIE REISE NACH KAFIRISTAN a feast for the eyes. The
film provides a beautiful picture of the era thanks to the stylish design from the thirties and the ladies' attire, as they
conquer the landscape in a small black veteran car. But the film is not just visually overwhelming, the acting is also stunning:
restrained and cool by Nina Petri (Eva) and intense and hypnotic by Jeanette Hain (Annemarie). - Rotterdam International
Film Festival 2002

Donatello (1955)
og Fosco (1954)
Dubini er begge
født i Zürich og
gikk på
filmakademiet der.
De studerte
teater, film og
fjernsynsfag i Köln,

hvor de fremdeles befinner seg. Brødrene har vært
medlemmer av Zürich Filmkollektiv og er nå tilknyttet
Kölns regissørkollektiv Der Andere Blick. BIFF 2002
presenterer også deres dokumentarfilm THOMAS
PYNCHON. 

Tyskland 2001 
Manus: Donatello Dubini & Fosco Dubini 
Regi: Donatello Dubini & Fosco Dubini 
Foto: Matthias Kälin 
Musikk: Madredeus, Jan Garbarek, Unstad Fateh Ali Khan,
Wolfgang Hamm 
Medvirkende: Jeanette Hain, Nina Petri, m.fl. 
Produksjonsselskap: Dubini Filmproduktion 
http://www.german-
cinema.de/archive/film_company_view.php?film_company_i
d=397 
Produsent: 
Salgsselskap: Media Luna GmbH, Köln 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Tysk tale - Engelske undertekster 
Farger,WS 1:1,85, 100 min. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE 
GAY + LESBIAN

REISEN TIL KAFIRISTAN 
Die Reise nach Kafiristan 
A Journey to Kafiristan  

LENKER
http://www.cinematograph.ch/biographie-dubiniseb.htm 

En film av benoit jacquot
av giacomo puccinis  opera

Angela Gheorghiu | Roberto Alagna | Ruggero Raimondi

Dirigent antonio pappano

P Å  K I N O  F R A  1 8 .  O K T O B E R
Musikk utgitt av emi classics X
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Her får vi se filmmateriale som aldri har vært offentlig tilgjengelig, utdrag fra
nedgraderte regjeringsprotokoller, og avslørende intervjuer med nøkkelpersoner fra
Kissingers år i Det hvite hus. Filmen utforsker anklagene mot den tidligere
utenriksministeren og nobelprisvinneren - er han også en krigsforbryter? Tre alvorlige
hendelser står sentralt i denne dokumentaren; Amerikanernes hemmelige bombing av
Kambodsja i 1969; den amerikanske velsigningen av Indonesias folkemord i Øst-Timor
i 1975 og attentatet på Chiles president Salvador Allende i 1970. RETTSAKENE
MOT HENRY KISSINGER tar også for seg Kissingers mulige sabotasje av Vietnam-
fredsforhandlingene i Paris i 1969. Gikk Nixons planlagte gjenvalg på bekostning av et
mulig fredsresultat? 
Vi møter innsidere som Alexander Haig, Seymour Hersh, Christopher Hitchens;
Walter Isaacson, William Safire, Brent Scowcroft og mange andre. 

Focusing on his role in three key events - America's secret bombing of Cambodia in 1969, the approval of Indonesia's
genocidal assault on East Timor in 1975, and the assassination of a Chilean general in 1970 - THE TRIALS OF HENRY
KISSINGER also examines the possibility that Kissinger, by sabotaging the 1969 Paris peace talks to further Nixon's
candidacy and his own concomitant rise to power, bears responsibility for all the deaths in Vietnam from 1969 to 1975.
Shedding light on a career long shrouded in secrecy, the film explores how a young boy who fled Nazi Germany grew up to
become one of the most powerful men in American foreign policy and now, in the autumn of his life, one of its most
controversial figures. - Piers Handling, Toronto International Film Festival 2002 

Eugene Jarecki er uavhengig
filmskaper fra New York. Han
arbeider som manusforfatter,
regissør og produsent for
fiksjonsfilmer, musikkvideoer,
dokumentarer, reklamefilm og
teateroppsetninger. 

USA 2002 
Manus: Alex Gibney 
Regi: Eugene Jarecki 
Foto: Greg Andracke, Mark Benjamin, Gary Grieg,
Chirstopher Li, Colin Skinner, Jeff Weinstock & Brett
Wiley 
Musikk: Peter Nashel
Medvirkende: Alexander Haig, Seymour Hersh,
Christopher Hitchens; Walter Isaacson, William Safire,
Brent Scowcroft, m.fl. 
Produksjonsselskap: Think Tank Films 
Produsent: Roy Ackerman; Eugene Jarecki & Alex Gibney
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjonsformat: Digital video 
Visningsformat: Digital video 
Engelsk tale - Ingen undertekster 
Farger, 16:9, Stereo, 80 min. 

DOKUMENTAR 

RETTSAKENE MOT HENRY KISSINGER
The Trials of Henry Kissinger 
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Lampedusa er en liten øy i Middelhavet nær Sicilia, hvor innbyggerne lever av å fiske.
Der bor Grazia med mannen Pietro, deres tenåringsdatter og to sønner. Mennene i
landsbyen jobber på sjøen, mens kvinnene bearbeider fisk på fabrikken på land.
Innbyggerne har det moro på lørdagskveldene For enkelte kan landsbylivet være like
grusomt som det er hjertevarmt og like kvelende som det er sjarmerende. Dette er
tilfellet for Grazia, som er en kjærlig vimsete mor med holdninger som er for liberale
for resten av befolkningen på øyen. Mannen støtter sin kone, men oppførselen hennes
skaper sterke meninger og mistolkes lett. Mannens familie får det for seg at Grazia
trenger medisinsk behandling i Milano, noe hun nekter å være med på. Sønnen
Pasquale finner en annen løsning, slik at de kan bevare et nært forhold. RESPIRO ble
godt mottatt under årets filmkritikeruke i Cannes, hvor den vant både Grand Prix og
Young Critic?s Award. 
Lampedusa is a small island near Sicily, where the male inhabitants are fishermen and their wives are working at the fish
factory. Fun is restricted to Saturday evenings. For some villagers, life at the island can be as cruel as it is heart warming,
as suffocating as it is charming. This is the case for Grazia, an affectionate, whimsical mother with attitudes and behaviour
that is too liberal for the villagers. Her husband supports her, but but her reckless behaviour becomes misinterpreted as
clinical and her husbands family decide that she needs medical treatment in Milan. Grazia refuses and her son Pasquale
decides to find another solution in order to keep their close relationship. 

Emanuele Crialese (1965) er fra
Roma og har studert film ved
Tish School of the Arts ved New
York University. Han regisserte
og produserte sin første
spillefilm ONCE WE WERE
STRANGERS i 1998, og ble
prisnominert ved flere festivaler
og prisvinner i New York Film
Festival. 

Italia/Frankrike 2002 
Manus: Emanuele Crialese 
Regi: Emanuele Crialese 
Foto: Fabio Zamarion 
Musikk: John Surman (II) 
Medvirkende: Valeria Golino, Vincenzo Amato, Francesco
Casisa, Veronica D?Agostini, Filippo Pucillo, Muzzi
Loffredo, Elio Germano, m.fl. 
Produksjonsselskap: Medusa Produzione 
http://www.medusa.it/ 
Produsent: Dominic Process 
Salgsselskap: Roissy films 
http://www.roissyfilms.com 
Norsk distribusjon: Orofilm 
http://www2.filmweb.no/orofilm/ 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Italiensk tale - Norske undertekster 
Farger, DTS, 95 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 

RESPIRO 
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Når BIFF 2002 kan vise den toneangivende russiske filmskaperen Alexander
Sukorovs RUSSIAN ARK digitalt, takket være Bergen kinos pionersatsing på det
kinoteknologiske område, er dette en begivenhet. RUSSIAN ARK var uttatt til
hovedprogrammet under filmfestivalen i Cannes i år. Vi viser den slik den er ment å
vises. RUSSIAN ARK er nemlig innspilt i én digital tagning - med 3.000 statiser -
innendørs i mange av Vinterpalassets lokaler i St. Petersburg! Det er en bragd i seg
selv og har aldri vært gjort på tilsvarende måte før. Vi føler oss en smule andektig og
ikke så lite ydmyk i forhold til å skulle beskrive hva RUSSIAN ARK omhandler og ikke
minst formidler av russisk historie og internasjonal kunsthistorie. Det trengs
spesialister på begge områder til å analysere og kommentere dette. Men vi gjør et
forsøk:
En nåtidig russisk filmskaper havner på uforklarlig vis tilbake i tid og befinner seg
plutselig i Vinterpalasset i St. Petersburg på tidlig 1700-tall. Sammen med en fransk
diplomat drar han på oppdagerferd gjennom forskjellige epoker av historien - inne i
palasset - og før han returnerer til nåtiden har han og hans følgesvenn opplevd
historie på nært hold, slik den ble til av dem som til en hver tid hadde kontroll med
det russiske riket. 
Invisible to everyone around him, a contemporary filmmaker magically finds himself in the Hermitage in St. Petersburg -
back in the early 1700s! He meets a cynical French diplomat from the 19th Century and the men become accomplices in
an extraordinary time-travelling journey through Russia-s turbulent past - ending in the present day. Wandering through
the splendid corridors of the Palace, the Marquis and the filmmaker witness astonishing scenes from the Tsarist Empire:
Peter the Great thrashes his general with a whip; during rehearsals of her own play, Catherine the Great rushes around
looking for a place to relieve herself; the family of the last Tsar dine together, quite obvlivious to the impending revolution.
And hundreds of dancers waltz at the last Great Royal Ball of 1913 - the end of an era is nigh. As their time voyage unfolds
in a single, uncut steadicam shot, the two men engage in a passionate and amusing dispute. The Marquis clearly has a
Western love-hate relationship with Russia, whereas the modern filmmaker questions his country-s uneasy connection to
its past and to Europe today. It is as if the hermitage is the ark of the Russian soul, guarding it affectionately until the
world sees better days. 

Alexandr Sokurov (1951 i Irkutsk,
Russland) begynte med
historiestudier ved Universitetet i
Gorkij og studerte senere ved
den statlige filmskolen i Moskva.
I perioden 1969-75 arbeidet han
som regiassistent for lokalt TV.
Etter Tarkovskij regnes Sokurov
som en av de fremste av

moderne russiske filmregissører. Filmene hans var forbudt
inntil 1986 og ble frigitt takket være, nettopp hans venn
Tarkovskij. Filmografi (russisk): RUSSKIJ KOVCHEG
(2002), ELÉGIE DE LA TRAVERSÉE (2001), TELETS
(2001), DOLCE (2000), UZEL (1999), MOLOKH (1999),
MAT I SYN (1997), ROBERT. SCHASTLIVAYA ZHIZN
(1996), VOSTOCHNAYA ELEGIYA (1996), DUKHOVNYE
GOLOSA (1995), TIKHIYE STRANITSY (1993), KAMEN'
(1992), LENINGRADSKAYA RETROSPEKTIVA (1990),
PROSTAYA ELEGIYA (1990), KRUG VTOROJ (1990),
PETERBURGSKAYA ELEGIYA (1989), SONATA DLYA
GITLERA (1989), SOVETSKAYA ELEGIYA (1989), SPASI I
SOKHRANI (1989), ALTOVAYA SONATA. DMITRY
SHOSTAKOVICH (1988), DNI ZATMENIYA (1988),
MARIYA (1988), I NICHEGO BOLSHE (1987),
MOSKOVSKAYA ELEGIYA (1987), ODINOKIJ GOLOS
CHELOVEKA (1987), SKORBNOYE BESCHUVSTVIYE
(1987), TERPENIE. TRUD (1987), ZHERTVA
VECHERNYAYA (1987), ELEGIYA (1985),
RAZZHALOVANNYJ (1980), LETO MARII VOYNOVOY
(1975 -TV) 

Russland/Tyskland 2002 
Manus: Anatoli Nikiforov & Alexander Sukorov 
Regi: Aleksandr Sokurov 
Foto: Tilman Büttner 
Musikk: Sergei Yevtushenko 
Medvirkende: Sergei Dreiden, Maria Kuznetsova, Leonid
Mozgovoy, Mikhail Piotrovskij, David Giorgobiani,
Alexander Chaban, m.fl. 
Produksjonsselskap: Hermitage Bridge Studio, Egili Tosell
Film AG 
www.hermitagebridge.ru 
Produsent: Andrei Deryabin, Jens Meuer & Karsten Stoter 
Salgsselskap: Celluloid Dreams 
http://www.celluloid-dreams.com/ 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
www.russianark.spb.ru 
Produksjonsformat: digital video 
Visningsformat: Digital video 
Russisk tale - Engelske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, Stereo, 96 min. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE
SPESIALVISNINGER 

RUSSIAN ARK 
Russkij kovcheg  

Roger Avery har basert dette manus på en roman av Brett Easton Ellis (American
Psycho). Vi befinner oss på Camden College på midten av 80-tallet. Sean Bateman er
yngste bror av en psykotisk aksjemegler på Wall Street, Patrick Bateman. Sean er
dop dealer, han har sex med halve den kvinnelige delen av collegetet og skylder masse
penger til sin "dealer-kollega" Rupert Guest. Lauren Hynde er teknisk sett jomfru og
sparer seg til sin kjæreste, Victor Johnson, en meget tomhjernet type som har dratt
på loffen i Europa. Laurens romkamerat, Lara, som bortsett fra å være aldri så lett
på tråden, er også "interessert" i Victor. Paul Denton er biseksuell og pleide å være
forelsket i Mitchell Allen før Mitchell dumpet ham til fordel for Candice. Sean elsker
Lauren. Paul elsker Sean, men pleide å gå ut med Lauren, som på sin side elsker
begge to... 

It's the mid-1980's at Camden College. Sean Bateman (James Van Der Beek) is the younger brother of psychotic Wall
Street broker Patrick Bateman. Sean's a drug dealer, owes a lot of money to "fellow" dealer Rupert Guest (Clifton Collins,
Jr.), and sleeps with nearly half of the female population on campus. Lauren Hynde (Shannyn Sossamon) is technically a
virgin. She's saving herself for her very shallow boyfriend, Victor Johnson (Kip Pardue), who's left the states to backpack
across Europe. Her slutty roommate, Lara (Jessica Biel), has the hots for Victor as well. Paul Denton (Ian Somerhalder)
is bisexual. He used to love Mitchell Allen (Thomas Ian Nicholas) before Mitchell dumped him for Candice (Clare Kramer) .
Sean loves Lauren. Paul loves Sean and used to date Lauren. Lauren loves both Sean and Victor. 

USA 2002 
Manus: Bret Easton Ellis/ Roger Avary 
Regi: Roger Avary 
Foto: Robert Brinkmann 
Musikk: Forskjellig 
Medvirkende: James Van Der Beek, Shannyn Sossamon,
Ian Somerhalder, Jessica Biel, Kip Pardue, Kate Bosworth
m.fl. 
Produksjonsselskap: Kingsgate Films 
Produsent: Greg Shapiro 
Salgsselskap: Scanbox
Norsk distribusjon: Festivalimport  
www.rulesofattraction.com
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Norske undertekster 
Farger, 108 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 
GAY + LESBIAN

THE RULES OF ATTRACTION 

Roger Avary (1965)
Vegetarianer, født i Canada,
oppvokst i California. Jobbet
sammen med Quentin Tarantino i
videobutikken på Manhattan
Beach. De samarbeidet om
manuskriptene til både
RESERVOIR DOGS og PULP
FICTION, og Roger Avary og

Tarantino har sammen mottatt utmerkelser for PULP
FICTION fra The Los Angeles Film Critics Association, The
New York Film Critics' Circle, The Boston Society of Film
Critics, The National Society of Film Critics, The Academy
of Motion Picture Arts and Sciences og The British
Academy of Film and Television Arts. Avary jobber både
som produsent og videoregissør innimellom all skrivingen,
og hans debut spillefilm kom i 1994 med KILLING ZOE
som Tarantino var med på å produsere. 
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Italias største mannlig filmstjerne heter Stefano Accorsi og har her rollen som den
arbeidssøkende Andrea på 27. Han har en universitetsgrad i litteratur, et par
kjærester, er full av håp og har ikke peiling på hvordan han skal komme seg inn på
arbeidsmarkedet. Andreas beste venner er Bart, som han bor sammen med og Lucia,
som er halvt italiensk, halvt indisk. Hun lever for øvrig et turbulent kjærlighetsliv.
Andrea kommer opp i den ene situasjonen mer tragikomisk enn den andre og håpet
om jobb svinner etterhvert som han innser at han er håpløs i
jobbintervjusammenheng. En dag møter han Dolores og de utvikler et lidenskapelig
forhold, noe som får Andrea til å innse at han må skjerpe seg. Men kan han det?
SANTA MARADONA er en av disse italienske komediene som lykkes, takket være et
drivende godt manus og replikkvekslinger, gode skuespillere og høy sjarmfaktor.
Spesielt er Libero de Rienzos tolkning av rollen som Bart makeløs. Mannen er splitter
pine gal, men på den rette måten. Vi antar han må være slik i virkeligheten også. Få
med deg denne italienske feel-god filmen, som vi håper norske distributører merker
seg. 

SANTA MARADONA borrows its title from a song by Mano Negra, a Spanish-language song by a largely French band, that
mixes a punk rhythm with soccer-stadium singing, and is dedicated to the living myth of the Neapolitan and South American
soccer star Diego Maradona. Andrea, Bart, Lucia and the sweet Dolores run, dance, laugh, jump, go to watch soccer or
are confronted with a lack of money to pay rent or buy books. In addition, Andrea (the new Italian star Stefano Accorsi) and
Bart (Libero de Rienzo from FAT GIRL) just love talking and making ironical comments on everything. The rythm of this
energetic ode to Turin is shaped by the clever dialogues, many visual inventions and house music by Subsonica and Motel
Connection, as well as Mano Negra. 

Marco Ponti er født i 1967 i
Torino. SANTA MARADONA er
hans første film og han vant også
nettopp en italiensk filmpris
(beste første film) for innsatsen.
Han har skrevet manus til SANTA
MARADONA og til kortfilmen
KISSING PAUL NEWMAN (2001)
med regi av Fabio Tagliavia. Han

skriver for tiden manus til spillefilmen INSTANT LOVE,
som får regi av Franco Angeli. 

Italia 2001 
Manus: Marco Ponti 
Regi: Marco Ponti 
Foto: Marcello Montarsi 
Musikk: Motel Connection, Mano Negra 
Medvirkende: Stefano Accorsi, Anita Caprioli, Libero de
Rienzo, Mandala Tayde, m.fl. 
Produksjonsselskap: Rai Cinema, Harold, Mikado Film,
Tele +, Film Commission Torino 
Produsent: Roberto Buttafarro, Rai Cinema Harold Mikado 
Salgsselskap: Rai Trade 
http://www.raitrade.rai.it/ 
Norsk distribusjon: Festivalimport
www.saverioferragina.com/santamaradona.htm 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Italiensk tale - Engelske undertekster 
Farger, SC 1:2,35, DolbySR, 96 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM 

SANTA MARADONA 

RED DRAGON er basert på Thomas Harris' roman fra 1981, som introduserte
verden for seriemorderen Hannibal Lecter, senere udødeliggjort med de påfølgende
bestselgerromanene The Silence of the Lambs (1988) og Hannibal (1999).
Edward Norton er tidligere FBI agent Will Graham. Han var spesialagent, men
bestemte seg for å slutte da han var nær ved å miste livet i jakten på Dr. Lecter
(Anthony Hopkins). År senere blir han på ny spurt om å assistere i etterforskningen
av noen spesielt makabre drap. Han sier nølende ja til å påta seg oppgaven. Han finner
snart ut at den beste måte å finner frem til morderen, som kalles Tooth Fairy, er å
finne ut hva som foregår i morderens bevissthet. Han oppsøker sin nemesis fra
fortiden, Dr. Lecter, som er forvart for evig tid bak murene, for å finne svarene i en
annens morders gale, men brilliante hjerne. 

RED DRAGON is based on Thomas Harris' 1981 novel, which first introduced the character of serial killer Hannibal Lecter,
later immortalized in his sub-sequent best-sellers The Silence of the Lambs (1988) and Hannibal (1999). Brett Ratner,
fresh from his smash hit RUSH HOUR 2, teams with producers Dino De Laurentiis and Martha De Laurentiis, and screen
writer Ted Tally, who won an Oscar for his screenplay for THE SILENCE OF THE LAMBS. Oscar nominee Edward Norton
stars as ex-FBI agent Will Graham, an expert investigator who quit the Bureau after almost losing his life in the process
of capturing the elusive Dr. Lecter, played again by Academy Award winner Anthony Hopkins. Years later, after a series of
particularly grisly murders, Graham reluctantly agrees to come out of retirement and assist in the case. But he soon
realizes that the best way to catch this killer, known as Tooth Fairy, is to find a way to get inside the killer's mind. And the
closest thing to that would be to probe the mind of another killer who is equally brilliant and equally twisted. For Graham,
that means confronting his past and facing his former nemesis, the now-incarcerated Lecter. 

USA 2002 
Manus: Thomas Harris & Ted Tally 
Regi: Brett Ratner 
Foto: Dante Spinotti 
Musikk: Danny Elfman 
Medvirkende: Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph
Fiennes, Harvey Keitel, Emily Watson, Marie-Louise
Parker, Philip Seymour Hoffman, m.fl. 
Produksjonsselskap: Dino De Laurentiis Productions, Scott
Free Productions, Universal Pictures 
http://www.universalpictures.com/
Produsent: Dino De Laurentiis, Martha De Laurentiis,
Andrew Z. Davis 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: UIP 
http://www.filmweb.no/uip/ 
reddragonmovie.com  
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Norske undertekster 
Farger, 124 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 
FILMER I GRENSELAND

DEN RØDE DRAGE 
Red Dragon 

Brett Ratner (1970) vokste opp i
Miami Beach og studerte ved
filmskolen på New York
University. I tillegg til å produsert
mange musikkvideoer for
rappere, har han bak seg blant
annet følgende filmer; 
WHATEVER HAPPENED TO
MASON REESE (1990), MONEY

TALKS (1997), RUSH HOUR (1998), THE FAMILY MAN
(2000) og RUSH HOUR 2 (2001). Han jobber for tiden på
SAMURAI JACK (2003) og skal også regissere RUSH
HOUR 3. 
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Julio Medem står bak filmer som VACAS og DE ELSKENDE VED POLARSIRKELEN.
Han er kjent for sine visuelt sterke tablåer og regnes blant spanias fremste
filmskapere, tross sin begrensede produksjon. Her møter vi den vakre Lucia, som får
høre at hennes kjæreste, forfatteren Lorenzo, er omkommet i en ulykke på en øy hvor
han hadde trukket seg tilbake for å skrive. Lucia drar dit og møter Carlos og Elena,
uten å vite at også de kjente Lorenzo. Elena fikk faktisk et barn sammen med ham,
men barnet er nå også død. Lucia får gradvis innsikt i hva som er skjedd og en av
Lorenzos tidlige romaner setter henne på sporet. Fantasi og virkelighet begynner å gli
over i hverandre. 

Visually overwhelming story in which nature, the elements, chance, and of course sex play an important role. Lucia, an
attractive waitress from Madrid, hears on the phone that her boyfriend Lorenzo has been killed in an accident. Lorenzo
wrote books somewhere on an idyllic island in the Mediterranean. After the accident, the desperate Lucia decides to go to
the island. There she meets Elena and Carlos. Lucia does not know that they both knew Lorenzo. Elena also had a
relationship years before with Lorenzo: she spent one romantic night with him, but couldn't find him when nine months later
she had a child: Luna. But Luna is no longer alive. Lucia slowly starts to find out more about the past of Elena and Carlos,
and she is reminded of the subject of a book that Lorenzo wrote before she met him. Reality and fiction start to get mixed
up. 

Julio Medem er født i San
Sebastian i 1958. Etter
medisinstudier og spesialisering i
kirurgi, begynte han å lage
kortfilmer. I 1992 kom
debutspillefilmen VACAS, som
også førte til hans internasjonale
gjennombrudd. DET RØDE

EKORN kom så i 1993. TIERRA i 1996 og DE ELSKENDE
VED POLARSIRKELEN ble innspilt i Finland og kom i
1998. 

Spania 2001 
Manus: Julio Medem 
Regi: Julio Medem 
Foto: Kiko de la Rica 
Musikk: Alberto Iglesias 
Medvirkende: Paz Vega, Tristán Ulloa, Najwa Nimri, Daniel
Freire, Elena Anaya, m.fl. 
Produksjonsselskap: Sogecine 
http://www.sogecine.com/ 
Produsent: Fernando Bovaria & Enrique Lopez Lavigne 
Salgsselskap: Sogepaq 
Norsk distribusjon: SEG 
http://www.filmweb.no/seg/ 
www.sexandlucia.com 
http://www.sexandlucia.com/sexandlucia/sexgirl.html 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Spansk tale - Norske undertekster 
Farger, SC 1:2,35, SRD, 128 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 

SEX OG LUCIA 
Sex and Lucia 
Lucía y el sexo  

Du trenger ikke være kjenner eller så veldig opptatt av hip-hop musikk for å like denne
dokumentaren. SCRATCH har mye intern humor, men mye blir også forklart på et
temmelig enkelt vis. Filmregissør Dough Prays forrige musikkdokumentar HYPE!
omhandlet de uoverenstemmelser og friksjoner som oppstår når undergrunnsband
plutselig får suksess og blir megastjerner. I SCRATCH er den siden av saken totalt
fraværende. Her går det i historikk og utøves demonstrasjoner av de forskjellige
teknikker som benyttes for å skratsje. Skratsjerne nådde sitt høydepunkt på
syttitallet, siden kom rappere og overtok rampelyset, mens DJ'er noe mer
tilbaketrukket fremdeles har full regi over dansegulvene rundt omkring. Men i
undergrunnsmiljøer har skratsjingen gjennomgått en betydelig utvikling siden den
gang. Alt dette får Dough Pray med seg i denne dokumentaren, som helt sikkert vil
gi deg større innsikt i fenomenet hip-hop og folkene bak. 

You don't have to be a connoisseur or even a lover of hip-hop music to enjoy this documentary. SCRATCH does include inside
jokes for experienced scratch fans, but enough is explained at an elementary level. Scratch reached its commercial heights
in the late Seventies. Since then, MCs have taken over the spotlight and DJs have a secondary role at the back of the stage.
In the Underground, the phenomenon has gone through a massive development since then. The simple scratch of yore has
acquired many complicated brothers. These techniques are all demonstrated and explained by the big names in the
business, icons from the very start such as Afrika Bambaataa, Grand Wizzard and Jazzy Jay, contemporary pioneers such
as Qbert and everything in between, including Mix Master Mike, the turntable wizard of the Beastie Boys and DJ Shadow.
? Rotterdam Internasjonale Filmfestival 2002 

USA 2001 
Manus: Brad Blondheim & Ernest Meza 
Regi: Doug Pray 
Foto: Robert Bennett 
Musikk: Herbie Hancock ("Rockit 2.002") 
Medvirkende: Afrika Bambaataa, Grand Wizzard, Jazzy
Jay, Mix Master Mike, Qbert, m.fl. 
Produksjonsselskap: Firewalks Film, Magic Lamp,
Ridgeway Entertainment 
Produsent: Brad Blondheim & Ernest Meza 
Salgsselskap: Intermedia 
http://www.intermediafilms.com/ 
Norsk distribusjon: Festivalimport
scratchmovie.com 
Produksjonsformat: 16 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Engelsk tale - Ingen undertekster 
Farger, 1:1.66 WS, SRD, 90 min. 

DOKUMENTAR

SCRATCH 

Dogh Pray er oppvokst i Colorado
og studerte sosiologi ved
Colorado College og film ved
UCLA School of Film and
television. I tillegg til å være
dokumentarfilmskaper og
musikkvideoregissør, er han også
musiker og en kjent
radiopersonlighet. 
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Denne taiwanske Tarantino-hybriden er en av festivalens mest utsøkte filmer innen
genren svart humor. Det hele starter en tåkefylt natt, da et lik blir gravd ned i en
mørk skog. "Skilpadden" var blitt lurt av sin partner Will og enkleste utvei var å ta ham
av dage, noe "Skilpadden" får sin entusiastiske venn "Tyggeren" med på. Sistnevnte er
mest opptatt av forberedelsene og mener det hele er piece-of-cake så lenge man får
gravd ned liket uten problemer. Men denne entusiasmen fra "Tyggerens" side tyder på
at det er noe mer her han vil. ..På en annen kant av byen opererer "Oksen" som
leiemorder. Hans siste oppdrag før han legger bak seg denne karrieren er å ta livet
av en gangsterleder. "Oksens" største fortrinn er hans tålmodighet. Han venter på sitt
offer på en karaokeklubb i tre dager. Måten han forbereder seg på, viser med all
tydelighet at han er proff til fingerspissene. En tredje historie innbefatter en forsmådd
ektemann. Alt dette, og mer til, rører seg sammen til en herlig opptrapping av
handlingens gang og det endelige crescendo. SPILLET REGLER burde være pensum
for en hver manusforfatter og en fulltreffer hva gjelder valg av casting. Det herlige
galleriet av skuespillere gjør filmen uimotståelig sjarmerende. Ta sjansen på en film fra
Taiwan og bli ikke skuffet! 

There is a Chinese saying; "birds die for food - people die for fortune". THE RULE OF THE GAME tells a story of several
downbeat characters who are willing to die for money. Chewy is the least greedy one, but has the most serious problem.
He is not pursuing money, sex or even a better future. He has lost all hopes and desire. He can't go on playing the game.
As a 2nd. generation Mainland Chinese refuge in Taiwan, he cannot find a "home" or identity. His only family and companion
is an old dog. This movie is about destiny and irony of my generation in Taiwan. When the hole is filled, it becomes a grave.
Perhaps Chewy should dig a hole for himself, a well-planned hole where he can lie down and rest with comfort and dignity.
- Ho Ping. 

Ho Ping (1957) er utdannet i filmproduksjon ved Syracuse
University i New York. Han har bak seg fem langfilmer og
mange kortfilmer, dokumentarer og reklamefilmer. Han er
ansett som den mest profilerte filmskaper blant den
såkalte X-generasjonen av regissører i Taiwan. Mest kjent
er han for WOLVES CRY UNDER THE MOON fra 1997,
som turnerte en rekke filmfestivaler verden over og som
ble nominert for åtte Golden Horse Film Awards. 

Taiwan 2001 
Manus: Kuo Cheng, etter en roman av Jerry Huong 
Regi: Ping Ho 
Foto: Han Yun-Chung 
Musikk: Jerry Huang 
Medvirkende: Chang Chih, Hsia Ching-Ting, Lee Tien-Chu,
Ku Jung Kao, m.fl. 
Produksjonsselskap: The Heat Films Co. 
Produsent: Wade C. Yao 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Mandarin tale - Engelske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, SRD, 103 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM 

SPILLETS REGLER 
Wa dong ren 
The Rule of the Game 
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Shatila er ikke mindst kendt for den
massakre, Sharon gennemførte mod den
palæstinensiske flygtningelejr i Libanon
tilbage i 1982. Mere end 15.000
palæstinensere og libanesere bor i lejren,
hvor hverdagen præges af arbejdsløshed,
fattigdom og savnet af den aldrig sete
hjemstavn. “Children of Shatila” stiller
skarpt på en gruppe børn, hvis
bedsteforældre blev tvunget ud af
Palæstina for mere end 50 år siden.
Instruktøren har udstyret Farah på 11 og
Issa på 12 med hver deres videokamera,
og det er gennem de unge, men af
omstændighederne yderst modnede
pigers optik, at historien oprulles.
Situationen er traumatisk, men det er ikke
nok til at slå de optimistiske, håbefulde
veninder af pinden. Man har stadig lov til
at drømme, og som Mai Masris meget
bevægende dokumentar illustrerer, kan
nok så megen modgang og undertrykkelse
ikke knægte menneskets evne til at tilgive
og øse af næstekærligheden.-
Natfilmfestivalen i Danmark 2002 

Shatila camp first became known after the horrific 1982
Sabra-Shatila massacre, which shocked the world. Located in
Beirut's "belt of misery" the camp is home to 15,000
Palestinians and Lebanese who share a common experience
of displacement, unemployment and poverty. 
Fifty years after the exile of their grandparents from
Palestine, the children of Shatila camp attempt to come to
terms with the overwhelming realities of being refugees in a
camp which has survived massacre, siege and starvation.
Documentary filmmaker, Mai Masri focuses on the lives of
two Palestinian children: Farah, age 11 and Issa, age 12. 

SHATILAS BARN Libanon/USA 1998 
Regi: Mai Masri 
Foto: Fouad Sleiman
Produksjonsselskap: Nour Productions, Libanon
Produsent: 
Salgsselskap: Nour Productions, Libanon 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjonsformat: analog video 
Visningsformat: Digital video 
Arabisk tale - Engelske undertekster 
Farger, 16:9, 50 min. 

DOKUMENTAR

SHATILAS BARN 
Children of Shatila 

Mai Masri er en palestinsk
filmregissør med hovedfag i film
fra San Francisco State
University. Hun har regissert og
produsert en rekke prisvinnende
filmer som har blitt kringkastet
på mer en 100 TV-stasjoner
verden rundt. Sammen med
regissør og ektemann Jean

Chamoun dannet hun MTC og Nour Productions. 
Mai Masri is a Palestinian filmmaker with a Bachelor's
degree in film from San Francisco State University. She
has directed and produced several award-winning films
that were broadcast on more than 100 television stations
around the world. With filmmaker Jean Chamoun she
formed MTC and Nour Productions. 

LENKER
http://www.arabfilm.com/index.html 

FRONTIERS OF DREAMS AND FEARS gir
et sjeldent blikk inn på den ene av sidene av
krigen i Midtøsten. Opptakene er gjort
under frigjøringen av Sør-Libanon og på
begynnelsen av Al Aqsa intifadaen og
filmen observerer en gruppe palestinske
barn som vokser opp i flyktningeleire. Mai
Masri fokuserer på to tenåringsjenter,
Mona (fra Beiruts Shatila-flyktningeleir og
Manar (fra Bethlehems Dheisha-leir). De
klarer å bli venner og holde kontakten til
tross for de overveldende grensene som
skiller dem. Filmen viser hverdagslivene og
drømmene deres, og vennskapet som
vokser, først gjennom email, og som
kulminerer i et dramatisk møte ved
gjerdene som skiller dem ved grensen
mellom Libanon og Israel. 

Shot during the liberation of South Lebanon and the beginning
of the Al Aqsa Intifada, FRONTIERS OF DREAMS AND FEARS
accompanies two young girls on an extraordinary journey to
the borders of exile, which separate them from each other
and from their homeland. Mona (from Beirut's Shatila refugee
camp) and Manar (from Bethlehem's Dheisha camp) begin to
communicate via email and build a friendship, despite the
barriers separating them. Their remarkable relationship
culminates in their dramatic meeting at the Israeli/Lebanese
border. Through their correspondence, we learn of their
dreams and fears they share with their friends in both
camps. Produced in association with the Independent
Television Service 

I GRENSELAND MELLOM FRYKT OG DRØM
Libanon/USA 2001 
Regi: Mai Masri 
Foto: Fouad Suleiman, Hussein Nassar, Jimmy Michel
Produsent: Mai Masri & Jean Chamoun
Salgsselskap: Nour Productions, Libanon og Independent
Television Service, England 
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjonsformat: analog video 
Visningsformat: Analog video 
Arabisk tale - Engelske undertekster 
Farger, Stereo, 56 min. 

I GRENSELAND
MELLOM DRØM
OG FRYKT
Frontiers of Dreams and
Fears 
Ahlam Al-Manfa 
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Ross prøver å få livet sitt på rett kjøl, og det driver ham til vanvidd. Vel har han
droppet ut av universitetet, men på den annen side har han fått seg en kjæreste som
er stripper og har også søte minner fra et annet forhold, noe som gir ham fortsatt
håp. Og nå, som han kjører for The Cook, den lokale speedkongen, blir han betalt med
poser med krystall som raskt fyker opp i hans nasale dommedagsportaler. Motoren
spinner og det er varmt nok til å steke egg på panseret (og alle vet vel hvordan egg
ser ut når de svir). Ross snor seg gjennom et kronglete landskap av solbleike hoteller,
pornosjapper og storkiosker, og håpet om en 12-stegs overhaling svinner.
SPUN baserer seg visstnok på de virkelige, selvopplevde erfaringene til
manusforfatter Will De Los Santos, og Jonas Åkerlund påfører skuespillerne sine for
dem absolutt ukjente måter å leve på (sies det). Vær advart! SPUN er ingen vakker
film, men den er vittig! Kviser, åpne sår, råtne tenner, sædflekkete kikkerboder,
forstoppelse, knuste ølflasker og sammenknepne bokser? og akkurat når du har
gjenvunnet balansen i den kvalmende brisen, klasker Åkerlund nok et tabu i bordet og
denger løs med en hammer. Du er herved advart, SPUN spinner! 

Be forewarned: SPUN ain't pretty, but it sure is funny. Pimples, oozing sores, bad teeth, jizz-stained peepshow booths,
constipation, peeler palaces, broken beer bottles and crushed cans? just as you gain your balance in the sleazy debris,
Åkerlund slaps another taboo on the table and smashes it with a hammer. Get ready to duck and brace yourself for a sick,
sweet buzz, but when the meth baggie bursts, you are truly spun, baby. 

Jonas Åkerlund, født i Sverige
(1966). Han er en ledende
regissør i musikkvideobransjen
og jobber innen reklamefilm og
dokumentarer og har mer enn
250 produksjoner på
samvittigheten, inkludert
musikkvideoer for Madonna,
Moby, The Smashing Pumpkins,

Jamiroquai and U2. Og da mener vi "på samvittigheten".
Han har også regissert den kontroversielle "Smack My
Bitch Up" video for Prodigy, og The Hidden (2000). SPUN
markerer hans debut som spillefilmregissør. 

USA 2001 
Manus: Will De Los Santos & Creighton Vero 
Regi: Jonas Åkerlund 
Foto: Eric Broms 
Musikk: Billy Corgan, Mick Mars, Vince Neil, Ozzy
Osbourne, Nikki Sixx, Zwan 
Medvirkende: John Leguizamo, Mena Suvari, Jason
Schwartzman, Mickey Rourke, Brittany Murphy, Peter
Stormare, Debbie Harry, Patrick Fugit, Eric Roberts,
Alexis Arquette. mfl. 
Produksjonsselskap: Brink Films, Little Magic Films, Muse
Productions, Muse/Blacklist Films, Saggitaire, Spun Inc.,
Stone Canyon Entertainment 
Produsent: Chris Hanley, Timothy Wayne Peternel,
Fernando Sulichin, Danny Vinik m.fl. 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: SF-NORGE 
http://www.filmweb.no/sfnorge/ 
www.spunthemovie.com 
Produksjonsformat: 16 mm 
Visningsformat: 35 mm
Engelsk tale - Norske undertekster 
Farger, SRD, 101 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 
FILMER I GRENSELAND

SPUN 

LENKER
http://www.pfd.co.uk/scripts/get.py/filmandtv/?ftdirectors
%20Jonas%20Akerlund 
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Ti år gamle Chihiro har reist gjennom en tunnel og befinner seg plutselig i en fantastisk
verden hvor det skjer mange underlige saker. Denne verden eksisterer parallelt med
menneskenes verden, men vi er ikke i stand til å oppdage den. Det er en verden av
guder, alver og orker og hvor det finnes en by med varme kilder, som gudene bruker
til å helbrede all slags sykdommer og problemer. Chihiro ankommer denne verden hvor
mennesker ikke har adgang, men blir akseptert mot at hun oppgir sitt navn og det å
være menneske og hjelper til ved de varme kildene. Hun får navnet Sen. Hun får snart
kontakt med mange av de forskjellige spennende vesener som lever i denne andre
verden. Hun oppdager at hennes foreldre også har kommet seg gjennom tunnelen og
vil møte henne. Men foreldrene er blitt forvandlet til griser og hun må finne en måte
å redde dem på. Hun møter den mystiske gutten Haku, som hun blir opptatt av og
sammen prøver de å redde Sens foreldre. 

Whilst travelling through a tunnel, ten-year old Chihiro suddenly finds herself in a fantastic, incredible world where all sorts
of weird things happen. This world exists alongside the world of humans and yet, nobody has ever noticed it before. It is a
world of gods and lesser gods, goblins and orgres; it is also a world where there is a city of hot springs, where the gods
heal all manner of ailments - big and small. Chihiro is accepted in this other-world when she gives up her name and hence
being human and is given the name Sen. Her parents, eager to find their daughter, have also got through the tunnel and
wish to join her. However, they have been turned into pigs, as this other-world doesn-t accept humans. Together with the
mysterious boy Haku, who appeals to her the minute she sets eyes on him, they try to resque her parents. 

Japan 2001 
Manus: Hayao Miyazaki 
Regi: Hayao Miyazaki 
Foto: 
Musikk: Jô Hisaishi & Yumi Kimura 
Medvirkende: Stemmer: Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari
Natsuki, Takashi Naitô, Yasuko Sawaguch 
Produksjonsselskap: Studio Ghibli, Tokyo 
http://www.nausicaa.net/ 
Produsent: Toshio Suzuki 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Arthaus 
http://www.filmweb.no/arthaus/ 
bventertainment.go.com/movies/spiritedaway 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Japansk tale - Norske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, DTS, 125 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER
ANIMASJON 

SPIRITED AWAY 
Sen to chihiro no kamikakushi  

Hayao Miyazaki er født i Tokyo i
1941 og studerte økonomi og
politikk før han i 1963 begynte
som animatør i Toeis
animasjonsstudio. Her arbeidet
han blant annet med
SKATTEØYEN (1971) i regi av
Kei Iyama og Hiroshi Ikeda og en
TV-serie basert på "Heidi". Han

debuterte selv som regissør i 1978 og fikk sitt
internasjonale gjennombrudd med KAZE NO TANI NO
NAUSICCA. I 1985 etablerte han sitt eget studio Ghibli og
har utgitt en rekke mangabøker, PRINSESSE MONONOKE,
som BIFF presenterte i 2000 ble en stor kinosuksess i
mange land. 
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Han-gi jobber som hallik på et bordell og har oversikten over det som rører seg i
horestrøket. Han er også gjengleder og en temmelig brutal type som uttrykker seg
bedre fysisk enn muntlig. En dag får han øye på skolejenten Sun-hwa og fatter
interesse for henne. Sun-hwa blir skrekkslagen da han tvinger henne til å kysse seg
med sin kjæreste som iakttaker. Han-gi blir selvsagt avvist, men tar en mildt sagt
stygg hevn, som fører Sun-hwa i stor trøbbel. Sun-hwa ender opp som prostituert i
hans strøk og han betrakter henne jevnlig bak et toveisspeil, der hun trakterer sine
kunder. Hun finner imidlertid ut hva som er skjedd og hvem som er skyld i hennes
misere. Historien tar en ny vri. Man skal kanskje være bra syk på sinnet selv for å
kalle dette en kjærlighetshistorie. Men det er det det er. 

Shown at this year's Berlinale as a competition film, this film investigates love at first sight and instinctive hatred. Gangster
and pimp Han-gi spots a student, Sun-hwa, sitting on a park bench and he instantly falls in love with her. The presence of
the girl's boyfriend doesn't deter him from giving her a healthy kiss. Afterwards, he tenaciously pursues Sun-hwa and takes
advantage of the situation when he sees her stealing a book. The incident leads to a totally different situation for her, she
loses most of her dignity trying to cope with the situation, and the two meet again on Han-gi's territory. A love story?
Perhaps that is what BAD GUY is. 

Kim Ki-duk (1960) har en
spesiell plass innen koreansk film
og han har jobbet med enorm
effektivitet de siste årene. Siden
debuten CROCODILE i 1996 har
han laget 6 spillefilmer. WILD
ANIMALS (1997), BIRDCAGE
INN (1998), THE ISLE (1999),
REAL FICTION (2000), ADDRESS

UNKNOWN (2001), og SYKE JÆVEL (2001). Han har
ingen filmutdannelse eller noen slags "kulturell" bakgrunn,
snarere tvert imot. Han sluttet tidlig på skolen, og jobbet
på fabrikk før han vervet seg i marinen. Han livnærte seg
med kunstmaling i Paris før han returnerte til Korea. I
løpet av de siste årene har han blitt en av de mest feirede
regissører i den internasjonale filmfestival-verden. Han
karakteriseres som en svært kontroversiell geriljaregissør
med sine ekstremt lave budsjetter og høye hastighet. 

Sør-Korea 2002 
Manus: Kim Ki-duk 
Regi: Kim Ki-duk 
Foto: Cheol-hyeon Hwang 
Musikk: Ho-jun Park 
Medvirkende: Cho Jae-Hyun, Seo Won, Kim Yoon-tae, Choi
Duk-moon, m.fl. 
Produksjonsselskap: LJ Film 
Produsent: 
Salgsselskap: Futurefilm, Finland 
Norsk distribusjon: Festivalimport
www.kimkiduk.com 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Koreansk tale - Engelske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, SRD, 100 min. 

INTERNASJONALT KONKURRANSEPROGRAM 
KOREANSK PERSPEKTIV

SYKE JÆVEL 
Nabbeun namja 
Bad Guy 

Lars Von Trier og Thomas Vinterbergs selskap Zentropa står bak denne komedien
som blander svart humor á la Coen-brødrene med dogmefilmens kresne stil. Dennis
og Carl er to miserable brødre som bor i et skur på landet sammen med vennen Finn,
som alltid er skyhøy på LSD. Dumme-Dennis ønsker seg kjæreste til jul, og broren
leverer, i form av en dame han har plukket opp på den lokale vertshus. Denne damen
viser seg imidlertid å være på flukt fra sin kriminelle ektemann. Erotikken blomstrer
da hun flytter inn, og alt blir nøye overvåket av de påtrengende naboene.
Nils Arden Oplev bruker skrudd humor og glimrende kameraarbeid for å utforske
disse fire menenskene som lengter etter et liv i likevekt, men som er altfor
ubalanserte til å oppnå det. 

CHOP CHOP is a comedy about two blokes who fail to live an ordinary life. Dennis and Carl are brothers who live in a shed
in the countryside. Dennis is by far not the brigthest of the two. He believes in Santa Claus and his biggest wish for
Christmas is a girlfriend. Being Dennis' elder and loyal brother Carl does his best to make Dennis' wish come true. Carl
meets Rita at the local pub and since she is on the run from her husband, she doesn't turn down the offer to hide out at
Carl and Dennis' place. After all - she doesn't mind pretending to be the girlfriend of harmless Dennis, if needed be. Finn -
a totally unbearable acidhead - is also staying at Carl and Dennis' place, taking advantage of the fact that Carl owes him
money. He has now been living there for almost six months. Suddenly one night, life changes dramatically in the house.
With a little help from Carl, Dennis and Rita, Finn eats too many of his homemade acid candy leaving Carl and Dennis with
a huge problem on their hands... Especially since the pushy neighbour Anton and his subdued wife are following every move
they make. 

Danmark 2001 
Manus: Niels Arden Oplev og Håkan Lindhé 
Regi: Niels Arden Oplev 
Foto: Lars Vestergaard 
Musikk: Jacob Groth 
Medvirkende: Anders W. Berthelsen, Martin Buch, Sidse
Babett, Knudsen, Thomas Bo Larsen, Tommy Kenter,
Birthe Neumann m.fl. 
Produksjonsselskap: Zentropa Entertainment 
http://www.zentropa.dk/ 
Produsent: Sisse Graum Olsen 
Salgsselskap: Trust Film Sales
Norsk distribusjon: Festivalimport 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm 
Dansk tale - Ingen undertekster 
Farger, WS 1:1,85, SRD, 90 min. 

KVALITETSFILM RETT PÅ VIDEO 

STIKKSAGEN 
Fukssvansen 
Chop Chop 

Niels Arden Oplev ble født i
Danmark i 1961. Han skrev sitt
første manus da han var 22, og
etter universitetsstudiene
utdannet han seg som
filmregissør ved Danmarks
nasjonale filmskole med eksamen
i 1989. Han laget dokumentaren
HUGO FRA HIMMERLAND i

1987 som vant førstepris på tre skolefilmfestivaler, og
fulgte opp med eksamensfilmen WINTER'S END i 1989.
Denne filmen fikk god omtale på skolefilmfestivalen i
Montreal, ble valgt til Best Fiction i Mexico City og
nominert til Oscar i 1991. Spillefilmdebuten PORTLAND
(1996) deltok i konkurransen i Berlin filmfestival samme
år. De siste årene har han arbeidet mye med TV-serier,
som for eksempel ”Taxi”, og STIKKSAGEN er hans andre
spillefilm. 

LENKER
http://www.dfi.dk/dfi/english/featurefilms/chopchop.html 



103BIFF 2002102 BIFF 2002

Thomas Pynchon er en av vår tids mest leste forfattere og kanskje den mest
mystiske av dem alle. Siden han utga sin første roman 'V' i 1963 har han holdt sin
identitet skjult. Han gir aldri intervjuer og lar seg ikke avbilde. Ingen vet hvor han
holder til - han bor trolig i New York. Han lever et så privat liv at flere stiller spørsmål
ved om han faktisk eksisterer. [p.] som han kalles konsekvent i denne filmen, har et
bemerkelsesverdig forhold til verden, hvor selve forestillingen om verden forsvinner i
det vage og det virtuelle, et slags sort hull i universet som ikke lekker ut informasjon
og som truer med å oppsluke alt. Denne dokumentaren er en reise til de steder [p.]
beskriver i sin biografi. Filmskaperne følger motiver og opptrukne stier fra romanene
hans. Slik sett beskriver Dubini-brødrene noe av den mystiske forfatterens litterære
univers og idéverden. 

On September 11th. 2001 while we were cutting the last pieces of this documentary, suddenly the terrible pictures from
New York appeared on TV - the very city where Thomas Pynchon lives. His major work "Gravity's Rainbow" starts with V2-
rockets bombing London in 1944 and ends after more than a thousand pages with the singel impact of a rocket in a movie
theatre in Los Angeles. In this last moment, the spectators' eyes keep the last picture of the film... There won't be many
authors, having described this atmosphere in such an analytical and visionary way. Thus not only the years 1944/45 in
Germany and the sixties in the USA during the time of Vietnam War with it's upcoming underground culture, but also these
days, can be called truly 'pynchonesque'. - Fosco & Donatello Dubini 

Brødrene Fosco
(1954) og
Donatello Dubini
(1955) kommer
fra Zürich og
har studert
teater og film i
Wien og Köln.
De var

medlemmer av Zürich 'Filmkollektiv' fra 1977-79 og
opprettet i 1986 cineast-kollektivet 'Der Andere Blick'
sammen med Nico Hoffman, Christian Wagner, Werner
Penzel og Nicolas Humbert. De har regissert en rekke
filmer sammen: GÖSGEN - EIN FILM ÜBER DIE
VOLKSBEWEGUNG GEGEN ATOMKRAFTWERKE (1979),
BLINDGÄNGER (1984), ÜBER MIR DER HIMMEL, UNTER
MIR EIN SCHWARZES LOCH (1984), DAS
VERSCHWINDEN DES ETTORE MAJORANA (1986),
KLAUS FUCHS - ATOMSPION (1989) J.K. -
ERFAHRUNGEN IM UMGANG MIT DEM EIGENEN ICH
(1991) LUDWIG 1881 (1993), JEAN SEBERG -
AMERICAN ACTRESS (1995) og DIE REISE NACH
KAFIRISTAN (2001). 

Tyskland/Sveits 2001 
Manus: Fosco & Donatello Dubini 
Regi: Fosco Dubini & Donatello Dubini 
Foto: Donatello Dubini 
Musikk: The Residents 
Medvirkende: Richard Lane, George Plimpton, Juels
Siegel, Chrissie Wexler, Irvin Corey, James Bone, m.fl. 
Produksjonsselskap: Dubini Filmproduktion
Produsent: Fosco & Donatello Dubini 
Salgsselskap: Media Luna Entertainment GmbH & Co. KG 
http://www.german-
cinema.de/archive/film_company_view.php?film_company_i
d=135 
Norsk distribusjon: Festivalimport
http://www.pynchon-
film.de/filme/thomas_pynchon/index.php 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Engelsk tale - Ingen undertekster 
Farger, WS 1:1,85, DolbySR, 90 min. 

DOKUMENTAR 

THOMAS PYNCHON 
- A JOURNEY INTO THE MIND OF [P.] 

SYMPATHY FOR MR. VENGEANCE utforsker yttergrensene for hva et normale og
fredsommelige mennesker er i stand til å gjøre når omstendighetene presser dem inn
i et hjørne. Den ung døve fabrikkarbeideren Ryu veksler fritiden mellom sin kjæreste
Yeong-mi og sin syke søster, som han er svært glad i. To skjebnesvangre hendelser
inntreffer. Han må donere sin ene nyre til sin syke søster, samtidig som han mister
jobben på Park Dong-jins fabrikk for unnasluntring grunnet søsteren. Så viser det seg
imidlertid at søsterens kropp ikke kan nyttiggjøre seg av brorens nyre og samtidig
involveres Ryu i organselgerens spekulasjoner, som fører til at Ryu mister alt han har
av penger. Tiden løper ut for søsteren, og Ryu og hans venninnne bestemmer seg for
å kidnappe fabrikkeierens datter for å få råd til å redde søsteren. Da begynner
marerittet for alvor. 

This is a brilliantly constructed film; it is also an extremely grim and brutal tale which Park has imbued with an atmosphere
of overwhelming claustrophobia and desperation. The silence of Ryu's world adds an unusual dimension to the mood and
the film's relentless pacing, if not always rapid, is gripping every step of the way. Its finale leaves the stage strewn with
more blood and bodies than a Jacobean tragedy. SYMPATHY FOR MR. VENGEANCE is certainly not for the faint of heart,
but those with strong stomachs may value its candour over the cosmetic violence of other films. The bitter irony of its
bloody ending is that neither Ryu nor Dong-jin is violent by nature or vocation; this makes Park's film more realistic than
many hard-hitting noirs. 
- Giovanna Fulvi, Toronto International Film Festival 2002 

Sør-Korea 2002 
Manus: Lee Moo-young, Lee Jong-yong, Park Ridame
Regi: Park Chan-wook 
Foto: Kim Byung-il 
Musikk: Pae Hyun-jin
Medvirkende: Song Kang-ho, Shin Ha-kyun, Bae Doona, Im
Ji-eun, m.fl.
Produksjonsselskap: Studio Box, ved Lee Jae-soon
Produsent: Excecutives: Seok Dong-jun, Hah Sung-keun,
Lim Jin-kyu 
Salgsselskap: CJ Entertainment 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Koreansk tale - Engelske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, SRD, 117 min. 

KOREANSK PERSPEKTIV 
FILMER I GRENSELAND

SYMPATHY FOR MR. VENGEANCE 
Boksuneun naui geot 

Park Chan-wook er født i 1963.
Han studerte filosofi ved Sogan
Universitetet, hvor han etablerte
en filmklubb og utviklet en stor
interesse for filmteori. Han skrev
flere essay om filmkritikk. I 2001
fikk han sitt internasjonale
gjennombrudd med JOINT
SECURITY AREA (2000), som

ble uttatt til filmfestivalen i Berlins hovedprogram. Det var
suksessen med denne som gjorde ham i stand til å trekke
frem manuskriptet til SYMPATHY FOR MR. VENGEANCE
fra skrivebordsskuffen. Andre av hans filmer er THE SUN
IS THE MOON'S DREAM (1992), TRIO (97). 
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Seksuell opphisselse kan være utslag av så mangt. Og dokumentarfilmer, for
eksempel, er en sveitsisk spesialitet. De kan det der. Etter hvert har det gått opp for
oss at Sveits, Østerrike og Norge har mange fellestrekk. Ikke bare fjellene, skisport
og snø. Fremmedfrykt, for eksempel, er en fremtredende holdning blant folkeslag som
har levd i isolasjon siden de befolket de ugjestmilde områdene de mener de eier. Disse
land har som kjent blant annet vært kjennetegnet ved at det ikke er lett å bedrive
kommunikasjon geografisk. Og som konsekvens ei heller mellommenneskelig.
TILFELLET PIERCE er, som den østerrikske HUNDEDAGER, en fremstilling av
aspekter ved perversjon, slik såkalte normale mennesker, som mener å beherske slik
mellommenneskelig kommunikasjon, kaller det. I dette sveitsiske dokumentet
TILFELLET PIERCE er det tale om sado-masochisme på et noe mer konkret nivå enn
det fiksjonsfilmen HUNDEDAGER tar for seg. 

Pierce er en mann rundt tretti som har som formål i livet smertelig å glede andre for på den måten å glede seg selv. Vi vil anta at filmen
ikke passer for alle publikummere på BIFF 2002. (Men så er det vel ikke alle som har påtrengende behov for å lytte til Pierce heller). Hans
tanker omkring det å være aktør på en annerledes scene enn den de fleste av oss frekventerer, er likevel fascinerende for flere enn de
innvidde. Og sett i et noe større perspektiv, skulle det ikke være av veien å gi ham en sjanse, for på den måten kanskje også å forstå noe
bedre hva en selv bedriver? Herved er dere advart og samtidig er TILFELLET PIERCE anbefalt, pervers som vi er. 

Full frontal nudity galore and mind food all the more: These three diverging visions of desire and intellect will add many a
layer to your sex life. DIE AKTE PIERCE penetrates the provoking contemplations of Switzerland's most valued SM-artist-
for-hire as well as his naughty sex-room procedures. (Verzaubert - International Queer Film Festival - Germany.) 

Sveits 2001 
Manus: Roland Kohler & René Krummenacher 
Regi: Roland Kohler & René Krummenacher 
Foto: Roland Kohler & René Krummenacher 
Musikk: 
Medvirkende: Pierce og hans uvesentlige masochist i en
krok på kjøkkengulvet, m.fl. 
Produksjonsselskap: Roland Kohler & René Krummenacher 
rolandhood@hotmail.com 
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: analog video 
Visningsformat: Analog video 
Tysk tale - Engelske undertekster 
18 år
Farger, 4:3, Stereo, 52 min. 

DOKUMENTAR
GAY + LESBIAN

TILFELLET PIERCE 
Die Akte Pierce 
The Pierce File 

René Krummenacher er
født i 1964 i Sveits.
Jobbet tidligere som
tannlege, men er nå
filmskaper. 
Roland Kohler er født i
1968, også i Sveits.
Kohler studerte film
ved Universitetet i

Zurich og jobber nå som klipper og regissør. Fra 1998-
2001 jobbet Krummenacher og Kohler på flere prosjekter
sammen. TILFELLET PIERCE er deres første kommersielle
arbeid. 
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Gulløve-vinneren fra Venezia 2001 forteller historien om en mann som prøver å flykte
fra sitt eget liv.
Vincent prøver å skape en dobbel subjektivitet, noe som gjør ham til en oppriktig
løgner - og en skuespiller i sitt eget liv. 
Vincent er tilsynelatende en travel mann opptatt med forretningsreiser og
møtevirksomhet. Det er i hvert fall det han forteller familie og venner. Faktum er at
dette er en fiksjon. Vincent klarer ikke å fortelle sine nærmeste at han har mistet
jobben, at det han egentlig ønsket var å ta en "time-out" fra det stressende yrkeslivet.
Etter hvert overtar løgnene for sannheten, noe som fører til at han misbruker
familiens og vennenes tillit og at hans suksessfulle fasade rakner. 

TIME OUT is a perfectly made, emotionally piercing and artistically accomplished examination of the desperation and
despair of an essentially good and caring man driven to craven, absurd acts of self-delusion. With echoes of Michelangelo
Antonioni's THE PASSENGER, the movie presents a terrifying and gripping portrait of a man so alarmed at what he has
become that he invents an idealized portrait to cover up his faults and limitations. 

Frankrike 2001 
Manus: Robin Campillo og Laurent Cantet 
Regi: Laurent Cantet 
Foto: Pierre Milon 
Musikk: Jocelyn Pook 
Medvirkende: Aurélien Recoing, Karin Viard, Serge
Livrozet, Jean-Pierre Mangeot, Monique Mangeot m.fl. 
Produksjonsselskap: Haut et Court 
http://www.hautetcourt.com/HC/som.html 
Produsent: Caroline Benjo 
Salgsselskap: Celluloid Dreams, Paris 
http://www.celluloid-dreams.com 
Norsk distribusjon: Arthaus 
http://www.filmweb.no/arthaus/ 
Filmens offisielle hjemmeside 
http://www.hautetcourt.com/HC/som.html 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Fransk tale - Norske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, SRD, 133 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 

TIDEN ER UTE 
L'emploi du temps 
Time Out 

Lauren Cantet (1961) født i
Frankrike, utdannet på IDHEC i
Paris i 1996. Han har regissert
de to kortfilmene TOUS A LA
MANIF (1993) og JEUX DE
PLAGE (1995) og spillefilmen
MENNESKELIGE RESSURSER
(BIFF 2000) som var hans debut
som spillefilmregissør. Han

regisserte også BORTREIST i 1997 som del av
episodefilmen 2000 SETT AV... 
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Den bergensproduserte dokumentarfilmen VELKOMMEN HJEM får æren av å være
BIFFs avslutningsfilm. På en underholdende og sjarmerende måte tar den for seg et
ti-talls nordmenn med innvandrerbakgrunn, deres synspunkter på hverandre og oss
andre generelt. Vi møter folk med bakrunn fra f.eks. Afghanistan, Pakistan, India,
Tanzania og Sør-Afrika, deres nåværende livssituasjon og deres observasjoner av det
å være "norsk". Trond Kvist har sammenfattet det meste av tematikk rundt konflikter
og problemer knyttet til innvandring og integrering. Resultatet er en filmfortelling med
glimt i øyet, som gir et varmt og nært portrett av de involverte intervjuobjektene,
samtidig som den kan være en tankevekker for deres medborgere i det norske
samfunn. 
Norwegian documentarist Trond Kvist portrays several Norwegian, either first or second generation immigrants living in
Oslo or Bergen. The film describes their contemporary living conditions, their observations on the Norwegian society, as
well as on each other. Although this documentary examines conflict issues related to immigration and integration and
portrays people from warmer latitudes settling in a colder country inhabited by people with stronger inhibitions, the result
is a warm, charming and entertaining documentary. 

Bergensbaserte Trond Kvist er
født i Oslo i 1961 og er utdannet
på TV-faget ved Universitetet i
Bergen. Han er en
dokumentarfilmskaper som har
for vane å sparke til alle sider
med sine sterkt politisk
engasjerte filmer. Han startet
med å lange ut blant annet mot

BIFF-leder Tor Fosse i kortfilmen GJØKUNGEN (1991), en
film om Aktivitetshuset USF. Nok om det. BOOMERANG
(1995), som han regisserte sammen med Gunnar Vikene
(HIMMELFALL), tok seg effektivt av Bergen politikammer
og var medvirkende årsak til at Boomerangsakene kom
opp for Høyesterett og kanskje også til at Bergens-politiet
la om stilen en smule. JUNKIES (1998) ble et innlegg i
debatten om narkomanes rettigheter og myndighetenes
feilslåtte narkopolitikk. Trond Kvist er norsk
dokumentarfilms "enfant térrible" - noe han nok trives godt
med å bli kalt. 

Norge 2002 
Manus: Trond Kvist 
Regi: Trond Kvist 
Foto: Knut Aas & Torstein Nodland 
Musikk: Lasse Myhrvold, Kristian Stangeby og Calle
Hamre
Medvirkende: 
Produksjonsselskap: Piraya Film, Bergen 
http://www.piraya.no 
Produsent: Torstein Grude 
Salgsselskap: SF Norge 
Norsk distribusjon: SF Norge 
http://www.filmweb.no/sfnorge/ 
Produksjonsformat: 16 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Norsk tale - Engelske undertekster 
Farger, DolbySR, 95 min. 

AVSLUTNINGSFILM
DOKUMENTAR 

VELKOMMEN HJEM 
Welcome Home 

David C. Turnley har vunnet Pulitzerprisen for foto og hans brilliante svart-hvitt
kameraarbeid og stillsfoto fanger inn uttrykk og atmosfære i Havanas
arbeiderklassedistrikter. La Tropical er den folkelige benevnelsen på en statlig eiet
utendørs danseklubb i utkanten av byen, hvor på det meste 5000 mennesker kan
oppleve són som spilles i alle former og uttrykk. Filmen er et must for alle elskere av
latin-amerikansk musikk. LA TROPICAL tar deg med til en sensuell og visuelt
forseggjort beskrivelse av danseklubben, dens publikum og ikke minst utøverne av
musikken og dansen. For her går det i rytmer og dertilhørende hoftearbeid. Vi møter
band og utøvere som for eksempel Grammy vinneren "Los Van Van", "Son Candela",
"La Caro Band" og "Charanga Habanera". Men David C. Turnley viser oss også en
annen side av denne kulturen. Det sensuelle uttrykket glir gradvis over i tragiske
undertoner av sosial nød. Rasemotsetninger kommer til overflaten - et elskende par
av forskjellig hudfarge kan ikke gifte seg da kvinnens familie ikke tillater dette - ikke
bare på grunn av hudfarge, men også fordi "Benny" er lut fattig og har ingen
fremtidsutsikter. En annen utøver med glimt i øyet, mener å ha ligget med 10000
kvinner og da hans unge kjæreste blir gravid, passer det ham dårlig. Han eier ikke
nålen i veggen, hun har to aborter bak seg og legen fraråder en tredje... Filmen er en
hyllest til musikken og menneskene den portretterer, mennesker som ikke har noe
annet valg enn å danse videre. Og her ligger dobbeltbunnen i LA TROPICAL. 

Stunningly photographed, this film is a sensual and visually elaborate depiction of a huge outdoor dance club on the outskirts
of Havana. Crowds of 5000 come to hear and dance to the hottest Cuban bands in the exceptional locale, which according
to New York Times music critic Peter Waltrous, "seems as if it's going to levitate with the joy of the Cuban soul." The film
captures the pulsating rhytms of the bands that inspire the dancers... Concentrating on the dancers, the workers, the band
members and the exuberant audience members at La Tropical, this astonishing film offers a panorama of portraits of
individuals who make up the diverse population of Havana. Albert Maysles has called LA TROPICAL "the most human,
dynamic and liberated documentary ever shot in Cuba" - Marc Glassman (Hot Docs - Canadian International Documentary
Festival 2002 

USA 2001 
Manus: David & Ann Turnley 
Regi: David Turnley 
Foto: David Turnley 
Musikk: Forskjellig 
Medvirkende: Juan Cruz, Pedrito, Benny, Luis Manuel,
Benny Santos, La Caro Band, Judith, Yusimi, Roberto,
Acela Rodriguez Santiago, Eloy Machado Perez, Tikitiki,
m.fl. 
Produksjonsselskap: 
Produsent: David Turnley, Adriana Orejuela, Euridice
Arratia Queseda 
Salgsselskap: 
Norsk distribusjon: Festivalimport
www.digitaljournalist.org 
Produksjonsformat: digital video 
Visningsformat: Digital video 
Spansk tale - Engelske undertekster 
Svart/hvit, 96 min. 

DOKUMENTAR 

LA TROPICAL 

Fotojournalisten David Turnley
(1955) studerte ved
universitetet i Michigan og ved
Sorbonne i Paris. Han har vært
fotograf for Detroit Free Press
siden 1980 og vunnet
Pulitzerprisen, World Press
Photo flere ganger og rekke
andre priser. Han jobber mye for

Time, National Geographic, Newsweek og Life. I 1999
laget han et bemerkelsesverdig portrett av Dalai Lama for
CNN. Han bodde med Nelson Mandela i to måneder og
spiste middag med ham den dagen han kom ut av
fengselet etter 27 år, han var førstemann inn i Bagdad da
gulfkrigen startet og fotograferte tutsi-massakren i
Rwanda. Davids tvillingbror Peter N. Turnley er forøvrig
også fotograf med den samme utdannelsen og jobber fast
for Newsweek o.a. Turnleybrødrene representerer en ny
type journalister som er i stand til å gjenskape seg selv i
takt med nye tider og teknikker. 

LENKER
http://www.seeingblack.com/x052402/foriegnfilms.shtml 
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Sherine Salama er australsk filmregissør, født i Kairo med Palestinsk bakgrunn. Mot
slutten av 2000 dro hun til Vestbredden for å lage en dokumentar om arrangerte
ekteskap og om livet til menneskene i krigssonen. Hun endte opp med en historie som
har langt flere og dypere lag enn hun forventet. 
Bassam er en palestinsk mann midt i 30-årene som opprinnelig kommer fra Ramallah,
men som nå jobber i eksil i Cleveland, Ohio som telefonreparatør og lotteriselger. Han
reiser til hjembyen for å finne seg en "hjemmelaget" kone. Hans tilkommende er
Mariam, en 25-årig kvinne fra nabobyen, hvor hun har bodd i hele sitt liv. Bassam er
den første mannen utenom familien og nære naboer hun i det hele tatt får treffe
alene. Bryllupet blir avholdt i forhold til tradisjonens krav, men det oppstår snart
komplikasjoner. Mariam må bli igjen hos Bassams familie når han drar tilbake til Ohio.
Hun mangler de nødvendige papirer, og ventetiden blir lang. Bassam sender henne
videoer fra hennes kommende hjem "over there" og hun synes å grue seg til møtet
med Vesten. En innsiktsfull film om vanlige palestineres liv på Vestbredden, tatt opp
før Sharons terrorismedemagogi satt i for fullt etter 11. september 2001. 

Ramallah, July 2000, and Afarat is in America talking peace. Bassam has travelled from Ohio to his Palestinian homeland
to find a bride. He's been married before, but it was a failure. So, this time he's settled for an arranged marriage. His
intended, Mariam, is twenty-five, but she's never spent a night away from her home. Five months later, they're married.
Bassam is back in America and Mariam's living with his family in Ramallah, waiting for her visa, huddled under blankets as
gunfire echoes around the West Bank. A compelling documentary which offers remarkable insight into the lives of ordinary
Palestinians. - Sydney Film Festival 

Sherine Salama arbeidet som
nyhetsjounalist for Australian
Broadcasting Corporation i
mange år og har mottatt FNs
Media fredspris. Før dette
arbeidet hun i midtøsten I tre år
som avisjournalist. Hun fikk en
pris for sin dokumentarfilm
AUSTRALIA HAS NO WINTER

(1999) om en flyktningefamilie som reiser fra Beograd til
Melbourne. 

Australia 2002 
Manus: Sherine Salama 
Regi: Sherine Salama 
Foto: Sherine Salama 
Musikk: 
Medvirkende: Mariam and Bassam Abed 
Produksjonsselskap: Habibi Films, Sydney 
Produsent: Sherine Salama, Habibi Films 
Salgsselskap: Habibi Films, Sydney 
Norsk distribusjon: Festivakimport
Produksjonsformat: analog video 
Visningsformat: Analog video 
Arabisk tale - Engelske undertekster 
Farger, 4:3, Stereo, 90 min. 

DOKUMENTAR 

A WEDDING IN RAMALLAH LENKER
http://www.wsws.org/articles/2002/jul2002/sff2-
j22.shtml 

THE WARRIOR er en mytisk eventyrhistorie om en ensom krigers ”åndelige” reise fra
ørkenen i Rajastan til de snødekte fjelltoppene i Himalaya. Lafcadia (Irfan Khan) leder
en liten bande krigere i tjeneste for en tyrannisk lord. Etter et syn han får, bestemmer
Lafcadia seg for å ta avstand fra sitt voldelige liv, men avgjørelsen koster ham dyrt.
Han vil legge ned sverdet, og slutter å adlyde lorden. Derfor blir han straffet grundig.
På sin flukt møter han en ung gutt som mistet sine foreldre på grunn av en kriger,
kanskje ham selv. Han møter en blind gammel kvinne som berører ham og kjenner at
ansiktet hans har vært dekket av blod. Filmen er bygget som et haikudikt: enkelt,
abstrakt og ganske minimalistisk i komposisjon. Til tross for hundrevis av statister,
gir THE WARRIOR følelsen av å være en poetisk zen-fortelling om en mann og hans
sverd, som blir fortellingen om en mann og hans sjel. 

The film is situated in India, in the beautiful landscape of Rajasthan and the snowy peaks of the Himalayas. The plot is
actually a simple morality tale sometime in the past, in the age of swords and warriors. The main hero, an amazingly skilled
and brave warrior, decides to turn his back on the sword and bloodshed after a mystical encounter. He stops obeying his
chief. Escaping his lord, he meets a young boy whose parents got killed by some warrior, maybe even by him personally.
He also meets a blind old woman who feels that his face has been covered with blood. The warrior again faces the old
dilemma. The whole film is structured as a haiku poem: simple, abstract and quite minimalist in composition. In spite of
hundreds of extras and lots of camels and horses, the film gives the impression of a poetic Zen tale about a man and his
sword switching to a tale about a man and his soul. - Rotterdam Int. Film Festival 2002 

Storbritannia/India 2001 
Manus: Asif Kapadia og Tim Miller 
Regi: Asif Kapadia 
Foto: Roman Osin 
Musikk: Dario Marianelli 
Medvirkende: Irfan Khan, Puru Chibber, Aino Annuddin,
Manoj Mishra, Nanhe Khan, Chander Singh, Hemant
Maahaor m.fl. 
Produksjonsselskap: British Screen, FilmFour, Senator
Film Produktion GmbH, The Bureau 
http://www.filmfour.com/ 
Produsent: Bertrand Faivre 
Salgsselskap: Film Four
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm film 
Hindi tale - Norske undertekster 
Farger, SC 1:2,35, SRD, 87 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 
NY BRITISK FILM

THE WARRIOR 

Asif Kapadia (1973, England).
Studerte ved The Royal College
of Art i London. Eksamensfilmen
THE SHEEP THIEF (1997) vant
juryprisen i Cannes for beste
kortfilm. Han har laget
reklamefilmer, TV-dramaer og
dokumentarfilmer. THE
WARRIOR er hans
spillefilmdebut. 

LENKER
http://www.dvdbulletin.co.uk/reviews/126/ 
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Tsjekkia 2001 
Manus: Bohdan Sláma 
Regi: Bohdan Sláma 
Foto: Divis Marek 
Musikk: Miroslav Simácek 
Medvirkende: Zdenek Rauser, Tatiana Vilhelmová, Pavel
Liska, Marek Daniel, Vanda Hybnerová, m.fl. 
Produksjonsselskap: Cienart TV Prague 
Produsent: 
Salgsselskap: Telexport Prague 
Norsk distribusjon: Festivalimport
www.czech-tv.cz/filmy/divokevcely/english 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Tsjekkisk tale - Engelske Norske undertekster 
Farger, WS 1:1,85, DolbySR, 94 min. 

CINEMA EXTRAORDINAIRE 

Bohdan Sláma (1967) utdannet
regissør ved FAMU i Praha med
filmen AKÁTY BÍLE (Hvite
akasier), som senere fikk
kinodistribusjon sammen med
hans egen kortfilm ZAHRÁDKA
RÁJE (Edens have). WILD BEES
har mottatt en rekke priser;
VPRO Tiger Award – IFF

Rotterdam 2002, Czech Lion 2001 for beste birolle
(Zuzana Kronerová); Kodak Vision Award for beste
debutfilm og Award of Association of Czech Film Clubs –
Finále Plzenˇ 2002. 

Vi befinner oss i en avsidesliggende landsby i nordre del av Moravia i Tsjekkia, langt
fra resten av verden. Landsbyboernes liv veksler mellom intet å gjøre og å gå på bar.
Etter førti år med kommunisme, er alt som står tilbake en kirke som er nær kollapset
og et jordbruksområde som ligger brakk. Landsbyboerne bruker humor til bekjempelse
av hjelpeløsheten og ser frem til årets begivenhet - den store folkefesten. Kaja er
sønn av den selvoppnevnte landsbyfilosofen og er en sky og enkel skogsarbeider med
et øye for Bozka, kvinnen i landsbyens eneste kiosk. Dessverre har hun på sin side et
forhold til Lada, som er den lokale jålebukk og Michael Jackson-imitator. Kajas bror
ankommer uventet og festen starter. Dagen etter vil alt bli som før, eller ...? WILD
BEES vant en av hovedprisene i Rotterdam i år - en av verdens største
publikumsfestivaler. 

Self confidently, WILD BEES is reminiscent of a cinema from the past: the Czech New Wave from the Sixties that provided
such beautiful bittersweet films about life in the countryside and village communities. Grotesque details and ironic
observations about villagers who seem so far from modern life in a certain way, are presented by the filmmaker with a deep
affection for their characters, their secret loves, their long drawn out conflicts and also their quiet despair that they will
never escape from their provincial surroundings. A bitter-sweet observation in the Czech tradition of a small rural
community. Well observed, sometimes grotesque, sometimes touching, often ironic, it focuses on the young inhabitants,
their dreams and secret loves. - Rotterdam International Film Festival 2002 

WILD BEES 
Divoké vcely 
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WELCOME TO COLLINWOOD er både en kriminalfortelling, en vindskeiv komedie og
et gjennomført karakterstudie. Handlingen foregår i Collinwood, et av de mest forfalne
nabolagene i Cleveland i Ohio. Her møter vi en gjeng tvilsomme typer som prøver å
finne lykken på ymse kriminelt vis. Det hele igangsettes av Pero, som blir løslatt fra
fengselet på utradisjonelt vis. Han har stjålet en vanntett plan fra sin cellekamerat og
skal utføre sin "Bellini"- et lokalt slanguttrykk for den perfekte forbrytelse. Ting roter
seg imidlertid snart til da flere blir involvert i planen hans. Og som ikke det er nok, vil
hans tidligere cellekamerat selv ha en finger med i spillet. WELCOME TO
COLLINWOOD ble presentert i det prestisjetunge "Regissørenes fjortendagers"-
program i Cannes i år og er laget på oppdrag av Steven Soderbergh og George
Clooney, som selv har en rolle i filmen. 

WELCOME TO COLLINWOOD is reminiscent of BIG DEAL ON MADONNA STREET, Mario Monicelli's 1956 Italian classic,
and combines the burlesque humour of that film with the unique brand of spirited fun the directors have exploring the nooks,
crannies and characters of a neighbourhood they know and love. At the centre of this buoyant comedic portrait of the people
and the place are the Russos' staunch Cleveland hearts. - Jane Schoettle, Toronto International Film Festival 2002 

USA 2002 
Manus: Anthony Russo & Joe Russo 
Regi: Anthony Russo & Joe Russo 
Foto: Charles Minsky & Lisa Rinzler 
Musikk: Mark Mothersbaugh 
Medvirkende: William H. Macy, Isaiah Washington, Sam
Rockwell, Michael Jeter, Luis Guzmán, Patricia Clarkson,
Andrew Davoli, George Clooney, Jennifer Esposito,
Gabrielle Union, m.fl. 
Produksjonsselskap: Warner Bros. Pictures, Pandora,
H5B5 Media AG, Section Eight 
Produsent: Steven Soderbergh & George Clooney 
Salgsselskap: Warner Bros.
Norsk distribusjon: Egmont Columbia Tristar
Filmdistributors AS 
http://www.filmweb.no/ect/ 
welcometocollinwood.warnerbros.com 
Produksjonsformat: 35 mm 
Visningsformat: 35 mm
Engelsk tale - Norske undertekster 
Farger, SC 1:2,35, SRD, 86 min. 

INTERNASJONALE FØRPREMIERER 

WELCOME TO COLLINWOOD 

Anthony og Joe Russo vokste opp
i Cleveland i de økonomiske
nedgangstidene på syttitallet
som sønner av en politisk
aktivist. Deres novellefilm PIECES
(97) ble vist på Slamdance
filmfestival i Utah, hvor Steven
Soderbergh ble oppmerksom på
den. WELCOME TO

COLLINWOOD (02) er deres debutspillefilm. 
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VESTNORSK KORTFILMPROGRAM
Short films from Western Norway

BIFF viser det siste av kortfilmer laget på vestlandet.

CELLOFAN
Regi: Annette Ottesen. Prod: Mediaverkstedet i Bergen, 2002, 3 min. 
En jente blir sterkt forandret av en tur i skogen.

LUNCH
Regi: Jacob Rørvik. Prod: Tiny King, 2001, 2min.
Tre industriarbeidere, en hacky sack og en gaffeltruck: En musikalsk lunsjpause med cajunahouse av Mr. Tangeland.

KILLING ME MICROSOFTLY
Regi: Jan Freuchen. Prod: Kunsthøyskolen i Bergen, 2002, 6 min. Animasjon.
Kontormannen får nok av sitt kontor.

GASS
Regi: Kristoffer Hegreberg. Prod: BroderFilm, 2002, 14 min.
Ex-raneren Trygve blir kidnappet dagen før han skal gifte seg. Fanget av fortiden blir han tvunget til å ta et oppgjør med både seg selv og
sine omgivelser.

KAMIKAZE
Regi: Robin Jensen og Turdi Rogne. Prod: Høgskulen i Volda, 2001, 13 min.
Full av forventninger og ambisjoner ofret Bjarte alt. 17 år gammel var han Halsnøys nye unge fotballtalent – gutten skulle bli eliteseriekeeper. 

HEKSEBRYGG
Regi: Siv Nordsveen. Prod: Høgskulen i Volda 2002, 7 min. Animasjon.
Heksa koker sammen et brygg som skal gjøre henne til verdens største og
sterkeste. Hun mangler kun en ingrediens. 

PIDO’S JAR
Regi: Jan Maas. Prod: Høgskulen i Volda 2002, 6 min. Animasjon.
Pido våkner og finner seg selv fanget i et stort glass. 

PEELOFF 
Regi: Therese Jacobsen. Prod: Apecosmonautene, 2002, 4 min.
Noe, som ligger under og som kommer opp til overflaten hver gang du forsøker, å tyde tegnene, hver gang ditt blikk vender innover,
sprenges, som om, du, var den første.

FORFALL
Regi: Geir Henning Hopland. Prod: Delicious Goldfish Productions, 2002, 9 min.
Den tidligere studenten Lars Helge Ellingsen er på rømmen fra Lånekassen. Han drar hjem til sin far for å få hjelp til å holde studiegjelden på
avstand.

SISTE HUS
Regi: Pål Øie. Prod: Spleis AS, 2002, 11 min.
Et ungt par later som om de samler inn penger til Kreftaksjonen. De kjører rundt på landsbygda og svindler godtroende folk. I overmot
bestemmer de seg for å ta et siste hus før de drar inn til byen.

SPESIALVISNING
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PRISVINNERE FRA NORDISK
PANORAMA
Award winners from Nordisk Panorama

REDD BARNA/SAVE THE CHILDREN
Regi: Terje Rangnes. Norge 2002. 6 min. 
En blind jente og hennes lillebror selger lodd til inntekt for blinde barn i Afrika. Det handler om FrP. Episodefilm fra FOLK FLEST BOR I KINA
(www.folkflestborikina.com). Vinner av Canal+-prisen for beste nordiske kortfilm, Nordisk Panorama 2002. 

MALCOLM
Regi: Karim Baker. Sverige 2002. 18 min. 
Malcolm har mistet grepet på tilværelsen. Men en dag blir han invitert til sin sønns fødselsdagsfest. Vinner av Den nordiske kortfilmprisen
2002.

ELÄKÖÖN MARKKINATALOUS/LAST SUPPER
Regi: Christian Lindblad. Finland 2002. 5 min. Animasjon. 
Kort politisk satire. Vinner av Nokia-prisen.

VIKTOR OCH HANS BRÖDER/VIKTOR AND HIS BROTHERS
Regi: Mårten Klingberg. Sverige 2002. 30 min. 
Det er seint på sommeren. Viktor er ti år gammel og har to brødre som hater hverandre. Det er hans oppgave å sørge for at de to aldri
møtes. Vinner av publikumsprisen, Nordisk Panorama 2002.

FAMILY
Regi: Sami Martin Saif, Phie Ambo-Nielsen. Danmark 2002. 90 min. 
Regissørene tar oss med på en reise på jakt etter Samis far, som forlot sin danske familie mens Sami var meget ung. Før filmprosjektet
startet, begikk Samis bror selvmord. Så døde hans mor, og Sami var alene med sorgen. FAMILY er en personlig og fengslende drama fylt
med humor og sterke følelser. Vinner av Den nordiske dokumentarprisen 2001.

Total lengde 149 min

Nordisk Panorama 5 Cities Film Festival er den årlige
festivalen for uavhengig nordisk kort- og dokumentar film.
Festivalen går på omgang mellom de fem nordiske byene
Bergen (Norge), Århus Danmark), Oulu (Finland), Malmö
(Sverige) og Reykjavik (Island).

Nordisk Panorama arrangeres i samarbeid mellom lokale
arrangører og Filmkontakt Nord. Filmkontakt Nord har
kontor i København, og arbeider blant annet for informere
om og markedsføre uavhengige nordiske kort-og
dokumentarfilmer. 

Nordisk Panorama ble arrangert i Bergen i 2000, og
neste gang er 2005. I de fire årene mellom hver gang
festivalen arrangeres i Bergen vil prisvinnerne fra de
andre byene bli vist på BIFF. I år ble festivalen arrangert i
Oulu 24.–29. september, og BIFF viser prisvinnerne
derfra.

Nordisk Panorama 5 Cities Film Festival is the annual
festival for independent Nordic short and documentary
films.The festival is rotating between the five Nordic cities
Bergen (Norway), Århus (Denmark), Oulu (Finland), Malmö
(Sweden) and Reykjavik (Iceland).
Nordisk Panorama was arranged in Bergen in 2000,and
the next time will be 2005. In the four years between,
award winners from the other cities will be screened at
BIFF. This year the festival was arranged in Oulu,
September 24th-29th, and BIFF presents the award
winners.

Linker:
www.filmkontakt.dk
www.nordiskpanorama.com
www.nordisk-panorama.org
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BIFF 2002 presenterer tre videoproduksjoner som er laget her på Vestlandet og som
alle presenteres tirsdag den 22. oktober i KP 3. To av disse er faktisk langfilmer;
PAKKEN og SLAPS. Den tredje er bakomfilmen KRISTOFFERS HIMMELFALL. 

PAKKEN
Norge 2002
Regi: Frode Nordås

Etter at Jon vart dumpa av dama har det vore mykje festing og ditto dårleg økonomi. Ein kveld, etter ein fest, foreslår kameraten Kurt at Jon
skal selja meir møblar for å retta opp økonomien. Ein grei plan, men på vegen plukkar gutane opp ein haikar, Elin, som er lærarvikar på
Bømlo. Begge gutane har sans for henne, men særleg Jon får eit godt auge til Elin.

SLAPS (WORK IN PROGRESS)
Norge 2002
Regi: Sven Nydal / Tom Chr. Lilletvedt

Idéen til denne "no budget" filmen ble unnfanget i fjor vår i dialog og samspill mellom regissør og skuespillere. For å gi skuespillerne et
fundament å improvisere ut i fra, gjorde teamet et grundig arbeid med å bygge opp biografien til hver av karakterene. SLAPS er en mørk
dramakomedie om det å overleve mentalt i den bergenske vinter...

KRISTOFFERS HIMMELFALL
Norge 2002
Regi: Thor Morten Trå

Bakomfilmen til HIMMELFALL gir oss et humoristisk innblikk i hvordan innspillingen av den første spillefilmen produsert  i Bergen gikk for seg.
Vi får oppleve hvordan Kristoffer Joner og Maria Bonnevie møtes, lever seg inn i og stresser av fra rollene som psykiatriske pasienter.
Kranglingen og humoren på pauserommet kan kanskje forklare deres strålende spill?

Les mer om filmene på våre websider: www.filmweb.no/biff

Bilde: Slaps
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A BIT TRANSCENDENTAL  -
KANADISK KORTFILM
Total lengde 86 min

Formalistisk-estetiske eksperiment møter modige narrative historier i denne
samlingen av rare, til tider hysteriske, og ofte grensesprengende kanadiske kortfilmer

A BIT TRANSCENDENTAL
Regi: Patrick Lowe, 2001, 5 min.
To wannabee-tankelesere utforsker hverandres mentale irrganger, med uventet og sprøe resultater. En herlig syk blanding av Sesam Stasjon-
animasjon og 60-talls-syrefilm.

BOILT PIXELS
Regi: Oliver Hockenhull, 2001, 5 min.
This image work is based on data of quantum fluctuation in a vacuum. 

ARIA
Regi: Pjotr Sapegin, 2001, 10 min.
En hjerteskjærende animasjonsfilm basert på Puccinis opera ”Madame Butterfly”.

ONE BRICK
Regi: Div., 2001, 4 min.
Et rytmisk bildesystem er grunnlaget for denne filosofiske reisen.

INTO MY ARMS
Regi: Scot Thiessen Gregory, 2000, 14 min.
Et dypdykk i knuste drømmer om varm kjærlighet.

THE SONG CATCHER
Regi: Philippe Vacher, 2001, 11 min.
En ensom enkes virkelighet og fantasi kolliderer med hjemsøkende resultat.

BUENOS AIRES SOUVENIR
Regi: Sean Garrity, 2001, 5 min.
Sprukken kjærlighet sett gjennom et kaleidoskop.

FILM(DZAMA)
Regi: Deco Dawson, 2001, 23 min.
En original surrealistisk fiksjonsbiografi om kunsteren Marcel Dzama.

(WINTER)TIME
Regi: Dan Sokolowski, 2001, 5 min.
George Gerswhin filtrert gjennom grom kanadisk animasjon.

SELF:[PORTRAIT/FULLFILMENT] A FILM BY THE BLOB THING
Regi: Brian Stockton, 2001, 4 min.
Blob Thing er deprimert over å bare være en animert leirklump. Han bestemmer seg for å lage sin egen film.
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GAY PROPAGANDA NIGHT 
JEFFREY'S HOLLYWOOD SCREEN TRICK
Billydukkene blir ikke det samme etter dette
Regi: Todd Downing, USA, 2001, 12 min

BLUE HAVEN
Skating kan lede til så mangt
Regi: Julian Cautherley, USA, 2001, 17 min

A LATE SUMMER
Poetisk høstsonate om seksuell oppvåkning
Regi: David Ottenhouse, USA,  2000, 25 min

FERKEL
Før du går til sengs – bind bestemor
Regi: Luc Feit, Tyskland, 1997,5 min

ZEN AND THE ART OF LANDSCAPING
Forviklinger i suburbia
Regi: David Kertch, USA, 2001,17 min

BOYCHICK
"Spelemannen på taket av en homse disco" møter "Hit Me
Baby One More Time"
Regi: Glenn Gaylord, USA, 2001, 12 min

CHICKEN
To gutter på en strand i skumring, tester hverandres
grenser
Regi: Barry Dignam, Irland, 2001, 3 min

SAFE JOURNEY
En gategutt og en mann med knust hjerte. 
Begge har mistet alt. Skjebnen bringer dem sammen en
stormfull høstnatt
Regi: S. Leo Chiang, USA, 2000, 15 min

FREMRAGENDE TIMER
En gutt og en mann – hvem forfører hvem?
Regi: Lars Krutzkhoff Jacobsen, Norge, 2002, 17 min

THE HETEROSEXUAL AGENDA 
På en hysterisk morsom måte setter denne filmen 
søkelyset på hva det vil si å være heteroseksuell og 
hvilke konsekvenser dette har for samfunnet.
Regi: Mark Kenneth Woods, Kanada, 2001, 12 min

GAY & LESBIAN PROPAGANDA NIGHT
Jada, jada – her kommer kompensasjon for at vi ikke har klart å finne mer enn noen
få langfilmer for homser og lesber i år! De vi har er TILFELLET PIERCE og THE
COCKETTES for homsene og EN REISE TIL KAFIRISTAN for damene. 

LESBIAN PROPAGANDA NIGHT
NO, NOT NOW
På en kafè i New York får en kvinne sin skjebne beskrevet. 
En ultra-hip komedie
Regi: Olivier Lecot, Frankrike/USA, 2002, 18 min

THE GREEN HOUR
Den grønne timen viser hvordan en 
ung mor møter seg selv i døren, når hun må
ta konskvensene av sitt "ulovlige" forhold
Regi: Nicole Kassel, USA, 2001, 25 min

STARCHED
Fangede erotiske spenninger kommer til et forlatt hotel
Regi: Cath Le Couteur, UK, 2001, 6 min

SISTER LULU
Onde katolske fantasier går amok
Regi: Phil John, uk,  2000, 5 min

INTERVIEW WITH MY NEXT GIRLFRIEND
Fyll ut skjema, så ringer vi deg hvis det blir noe ledig.
Regi: Cassandra Nicolau, Kanada, 8 min

BARGAIN LINGERIE
En ung kvinne vil bare kjøpe en bh, 
men ender opp med mye mer enn hva hun spurte for
Reg: Teresa Marcos, Spania, 1999, 15 min

ENTREVUE
Alix er en kvinne på 25, som er i jobb intervju med sjefen 
for et stort vin selskap, men blir hele tiden distrahert av 
tankene på sist natts sensuelle begivenheter.
Regi: Marie Pierre Huster, Frankrike, 1999, 9 min

HJEM TIL JUL
Gled noen denne julen – fortell dem du er lesbisk. 
En søt og sarkastisk film om det å komme ut av skapet
Regi: Frank Mosvold, Norge, 2000, 5 min

STUCK
To gamle lesbiske stiller spørsmål 
ved seg selv og livet, etter å ha kjørt på et barn.
Regi: Jamie Babbit, USA, 2002, 7 min
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MUSIKKVIDEO

Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) har fra starten i
Kulturby 2000-året vært en av åtte partnere i et felles
nettverk av kunstuttrykk, et nettverk vi har kalt BergArt. De
andre partnerne er Autunnale, Bergen Kunsthall, BIT
Teatergarasjen / Oktoberdans, Hordaland Kunstsenter, BIT
20 / Opera Vest, Norsk Forfattersentrum Vestlandet og
Vestnorsk jazzsenter.
Målsetningen med dette unike samarbeidet over faggrensene
er å finne frem til tangerings- og krysningspunkter mellom de
respektive kunstuttrykk i løpet av en drøy høstmåned. Vi
finner frem til felles trender i øyeblikket innen de forskjellige
kunstarter og søker å belyse disse tematisk hver for oss og
sammen. BergArt er med andre ord en felles overbygning for
alle åtte parter.
Plattformen vi er endt opp med i år er viet ungdomstrender
og undergrunnsfenomener – forskjellige  ungdommelige kunst-
og kulturuttrykk, som har manifistert seg innen
kunstproduksjonen ved tusenårsskiftet. For BIFF sin del
belyses dette i mange filmer, som nettopp tar for seg
ungdomskultur i dag, sammenlignet med for eksempel det
som foregikk for 30 år siden. THE COCKETTES omhandler en
til nå lite kjent side ved 70-tallets hippiebevegelse. Ikke akkurat
et speilbilde, men som motsvar finnes filmer på programmet
slik som THE RULES OF ATTRACTION og SPUN, hvor vi har
trukket linjene til dagens dopkultur. DOGTOWN AND Z-BOYS
går til røttene til dagens skatekultur, som er så populær blant
ungdom også her i Norge. SCRATCH tar for seg hip-hopens
bakgrunn og spede begynnelse frem til dagens rappere og
DJ’s. DEVIL’S PLAYGROUND er en sosiologisk kommentar til
sider ved nåtidsungdom, sett gjennom den for oss lite kjente
amish-kulturen i USA. TILFELLET PIERCE viser til noe mange
vil kalle et undergrunnsfenomen – mest kjent innen homosado-
lærmiljøer. De er flere enn du tror. Vi har også valgt å
introdusere noe nytt av året – GAY & LESBIAN
PROPAGANDA NIGHT – kortfilmprogrammer for gutter og
jenter! Håper dette faller i smak. Til sist trekker vi frem
SANTA MARADONA, en film som omhandler tilværelsen for
mange unge i dag, uten jobb og fremtidsutsikter. Den er likevel
en herlig komedie du ikke skal gå glipp av. Ser du disse, har du
fått med deg hva det går i og skjønner kanskje hvor vi ville hen
tematisk i år. 

I tillegg viser vi, i samarbeid med Bergen Kunsthall og
Landmark:
+ 81 B.P.M.: MUSIC PROMOS FROM JAPAN
En samling japanske musikkvideoer du aldri har sett maken til.
Den japanske musikkscenen har en unik og sofistikert
dynamikk: Eksperimentell musikk kan høres sammen med
tradisjonell listepop i et alltid skiftende og trendsettende
kreativt miljø. En pulserende musikkvideoindustri med
regissører i verdensklassen. Mange av disse er representert
i +81 B.P.M.: MUSIC PROMOS FROM JAPAN, en showreel
med det beste av japanske musikkvideoer. De mest kjente og
prisbelønte regissørene arbeider normalt på egne premisser –
noen ganger innenfor, men som regel utenfor den
kommersielle musikkindustrien – hvor
samlebåndsproduksjonene setter standarden. Regissørene er
ofte påvirket av internasjonale trender så vel som tradisjonelle
japanske verdier og teknikker.

MUSIC VIDEO DIRECTOR IN FOCUS: MICHEL GONDRY
Den franske regissøren Michel Gondry har et spesielt talent
for å skape særegne univers, og hans barnlige
fortellerstruktur sjarmerte Björk så sterkt at han ble gitt i
oppdrag å regissere hennes video ”Human Behaviour”.
Samarbeidet mellom Gondry og Björk var svært fruktbart, og
franskmannen har regissert ikke mindre enn seks av den
islandske artistens musikkvideoer. Dette samarbeidet har i sin
tur ledet til oppdrag for så forskjellige artister som Massive
Attack, The Rolling Stones, Chemical Brothers og Radiohead,
i tillegg til reklamefilmer for blant annet Gap, Smirnoff, Air
France, Nike, Coca Cola og Adidas. Et av kjennetegnene hans
er en nærmest drømmeliknende fortellerstruktur som drar
veksler på barnets fortellerform. Gondry er også en sann
pionér innen musikkvideo- og reklamefilmproduksjon, noe man
ser i hans video for det franske rap-kollektivet IAMs låt ”Je
danse le Mia” i 1993, som var den første som benyttet seg
av morfing. Musikkvideoen til The Rolling Stones’ "Like A rolling
Stone" var den første som benyttet seg av den såkalte "frozen
moment"-teknikken, som senere er gjort viden kjent gjennom
filmen MATRIX. Michel Gondry debuterte som
spillefilmregissør med HUMAN NATURE i 2001.

Femke Wolting, Film Festival Rotterdam, er kurator for disse
to programmene 

-
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MEDIA LUNA ENTERTAINMENT GMBH
& CO. KG
Ida Martins
Hochstadenstrasse 1-3
D-50674 Cologne
Germany
Tel +49 221 139 2222
Fax +49 221 139 2224
info@medialuna-entertainment.de
www.medialuna-entertainment.de
THOMAS PYNCHON - A JOURNEY INTO
THE MIND OF [P.]
THE JOURNEY TO KAFIRISTAN

MENEMSHA ENTERTAINMENT
Neil Friedman
Los Angeles
California
USA
+1 (310) 712 3720
neilf@menemshafilms.com
www.menemshafilms.com

MEYERHOLD CENTRE
Igor Troilin
Novoslobodskaya str. 23
Moscow
Russia
Tel +7 095 363 1046
Fax +7 095 363 1041
troilin@meyerhold.ru
www.theatre.ru/meyerholdcentre/en/
METAMORPHOSIS

MIKADO FIILM
Via Emanuele Gianturco 4
00196 Roma 
Italy
Tel +39 06 324 4989
Fax +39 06 321 9489
mikadoro@tin.it
www.mikado.it
CLOWN IN' KABUL

MIRACLE FILM
Jes Graversen
Dronningens TvÊrgade 44, 4. mf
1302 K¯benhavn ÿ
Denmark
Tel +45 33 14 76 02
jes@miraclefilm.dk
www.miraclefilm.dk
DONNIE DARKO

MOONSTONE FILMS
Michael Grant
p o box 7400
Studio City
CA 91614
USA
Tel +1 818 985 3003 
Fax +1 818 985 3009
mgrant@moonstonefilms.com
www.moonstonefilms.com
HOTEL

NATIONAL FILM CENTRE OF ROMANIA
Alina Salcudeanu
4-6 rue Dem Dobrescu
Bucarest 70414
Romania
Tel +40 1 310 0672
Fax +40 1 310 0672
asalcudeanu@yahoo.com

EVERYDAY GOD KISSES US ON THE
MOUTH

NOBLE & PARTNERS
Per Samuelsson
Stockholm
Sweden
persam@telia.com
IRR…VERSIBLE
11'09''01 - SEPTEMBER 11

NONSTOP ENTERTAINMENT
Jakob Abrahamsson
Dˆbelnsgatan 24
SE-11352 Stockholm
Sweden
Tel +46 8 673 99 85
Fax +46 8 673 9988
jakob.abrahamsson@millenniumgroup.se
www.nonstopentertainment.com
MORVERN CALLAR
JIN ROH: THE WOLF BRIGADE

NORDISK FILM AS
Morten Gamre
Oslo
Norway
CHOP CHOP

Frode NordÂs
Norway
fnordas@start.no
THE PACKAGE

NOUR PRODUCTIONS
Mai Masri
BP 113/7324
Beyrouth
Lebanon
Tel +9611 372 801/ 374 536
Fax +9611 372 801
maijean@cyberia.net.lb
CHILDREN OF SHATILA
FRONTIERS OF DREAMS AND FEARS

Sven A. Nydal
Bergen
Norway
sven.nydal@c2i.net
SLUSH (WORK IN PROGRESS)

OFFICE FOUR PRODUCTION 
Misuzu bldg. 4f, 4-11 Yotsuya, Shinjuku-
ku 
Tokyo 160-0004 
Japan
Fax +81 3 3354 3902 
offifour@ma4.justnet.ne.jp 
www4.justnet.ne.jp/~offifour 
GOD'S CHILDREN

ORO FILM AS
Åge Hoffart
Nedre Vollgt. 9
NO-0158 Oslo
Norway
Tel +47 22 82 33 40
Fax +47 22 82 33 41
hoffart@orofilm.no
www.orofilm.no
RESPIRO
KEN PARK

OVERSEAS FILMGROUP
Tiffany Naiman
8000 Sunset Blvd., East Penthouse
Los Angeles
CA 90046
USA
Tel +1 323 337 1000
Fax +1 323 337 1078
tnaiman@firstlookmedia.com
www.firstlookmedia.com
THE LAWLESS HEART

PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT
(NORWAY) ANS
Rannveig Virik
Oslo
Norway
THE DAY REAGAN WAS SHOT

PONY CANYON INC
Shinji Sakoda
2-5-10 Toranomon, Minato-ku
Tokyo 105-8487
Japan
Tel +81 3 5521 8024
Fax +81 3 5521 8122
sakoda@ponycanyon.co.jp
www.ponycanyon.co.jp/intl
LAUNDRY

QUIXOTE FILMS LIMITED
Lucy Darwin
London
United Kingdom
Tel +44 207 437 6613
Fax +44 207 287 1935
l.darwin@virgin.net
LOST IN LA MANCHA

RAI TRADE
Margherita Zocaro
Via Umberto Novaro 18
00195 Roma
Italy
Tel +39 06 374 981
Fax +39 06 372 3492
zocaro@raitrade.it
www.raitrade.it
SANTA MARADONA

RAPID EYE MOVIES
Stephanie Hoffmann
Kreuzstr.16
D-53225 Bonn
Germany
Tel +49228475973
Fax +49228475973
steffi@rapideyemovies.de
www.rapideyemovies.de
CLIP CULT VOL. 1

RIALTO FILM ENTERTAINMENT APS
Kim Philipsen
Indiakaj 12
DK-2100 K¯benhavn ÿ
Denmark
Tel +45 3544 1104
Fax +45 3543 4008
DONNIE DARKO

ROISSY FILMS
Marie-Anne Pujol
58, Rue Pierre Charron
75008 Paris
France
Tel +33 1 5353 5050
Fax +33 1 4289 2693
ma-pujol@roissyfilms.com
www.roissyfilms.com
HOUSE OF FOOLS

SANDREW METRONOME NORGE AS
Frida Ohrvik
boks 753 Sentrum
NO-0106 Oslo
Norway
Tel +47 23 35 82 00
Fax +47 23 35 82 20
frida.ohrvik@no.sandrewmetronome.co
m
www.filmweb.no/nfd
BOWLING FOR COLUMBINE
THE SKY IS FALLING DOWN
OLD MEN IN NEW CARS 

SANDREW METRONOME VIDEO
NORGE AS
Gro Martinsen
Oslo
Norway
HARLAN COUNTY WAR
EIGHT LEGGED FREAKS

SCANBOX ENTERTAINMENT NORWAY
AS
Jim Frazee
Nedre Vollgt 9
NO-0158 Oslo
Norway
Tel +47 22 82 33 43
jimf@scanbox.com
www.filmweb.no/scanbox
THE RULES OF ATTRACTION
HE LOVES ME... HE LOVES ME NOT 

SCANDINAVIAN ENTERTAINMENT
GROUP AS
and ACTION FILM AS 
Tore Erlandsen
PRESIDENT HARBITZ GATE 22A
NO-0259 OSLO
Norway
Tel +47 22 35 82 00
Fax +47 23 35 82 20
tore.erlandsen@seg.no
www.seg.no
BLIND SPOT. HITLER'S SECRETARY
SEX AND LUCIA
JIN ROH: THE WOLF BRIGADE
OPEN HEARTS

SF NORGE AS
Guttorm Petterson
Postboks 6868 St.Olavsplass
NO-0130 Oslo
Norway
Tel +47 22 00 78 00
Fax +47 22 00 78 01
guttorm.petterson@sfnorge.no
www.sfnorge.no
SPUN
WELCOME HOME
PLOTS WITH A VIEW 

THINK TANK FILMS
Eugene Jarecki  
USA
Fax +1 212 941 4092
THE TRIALS OF HENRY KISSINGER

David Turnley
USA
Tel +1 212 995 0152
dturnley@nyc.rr.com
LA TROPICAL

TVOR
Pape Boye
42 avenue de Kleber
75116 Paris
France
Tel +33 1 4405 1400
Fax +33 1 4405 1455
papetvor@dial.oleane.com
EL BONAERENSE

UIP AS
Liv Jacobsen
boks 7134 Majorstua
NO-0307 Oslo
Norway
Tel +47 22 85 37 37
Fax +47 22 85 37 38
liv_jacobsen@uip.com
www.filmweb.no/uip
RED DRAGON
THE GURU

WELLSPRING
Vanessa Arteaga
419 Park Avenue South, 20th Fl.
New York
NY 10016
USA
Tel +1 212 686 6777 ext. 159
Fax +1 212 683 9876
varteaga@wellspring.com
www.wellspring.com
DEVIL'S PLAYGROUND

WILD BUNCH
Claire Saint-Jean
47 rue Dumont d'Urville
75116 Paris
France
Tel +33 1 7176 1000 
Fax +33 1 7176 1124 
wildbunch@studiocanal.com
www.wildbunch.biz
IRR…VERSIBLE
11'09"01 - SEPTEMBER 11

ZEBRA PRODUCCIONES SA
Mercedes M·rquez De La Plata
Valazquez 31 - 1 dcha
28001 Madrid
Spain
Tel +34 91 578 0888
Fax +34 91 577 5817
zebra@zebraprod.es
www.zebraprod.es
THE CITY OF NO LIMITS
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Feature length films

ALLFILM
Artur Talvik
Saue 11 
10612 Tallinn 
Estonia
Tel + 372 672 9070
Fax + 372 672 9071 
allfilm@allfilm.ee
www.allfilm.ee
GOOD HANDS

ALLIANCE ATLANTIS
COMMUNICATIONS
Charlotte Mickie
121 Bloor St. East # 1500
Toronto, Ontario
M4W 3M5
Canada
Tel +1 416 967 1174
Fax +1 416 960 0971
charlotte.mickie@allianceatlantis.com
www.allianceatlantis.com
DOGTOWN AND Z-BOYS
MORVERN CALLAR

ARTHAUS
Svend B. Jensen
Dronningens gate 16
NO-0152 OSLO 
Norway
Tel +47 22 474685
Fax +47 22 474692
svendj@arthaus.no
www.arthaus.no
DIVINE INTERVENTION
SPIRITED AWAY
THE WARRIOR
TIME OUT
THE EMPEROR'S NEW CLOTHES
BATTLE ROYALE
THE GREAT DICTATOR

AUSTRIAN FILM COMMISSION
Anne Laurent 
Stiftgasse 6
A-1070 Wien
Austria
Tel + 43 1 526 33 23 ext. 203
festivals@afc.at
www.afc.at
NOGO

BD CINE
Buenos Aires
Argentine
Tel +11 47 78 03 00
Fax +11 47 78 03 00
bdcine@mori.com.ar
EVERY STEWARDESS GOES TO
HEAVEN

BUENA VISTA INTERNATIONAL
NORWAY
Inger Warendorph
Boks 420 Sentrum
NO-0103 Oslo
Norway
Tel +47 22 40 53 10
Fax +47 24 11 73 51
inger.warendorph@disney.com
www.filmweb.no/bvi/
BEHIND THE SUN
K-19 - THE WIDOWMAKER

CCV AS
Frank Johnsen
Str¯msveien 223
boks 95 alnabru
0614 Oslo
Norway
Tel +47 23 06 99 82
frank.johnsen@ccv.no
www.ccv.no
MONSIEUR BATIGNOLE
PLOTS WITH A VIEW

CELLULOID DREAMS
Pascale Ramonda
2, Rue Turgot
75009 Paris
France
Tel +33 1 4970 8564
pascale@celluloid-dreams.com
www.celluloid-dreams.com
CHICKEN HEART
RUSSIAN ARK
NOVO

CINEART TV PRAGUE, SPOL.S.R.O.
Viktor Schwarcz
Vzduön· 1017/2
142 00 Praha 4
Czech Republic
Tel +420 2 61 71 11 08
Fax +420 2 61 71 10 46
cineart.schwarcz@tiscali.cz
WILD BEES

CINECLICK ASIA
Suh Young-joo
3Fl. Incline Bldg. 891-37 Daechi-dong
Gangnam-gu
Seoul 135-280 
Korea (South)
Tel +822 538 0211
yjsuh@cineclickasia.com
www.cineclickasia.com
OASIS

CINEMA SERVICE
Rachel Lim
5th Fl. Heung-kuk Bldg. 43-1, Jooja-
dong Joong-gu
Seoul 100-240
Korea (South)
Tel +822 2270 4735
Fax +822 2264 2180
rachel@cinemaservice.com
www.cinemaservice.com
GUNS & TALKS

CJ ENTERTAINMENT
Karen Moon
11F Cheiljedang bldg., 500
Namdaemun-no, Chung-ku
Seoul 100-095
Korea (South)
Tel +82 2 7268291
Fax karen@cj.net
www.cjent.co.kr
ADDRESS UNKNOWN
BAD GUY
MUSA THE WARRIOR
SYMPATHY FOR MR. VENGEANCE
THE ISLE

COPRODUCTION OFFICE; THE
Gabrielle DemeestËre
Germany
Tel +49 30 3277 7872
festivals@thecopro.de
DOG DAYS

CZECH TELEVISION TELEXPORT
Jitka Prochazkova
KavcÌ hory
140 00 Praha 4
Czech Republic
jitka.prochazkova@czech-tv.cz
www.czech-tv.cz
WILD BEES

DET DANSKE FILMINSTITUT
Gothersgade 55
1123 K¯benhavn K
Denmark
Tel +45 33 74 34 00 
Fax +45 33 74 34 01
www.dfi.dk
FAMILY

DUBINI FILMPRODUKTION
Donatello/Fosco Dubini
Lochnerstr. 17 
50674 Kˆln
Germany
Tel +49 221 239006 
Fax +49 221 212382
dubinifilm@t-online.de
THOMAS PYNCHON - A JOURNEY INTO
THE MIND OF [P.]
THE JOURNEY TO KAFIRISTAN

EGMONT COLUMBIA TRISTAR
FILMDISTRIBUTORS AS 
Bj¯rn Hoenvoll
Postboks 7064 Majorstua
NO-0306 Oslo
Norway
Tel +47 23 36 66 80
Fax +47 23 36 66 81
bjorn_hoenvoll@spe.sony.com
AUTO FOCUS
BIG SHOT'S FUNERAL
WELCOME TO COLLINWOOD
FULL FRONTAL

FILMFOUR INTERNATIONAL
Mike Runagall
London
United Kingdom
Tel +44 207 868 7706
Fax +44 207 868 7766
mrunagall@channel4.co.uk
THE WARRIOR
THE EMPEROR'S NEW CLOTHES

FILMS DISTRIBUTION
Sarah Imchal
6, rue de l'Ecole de MÈdecine
75006 Paris
France
Tel +33 1 5310 3399 
Fax +33 1 5310 3398
imchal@filmsdistribution.com
www.filmsdistribution.com
THE OTHER WORLD

FILMS TRANSIT
Jan Rofekamp
402 est, rue Notre-Dame, #100 
Montreal QC, 
H2Y 1C8, 
Canada
Tel +1 514 844 3358
Fax +1 514 844 7298
janrofekamp@filmstransit.com
www.filmstransit.com
A WEDDING IN RAMALLAH

FLASH FORWARD ENTERTAINMENT
Patrick Mao Huang
No. 6, Hengyang Road, #807
Taipei
Taiwan
Tel +886 2 2311 7275
Fax +886 2 2311 7276
patrick@ffe.com.tw
www.ffe.com.tw
THE RULE OF THE GAME

FORTISSIMO FILM SALES
Marnix van Wijk
Veemarkt 77 - 79
Amsterdam 1019 DA
Netherlands
Tel +31 20 627 32 15
Fax +31 20 626 11 55
marnix@fortissimo.nl
www.fortissimo.nl
MAGONIA
KEN PARK

FUTURE FILM OY
Klas Fransberg
Korsholmanpuistikko 6-8 Talo 16
65100 Vaasa
Finland
Tel +358 6 319 9500
Fax +358 6 319 9555
klas@futurefilm.fi
www.futurefilm.fi
BAD GUY

GOLDEN NETWORK ASIA LTD
Carrie Wong
Unit 1803A, Nanyang Plaza, 57 Hung
To Road, Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
China (incl. Hong Kong)
Tel +852 2750 1886 
Fax +852 2750 4862
goldnet@netvigator.com
REAL FICTION

GRANDELUSION
David Weissman 
130 Danvers St.
San Francisco
CA 94114
USA
Tel +1 415 703 8661
Fax +1 415 864 4364
david@grandelusion.com
www.grandelusion.com
THE COCKETTES

HABIBI FILMS PTY LTD
Sherine Salama
4/4 Manion Avenue, Rose Bay
NSW
Australia

Tel +61 293 711 992
Fax +61 293 711 992
salamasherine@hotmail.com
A WEDDING IN RAMALLAH

INTERMEDIA
Channon Lewis
9350 Civic Center Drive, Suite 100,
Beverly Hills
Los Angeles
CA 90210
USA
Tel +1 310 777 0007
Fax +1 310 777 0008
channon_lewis@intermediafilm.com
www.intermediafilm.com
SCRATCH

ISFILM
Agust Gudmundsson
Reykjavik
Iceland
isfilm@compuserve.com
THE SEAGULL'S LAUGHTER

Roland Kohler
Badenerstr.287
CH-8003 Z¸rich 
Switzerland
Tel +41 1 451 8132
Fax +41 1 451 8132
rolandhood@hotmail.com
THE PIERCE FILE

KOREAN FILM COMMISSION
Yi Hye-jung
206-46, Cheongnyangni-dong,
Dongdaemun-gu
Seoul 130-010
Korea (South)
Tel +822 958 7589 
Fax +822 958 7592
hyejungyi@kofic.or.kr
www.kofic.or.kr
WILD ANIMALS
CROCODILE
BIRDCAGE INN

LION'S GATE FILMS
Shyama Friedenson
4553 Glencoe Ave, Suite 200, Marina
del Rey
Los Angeles
CA 90292
USA
Tel +1 310 314 2000
Fax +1 310 452 2670
feedback@lgecorp.com
www.lionsgatefilms.com
THE RULES OF ATTRACTION

MERCURE DISTRIBUTION
GeneviËve Lhote
27, rue de la Butte aux Cailles 
75013 Paris
France
Tel +33 1 4416 8844 
Fax +33 1 4565 0747 
genevieve.lhote@mercure-distribution.fr 
www.mercure-distribution.fr
LAND OF THE SINGING DOG
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PERSPEKTIV PÅ 
SØR-KOREANSK FILM

Det er kanskje underlig både for det bergenske kinopublikum og film- og kinobransjen
at valget falt på Sør-Korea. Etter hvert som året skred frem, ble det veldig klart for
oss at her fantes en gylden anledning til å gjøre noe helt spesielt. Et land nesten ingen
forbinder med filmproduksjon, har lyktes i å frembringe så mye interessant film på ett
år at det ble en fristelse vi ikke kunne la være å gripe. I motsetning til de iranske
filmene vi har hatt gleden av å presentere flere av i de to foregående år, er det
unektelig mer trøkk og action over de koreanske filmene vi presenterer i vårt
perspektiv. Dette perspektivet vil bidra til å åpne våre øyne for et filmland i medvind.
Oppsvinget i koreansk filmproduksjon startet etter 1997. Da var en ny generasjon
filmskapere og produsenter på fremmarsj og de henvendte seg til et yngre
kinopublikum enn det de etablerte regissørene til da hadde gjort. Og filmenes innhold
tok i tillegg tak i temaer som folk var opptatt av. BIFF 2001 presenterte FRIEND.
Denne fikk premiere i Korea samme vår. Kwak Kyung-taeks film lå på topp i ni uker i
hjemlandet. Siden fulgte en revolusjon, kunstnerisk så vel som kommersielt innen
landets filmproduksjon. 

Da vi så dro ut i år, dukket Kim Ki-duk først opp i vår bevissthet. Det var under årets
Berlinale, hvor han var representert i konkurransen med filmen vi passende har valgt
å kalle SYKE JÆVEL. I Cannes kom så CHIHWASEON av Im Kwon-taek i konkurransen
der. (Im var representert i BIFF 2000 med overraskelsesfilmen CHUNHYANG). Hans
nye film har vi imidlertid utelatt i vår presentasjon. I stedet har vi valgt å vise en annen
side av koreansk film – den mer kommersielle siden - med unntak av Kim Ki-duks
retrospektiv på Cinemateket USF. 

Vi la merke til en annen film i Cannes. SYMPATHY FOR MR. VENGEANCE ville kunne
gå rett inn i vår planlagte temapresentasjon ”Filmer i grenseland”.  Den var hard og
brutal, men fascinerende på samme tid. Park Chan-wook hadde vært i Berlin og gjort
det stort i 2001 med JOINT SECURITY AREA, om en militær episode mellom Sør-
og Nord-Korea. SYMPATHY FOR MR. VENGEANCE var et manus Park hadde hatt
liggende og som ingen var interessert i å filmatisere. Ikke før suksessen med JOINT
SECURITY AREA. 

PRATSOMME MORDERE var neste film vi la merke til. En uimotståelig avart av MAN
BITES DOG, mer varm, mer menneskelig. Og med noen herlige typer i hovedrollene.
En gangsterkomedie, rett og slett. Og så var det KRIGEREN MUSA. En episk film
med en historie hentet fra 1300-tallet. Viktig film å ha med i et slikt perspektiv, ikke
minst fordi den viser hva koreanerne kan få til også i stor skala. 
Vi kunne ha valgt å gå videre, med flere eksempler – men vi fant det interessant å vie
en større del av presentasjonen til Kim Ki-duk i et eget retrospektiv. Da følte vi at vi
hadde dekket to sider av samme sak – både den kommersielle del av koreansk film og
den kunstneriske. Men vi kunne ikke gi helt slipp. Vi oppdaget nemlig at vårt første
bekjentskap med koreansk film, Lee Chang-dong og hans GJENFORENINGEN, som vi
viste i BIFF 2000, også var representert i Venezia for en måned siden med sin nye
film OASIS. Den kommer i konkurranseprogrammet BIFF 2002. 
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