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BIFF GIR MENING
Medie- og kulturvanene våre er i endring. Vi
kommuniserer på nye måter. Blogger og
chattefora fører til demokratisering av
meningsdannelsen i samfunnet.

Men noe kan gå tapt på
veien. Faren for å drukne
i informasjon er tilstede. I
et mylder av nettsider og
underholdningsti lbud
risikerer vi at ingen påtar
seg ansvaret for å skille
mellom viktig og uviktig,
eller å sette viktige
spørsmål inn i en større
sammenheng.

BIFF skal gi mening. Derfor vil du nok en gang
finne viktige filmer som speiler vår tid og
setter kontroversielle saker på dagsorden. Vi
ønsker å være en festival som ikke bare
underholder, men får deg til å se med nye
øyne på livet og samfunnet.

Det er en krevende jobb å lage en stor festival
med en liten stab. Bak programmet du nå
holder i hånden ligger det et hardt arbeid de
siste 12 månedene. Festivalsjef Tor Fosse har
som vanlig reist verden rundt for å finne et
eksklusivt utvalg filmer som passer inn i BIFFs
samfunnskritiske profil.

BIFF har dessuten vokst seg større, med et
bredere spekter av aktiviteter enn kun
filmvisninger. Vi synes at en av våre viktigste
oppgaver er å stimulere filminteressen og
evnen til refleksjon hos våre barn og unge.
Derfor er vi svært glade for at vi i samarbeid
med Sparebanken Vest sitt allmennyttige
fond Visjon Vest kan invitere 1500 elever fra
de videregående skolene i bergensregionen
til en egen dokumentarfilmfestival med
integrert prosjektarbeid. Bergen kino i
samarbeid med BIFF, Mediaverkstedet i
Bergen og Den kulturelle skolesekken
inviterer dessuten 10. klasser til filmkurs og
egne filmvisninger høsten 2006 og våren
2007.

BIFF er et heleid datterselskap av Bergen
kino, og uten kinoens støtte hadde ikke
festivalen latt seg arrangere. Uten våre
mange andre gode samarbeidspartnere,
hadde heller ikke BIFF kunnet bli til. Takk til
dere alle!

Harald Schjelderup
Styreleder

Programmeringen av
BIFF har i år vært en
thriller – fra måned til
måned – etter hvert
som stadig nye
festivalbesøk har gitt
oss nye retninger. Helt
siden november i fjor,
da vi var i Amsterdam
på en av verdens
ledende dokumentar-

festivaler, har vi vært på utkikk etter
filmer som kunne samles til røde tråder og
spennende meningsinnhold til et nytt
program i år.

Det ble tidlig klart at tema som vi be-
handlet i fjor: USA, Irak, Israel og sikker-
hetspolitikk, også ville dukke opp igjen i år.
WHY WE FIGHT er i så måte en hovedfilm.
Siden sto det også klart for oss at begreper
som ”migrasjon” og ”identitet” ville bli
sentrale tema, med en del filmer som
danner en rød tråd gjennom store deler av
programmet – både på fiksjons- og
dokumentarsiden. Ikke så underlig, all den
tid dette er en typisk trend i internasjonal
filmproduksjon for tiden. EN UBEHAGELIG
SANNHET, som kom på kino tidlig i høst, er
et eksempel på en type film det også blir
bare flere av – nemlig filmer om miljø og
bærekraftig utvikling. Også her har vi en
del spennende innslag på programmet. Få
gjerne med deg den norske SMAKEN AV
HUND, som både er morsom og avslørende.
Om du er interessert i energipolitikk, har vi
minst to du bare ikke kan unngå: THE END
OF SUBURBIA og THE OIL CRASH.

Slik sett er også årets program sterkt preget
av samfunnsspørsmål og politikk, ofte med
påfølgende paneldebatter eller seminarer.
BIFF er på denne måten den mest profilerte
av alle de norske filmfestivalene på disse
områder. Men vi har da også mye for en-
hver smak. Ved en opptelling fant vi ut at
det er minst noen og tjue feel-good-filmer
å finne frem til. Vi har også mange før-
premierer på filmer som kommer på
kinoene utover vinteren og til jul. En av
dem som trolig ikke kommer, er Tommy Lee
Jones’ THREE BURIALS FOR MELQUIADES
ESTRADA, da denne simpelthen ser ut til å
koste for mye, men vi har endelig klart å
sikre oss denne til BIFF etter tapre forsøk i
fjor.

Vårt hovedprogram består av filmer fra
mange verdenshjørner og som konkurrerer
om pris på kr. 100.000 for Beste film. Vi skal
ikke her trekke frem noen av disse spesielt,
men vi er fornøyd med spredningen på
konkurranseprogrammet også denne gang.
Måtte den beste vinne!

Nytt av året var ekspedisjonen til Austins
South By SouthWest-festival, som ikke bare
dreier seg om musikk og konserter. En egen
filmfestival har de også opparbeidet og
denne går samtidig med hovedfestivalen.
Siden Bergen er kjent internasjonalt som en
musikkby, har vi funnet det naturlig å prøve
å utvikle BIFF også langs musikalske linjer.
Dette har medført at vi har satset på en
rekke musikkfilmer på årets program. Vi
håper utvalget faller i smak.

Den store begivenheten i år er naturligvis
feiringen av byens største sønn gjennom
tidene – nei vi tenker ikke på Herman Friele
jr – men i forbindelse med verdens-
premieren på OLE BULL – HIMMEL-
STORMEREN, vil BIFF slå på stortrommen og
sørge for en behørig markering som vil
være et preludium til det store Ole Bull-
jubiléet i 2010.

BIFF har opp gjennom årene satt
kontroversielle filmer på plakaten – også i
år har vi noen som forhåpentlig vil skape
debatt. DESTRICTED av sju utvalgte og
visjonære kunstnere er kun vist i Cannes og
Sundance i sin hele lengde. Bergen blir slik
sett det tredje stedet man kan se denne slik
meningen var. SHORTBUS av John Cameron
Mitchell, som ga oss HEDWIG AND THE
ANGRY INCH (BIFF 01) er en annen
produksjon som vil bli husket. Også denne
en nordisk premiere.

Det er nå en gang dette vi vil med BIFF – å
servere dere filmer som ikke medfører
likegyldige skuldertrekk, men snarere de
som får temperaturen opp og fart på
diskusjonene ute på byen i noen hektiske
festivaldager – og netter. Lykkes vi med
dette, er vi veldig godt fornøyde.

Bon Cinema!

Tor Fosse
Festivalleder

VELKOMMEN TIL INNHOLDSRIKE
DAGER PÅ BERGEN KINO



kinosonen
EN KLUBB FOR FILMELSKERE 

OG ANDRE ELSKERE
GRATIS MEDLEMSKAP . BILLIGERE BILLETTER . FØRPREMIERER . FRIBILLETTER . MERE MORO

www.bergenkino.no/kinosonen
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Animasjon
BIFF byr på et knippe animasjonsfilmer av høy
kvalitet
Final Fantasy VII: Advent Children......................64
Paprika..................................................................88
A Scanner Darkly..................................................90

BergArt
BergArt (Bergen Art Festival, www.bergart.no) er
den årlige festivalen for tverrkunstnerlig
samtidsuttrykk i Bergen. Festivalen arrangeres
12.–25. oktober i samarbeid mellom Bergen
internasjonale filmfestival, BIT
Teatergarasjen,Hordaland Kunstsenter, Bergen
Kunsthall,Vestnorsk jazzsenter,Norsk
Forfattersentrum Vestlandet og BIT 20 Ensemble.
Destricted .............................................................54
Drawing Restraint 9.............................................56
Matthew Barney: No Restraint ...........................57

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.
Bak sløret..............................................................40
BugCrush ..............................................................44
Choking Man........................................................47
Destricted .............................................................54
Dumplings ............................................................58
Electroma..............................................................59
Fem ganger om dagen ........................................63
Final Fantasy VII: Advent Children......................64
Frostbitt ................................................................58
Good Boys ............................................................70
Hukkle...................................................................73
Imposture .............................................................75
Ligg med meg ......................................................78
Liv..........................................................................79
The Lost ................................................................80
Love Sick ...............................................................81
Offside ..................................................................87
The Three Burials of Melquiades Estrada ..........97
Valley of the Wolves ............................................98

Dokumentar
BIFF skiller seg ut blant norske festivaler som den
mest samfunnsengasjerte og politiserende – ikke
minst takket være det omfavnsrike og
høyaktuelle dokumentarprogrammet, hvor de
viktigste av årets produksjoner presenteres.
37 bruksmåter for en dau sau ..........................107
51 Birch Street....................................................108
American Hardcore............................................109
Angola: Med lengsel fra en som elsker deg ....110

Awesome, I Fuckin' Shot That! .........................111
Before the Music Dies........................................112
Bombay Calling ..................................................113
Breakdown .........................................................114
The Bridge ..........................................................115
The Cemetery Club ............................................116
The Empire in Africa..........................................117
The End of Suburbia..........................................118
Fargen av oliven.................................................119
George Michael – A Different Story.................120
Get on the Limo.................................................121
Getting Gilliam...................................................122
God Grew Tired of Us........................................123
How Putin Came to Power................................124
In the Pit .............................................................125
Irak i fragmenter................................................126
Iraq For Sale .......................................................127
Kongoelven – hinsides market..........................128
Leonard Cohen: I'm Your Man..........................129
A Lion in the House ...........................................130
Martyrgaten i Hebron .......................................132
Matthew Barney: No Restraint ...........................57
Maxed Out .........................................................133
McLibel ...............................................................134
Next: A Primer On Urban Painting ...................135
No Body is Perfect..............................................136
The Oil Crash......................................................137
Ole Bull – Himmelstormeren...............................33
Ondskapens anatomi.........................................138
Our Own Priv@te Bin Laden .............................139
Paper Dolls .........................................................140
The Railroad All-Stars ........................................141
Raised to Be Heroes...........................................142
The Real Dirt on Farmer John...........................143
Russland/Tsjetsjenia: Motstandsstemmer .........124
Secrets of the Code............................................144
Sex Slaves............................................................145
Shadow Company ..............................................146
Skyggenes dal ....................................................147
Smaken av hund ................................................148
Tales of the Rat Fink ..........................................149
To Tulsa and Back: On Tour With J.J. Cale .......150
Uganda Rising ....................................................151
Wal-Mart: The High Cost of Low Price.............152
Why We Fight ....................................................153

Eneste sjanse
Det er ikke plass til alle kvalitetsfilmer på kino.
Noen lanseres kun på DVD. BIFF løfter frem noen
av disse for visning på film i en kinosal eneste
gang i Norge.
Art School Confidential .......................................35
George Michael – A Different Story.................120
Maktens irrganger ...............................................82
Mot sør .................................................................84
Paprika..................................................................88
Sympathy for Lady Vengeance ...........................95

Feel-Good -- eller?
Synes du det blir mye trist og leit å forholde deg
til, kan du jo ta deg et hvileskjær inn imellom, og
finne frem til filmer som gjør deg lettere til sinns
37 bruksmåter for en dau sau ..........................107
Aislados.................................................................34
Art School Confidential .......................................35
Bombay Calling ..................................................113
Borat .....................................................................43
Citizen Dog...........................................................48
Clerks II .................................................................49
For å komme til himmelen må man først være
død........................................................................65
Get on the Limo.................................................121
Getting Gilliam...................................................122
Hvor var du, egentlig?.........................................74
Kamikaze Girls .....................................................77
Leonard Cohen: I'm Your Man..........................129
loudQUIETloud: A Film About The Pixies.........131
Men at Work ........................................................83
My Beautiful Laundrette .....................................30
No. 2 .....................................................................85
Offside ..................................................................86
Offside ..................................................................87
The Railroad All-Stars ........................................141
The Real Dirt on Farmer John...........................143
Schnitzelparadiset................................................91
Shortbus................................................................93
Vitenskap om drømmer.....................................102
Welcome to Dongmakgol .................................103

Filmpoolen
Disse filmene er en del av Filmpoolen, et
samarbeid mellom Film fra Sør, Bergen
internasjonale filmfestival, Tromsø Internasjonale
filmfestival, Arthaus og NRK. Målet er å gi gode
filmer fra sørlige kontinenter et langt liv i Norge,
med festivalvisning, kinodistribusjon og TV-
visning.
Aura ......................................................................36
Shooting Dogs......................................................92
Offside ..................................................................86

Førpremierer
Som alltid gir BIFF deg mange fine nye kinofilmer
fra distributørene – filmer som kommer på kino
senhøstes, til jul eller sågar på nyåret. Som den
første i Norge ser du disse!
Aura ..........................................................................
Babel .....................................................................38
Black Dahlia..........................................................42
Borat .....................................................................43
The Children of Men ...........................................46
Clerks II .................................................................49
The Departed .......................................................52
Farvel til Falkenberg............................................61
Forbannelsen 2.....................................................66

PROGRAMOVERSIKT se lommeprogram for visningstider
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Hollywoodland.....................................................71
Hvor var du, egentlig?.........................................74
No. 2 .....................................................................85
Offside ..................................................................86
Ole Bull – Himmelstormeren...............................33
Parfymen: Historien om en morder....................89
The Queen............................................................31
A Scanner Darkly..................................................90
Schnitzelparadiset................................................91
Shooting Dogs......................................................92
Shortbus................................................................93
Smaken av hund ................................................148
Taxidermia ............................................................96
Vinden som rystet kornet..................................101
Vitenskap om drømmer.....................................102

Gay Propaganda Night
BugCrush + A Short Cronicle of Illness . . . . . . . 44
George Michael – A Different Story . . . . . . . . 120
Good Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
My Beautiful Laundrette . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Shortbus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Prick Up Your Ears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Hovedprogram
I det internasjonale konkurranseprogrammet
vises 15 filmer som burde komme på kino, men
som ikke er blitt kjøpt av norske
filmdistributører… ennå. En jury skal finne en
verdig vinner som med prisen på kr. 100.000, gitt
av Norsk Filminstitutt (NFI), kan få norsk
distribusjon.
Aislados.................................................................34
Bab'Aziz................................................................37
Citizen Dog...........................................................48
El Custodio ...........................................................50
For å komme til himmelen må man først være
død........................................................................65
Fresh Air ...............................................................67
Garpastum............................................................69
The House is Burning...........................................72
The Island .............................................................76
Kamikaze Girls .....................................................77
Men at Work ........................................................83
Slumming..............................................................94
Vann......................................................................99
En venn av familien ...........................................100
Welcome to Dongmakgol .................................103

Israel: Angst og mentalitet
Hva skjer med et samfunn som føler seg kringsatt
av fiender på alle sider? Hvordan påvirkes et helt
folkeslag av å leve i kronisk angst?
The Cemetery Club ............................................116
Good Boys ............................................................70
Martyrgaten i Hebron .......................................132
Paper Dolls .........................................................140

Raised to Be Heroes...........................................142
A Short Chronicle of Illness .................................44

Lesbian Propaganda Night
Bak sløret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Love Sick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Kamikaze Girls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Midnight Craze
Noen filmer gjør seg best etter mørkets
frembrudd...
Forbannelsen 2.....................................................66
Frostbitt ................................................................68
The Lost ................................................................80

Migrasjon og identitet
Ett av hovedtemaene under den 7. BIFF
omhandler folk på vandring - fra ett land eller
kontinent til et annet. Hva skjer med folks
identitetsfølelse når man prøver å slå seg ned og
finne seg til rette i et nytt land? Befinner 2.-
generasjonsinnvandrerne seg mellom barken og
veden? Hvor tilpasningsdyktige er de egentlig?
37 bruksmåter for en dau sau
Babel .....................................................................38
Bombay Calling ..................................................113
Borat .....................................................................43
The Cemetery Club ............................................116
The Children of Men ...........................................46
Choking Man........................................................47
Farvel til Falkenberg............................................61
Paper Dolls .........................................................140
Sex Slaves............................................................145
Tales of the Rat Fink ..........................................149
The Three Burials of Melquiades Estrada ..........97
Welcome to Dongmakgol .................................103

Miljø og bærekraftig utvikling
En hovedtematikk for den 7. BIFF kretser rundt
forskjellige problemstillinger knyttet til
bærekraftighet og miljøspørsmål i et bredt
perspektiv. Alt fra "den lille mannen i gaten
møter det verdensomspennende konsernet" til
problematikken knyttet til at etterspørselen etter
oljeressursene snart er langt større enn tilbudet.
Angola: Med lengsel fra en som elsker deg ....110
The End of Suburbia..........................................118
Maxed Out .........................................................133
McLibel ...............................................................134
The Oil Crash......................................................137
The Real Dirt on Farmer John...........................143
Smaken av hund ................................................148

Musikalske takter
BIFF har i år en lang rekke filmer om musikk og
musikere, både fiksjonsfilmer og dokumentarer
American Hardcore............................................109

Awesome, I Fuckin' Shot That! .........................111
Before the Music Dies........................................112
Electroma..............................................................59
George Michael – A Different Story.................120
Leonard Cohen: I'm Your Man..........................129
loudQUIETloud: A Film About The Pixies.........131
To Tulsa and Back: On Tour With J.J. Cale .......150

Seksualitetens irrganger
Det siste års filmproduksjon har brakt oss en del
filmer som kjennetegnes ved å omhandle sider
ved seksualitet vi vet lite om, samtidig som noen
av dem har en kunstnerisk tilnærming til sex som
sådan.
51 Birch Street....................................................108
BugCrush ..............................................................44
Ligg med meg ......................................................78
Mot sør .................................................................84
No Body is Perfect..............................................136
The Railroad All-Stars ........................................141
A Short Chronicle of Illness .................................44
Shortbus................................................................93
Skyggenes dal ....................................................147

Spesialvisninger/arrangementer/
prosjekter
Norsk kortfilmkonkurranse .................................25
Åpningsfilm: The Queen .....................................31
Centerpiece: Ole Bull –Himmelstormeren..........33
3D-visning.............................................................28
Digitale fortellinger.............................................28
Skoleprosjekter ....................................................23
Paneldebatter.......................................................18

Stephen Frears-retrospektiv
BIFF retter et spesielt fokus på filmskaperen
Stephen Frears i år, både med åpningsfilmen THE
QUEEN og en egen retrospektiv-serie på
Cinemateket USF under festivalen.
Farlige forbindelser .............................................30
High Fidelity .........................................................30
My Beautiful Laundrette .....................................30
Prick Up Your Ears................................................30
Sammy and Rosie Get Laid..................................30
The Snapper .........................................................30

Why They Fight
Amerikansk sikkerhetspolitikk sett gjennom
media og i et historisk perspektiv
Breakdown .........................................................114
The End of Suburbia..........................................118
Iraq For Sale .......................................................127
The Oil Crash......................................................137
Our Own Priv@te Bin Laden .............................139
Why We Fight ....................................................153
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Cafe Opera serverer lett mat og drikke
øl- og vinservering fra 18.30

FILMQUIZ
med quizmaster Erlend hver kveld
klokken 20.00
Flotte dagspremier og superflotte premier
for ukesvinnerne

LIVESENDING
Studentradioen med Kinosyndromet
kl 19.00
Daglige reportasjer på BTV med Triplet
kl 17.00

AUKSJON TIL
TV-AKSJONEN
”Leger uten grenser”
Søndag 22. oktober blir det auksjon på
møblene i teltet

BIFF-informasjonskranke

Gratis tilgang til internett

104.1 106.1 107.8 mHz

BIFF LOUNGE
Besøk oss i teltet utenfor Konsertpaleet hver dag fra 11.00 til 23.00



KAFE KIPPERS I NY DRAKT, VELKOMMEN
Nå med egen platespiller, nye duker og levende lys!

Utvidet vinkart og ny, rustikk meny som skal motvirke høst og vintermørket.
For catering, selskap eller bordbestilling, ring 55 31 00 60 eller se www.usf.no

Åpningstider:
mandag - lørdag 11.00 - 00.30/03.30
søndag 12.00 - 00.30
Café Opera
Engen 18 - 5011 Bergen - tlf. 55 23 03 15
e-post:engen@broadpark.no

Apningstider:
Man. - Fre. 11:00 - 00:30 / 03:30
Lør. - Søn. 12:00 - 00:30 / 03:30
Kafe Kippers
Georgenes Verft. 12 - 5011 Bergen
tlf. 55 31 00 60 • e-post:engen@broadpark.no

Egen sandwichmeny, lunchretter, middagsretter.

Vårt kjøkken er åpent til 22.45 alle dager.
For bordbestilling eller take out, ring 55 23 03 15.
Faste arrangementer alle dager:

Alle arrangementer på Café Opera er gratis.

TRÅDLØST NETTVERK PÅ ALLE STEDENE

Festiv
al kro

HJEMMEKOSELIG BAR, ROLIG ATMOSFÆRE
Stort utvalg i flaskeøl

FOR DEG SOM ELSKER HJEMMLAGET MAT
Småretter, middagsretter, kaker

Vårt kjøkken er åpnet i hele åpningstiden, også utover natten!

Åpningstider:
alle dager 15.00 - 03.30
Pingvinen
Vaskerelven 14, 5014 Bergen
tlf. 55 60 46 46
e-post:engen@broadpark.no
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FESTIVALEN TAKKER / ACKNOWLEDGEMENTS
Festivalens samarbeidspartnere og
leverandørsponsorer:

Hovedsponsorer:
BERGEN KINO
SPAREBANKEN VEST

Hovedsamarbeidspartner:
FILM & KINO

Mediesponsor:
TV 2

Andre sponsorer:
DHL
SINCO
RINGNES
RADISSON SAS HOTELS AND RESORTS
TORO
SONY

Team OLE BULL
GRIEG FOUNDATION
SPAREBANKEN VEST
TV 2
BERGEN KOMMUNE

Mediepartnere
BERGENS TIDENDE
DAGBLADET
BTV / TRIPLET
STUDENTRADIOEN

Øvrige lokale partnere
CAFÉ OPERA
DET AKADEMISKE KVARTÉR
DEN NATIONALE SCENE
CAFÉ JONSVOLL

Filmpartnere
ARTHAUS
BUENA VISTA INTERNATIONAL
NORWAY
COLUMBIA TRISTAR NORDISK
FIDALGO
ORO FILM
SANDREWS METRONOME NORGE
SCANBOX ENTERTAINMENT
SF NORGE
TOUR DE FORCE
TWENTIETH CENTURY FOX NORWAY

Øvrige tilskuddspartnere
BERGEN KOMMUNE
INSTITUSJONEN FRITT ORD
NORSK FILMINSTITUTT
CANADAS AMBASSADE
DEN FRANSKE AMBASSADEN
DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
HORDALAND FYLKESKOMMUNE

En spesiell takk til:
Kultur- og kirkedepartementet ved
Statsråd Trond Giske
Kultur- og kirkedepartementet ved politisk
rådgiver Halvard Ingebrigtsen

Vi takker:
AB OVO / Kåre Thomsen, Bergen
Alligator, Bergen
Bug, Bergen
DataKal, Praha
Den norske filmfestivalen, Haugesund
New Nordic Films, Oslo
Journal, Bergen
Medieverkstedet i Bergen (MiB)
Bergen kommune, Ordførerens kontor
Kortfilmfestivalen i Grimstad
Unique Promotions, Bergen
Zmuda, Erik, Oslo

Og ellers:
Almér, Gunnar, Stockholm
Andersson, Mette, Oslo
Angeltvedt, Jan-Aksel, Bergen
Asting, Gunnhild, Oslo
Atlantik Film Yapim Ltd, Istanbul
Austrian Film Commission, Wien
Avab CAC v/Bård Hansen, Bergen
Backlund, Lars, Vaasa
Baginski, Tomek, Platige
Bang-Hansen, Pål, Oslo
Barendrecht, Wouter, Hongkong
Barron, Steve, New York
Bavaria Film International, München
BBC, UK
Beamish, Lindsay, New York
Berg, Christin, Oslo
Berge, Torkil, Nesodden
Bergen Filmklubb
Bergen Kunsthall
Bergens Kammermusikkforening
Berggren, Andreas, Bergen
Birkeland, Sven Åge, Bergen
Bishari Films, Shelley Saywell, Toronto
BIT Teatergarasjen, Bergen
Bogsnes, Trond, Bergen
Brave New Films, Culver City
Brøymer, Bjørn, Oslo
Cafe Jonsvoll
Cantor, Steve, London
Capri Films, Robin Crumley, Toronto
CCV, Frank Johnsen, Oslo
Celluloid Dreams v/ Pascale Ramonda,
Paris
Celluloid Dreams v/ Sebasitien Chesneau,
Paris
Charlotte Street Films, NY
Chasté Films, Toronto
Cinema Libre Studio, CA
Cinephil Distribution & Coproductions,
Phillipa, Tel Aviv
Cinemateket USF, Bergen
CJ Entertainment, Korea
Cooper, Lisa, Oslo
Dahlén, Peter, Oslo
Det Danske Film Institutt, København
Dragoman Fillms LLC, Ravit Turjeman, NY
Ducasse, Jean-Luc, Ibiza
Dukkenikkerene
Den Nationale Scene
Dyregrgrov, Kari, Bergen
Edinburgh International Film Festival
Eiane, Jon, Bergen

Ekern, Simen, Oslo
Ellingsen, Atle, Bergen
Elsafadi, Marco, Harstad
Engelstad, Einar, Bergen
Erdal, Siw, Bergen
Ernst, Holger, Berlin
EuropaCorp, Paris
Fasmer, Christer, Bergen
Film Fra Sør, Oslo
Films Transit, Montréal
Flimmer Film, Bergen
Fomina, Raissa, Moskva
Fortissimo Film Sales, Amsterdam
Francis, Anna – DDA, London
Fransberg, Klaus, Vaasa
Frears, Stephen, London
Funnyballoons, Peter Danner, Frankrike
Future Film, Vaasa
Førland, Jon Martin, Oslo
Galkin, Matthew, New York
Gherman, Alexei jr., St. Petersburg
Ghost Robot, Zachary Mortensen og
Joshua Zeman, NY
Gjerde, Eli, Trondheim
Gjuvsland, Grace Ellen, Bergen
Gorilla Entertainment, David Busuttil,
London
Hagen, Vebjørn, Bergen
Haiman, Tomer, Tel Aviv
Hasti, Audun, Bergen
Heieraas, Chris, Bergen
Helgesen, Mette, Bergen
Hernes, Bjørn Petter, Oslo
Hesjedal, Torill, Bergen
Heyeraas, Chris, Bergen
Hoenvoll, Bjørn, Oslo
Hoffart, Åge, Oslo
Holland, Gill, New York
Holm, Solveig, Bergen
Hopkins, Ben, London
Hordaland Kunstsenter, Bergen
Hollywood Classics, Melanie Tebb, London
Hot Docs, Toronto
Hochner, Yair, Ramat Gan-Israel
Iranian Independents, Mohammad
Atebbai, Tehran
Istanbul International Film Festival
Jackobsen, Bjørn, Fox Film, Norge
Jensen, Svend B., Oslo
Kalenda, Pavel, Praha
Karlsen, Marit, Trondheim
Kedar, Eran Koblik, Kfar Sava
Keifer, Megan, US
Kraggerud, Henning, Oslo
Kunsthøyskolen i Bergen, Øystein Hauge
Kickfilm GMHB, Munchen
King, Geoff, London
Kobylecki, Marcin, Platige
Kolåsæther, Tom Erik, Oslo
Kontny, Truls, Bergen
Kreftforeningen, Bergen
Kvamme, Morten, Bergen Kunsthall
Lava Productions, Zürich
Lavik, Erlend, Bergen
Leistad, Robert Emil, Bergen
Lekve, Jørn, Bergen
Lemming Film, Amsterdam

Levin, Claudia, Tel Aviv
Lian, Vigdis, Oslo
London Lesbian & Gay Film Festival
Longley, James, Seattle
Love Streams Productions, Paris
Luihn, Fredrik, Oslo
Luna Films, Neil Brandt, Johannesburg
Løchen, Kalle, Oslo
Løken, Lene, Oslo
Løge, Lars Børge, Bergen
Løvvik, Gunnar Johan, Haugesund
Magyar Filmunio, Budapest
Mann, Ron, Toronto
Marques, David, Ibiza
McCormack, Ray, Zürich
MDC International, Berlin
Megan McCoy, Toronto
Mezinárodní filmovy festival, Karlovy Vary
Medialuna Ent, Köln
Milde, Tor, Oslo
Mindset Media, Vancouver
Mitchell, John Cameron, New York
Moe, Hallvard, Bergen
Moses, Jonathan, Trondheim
Mutlu, Erkan, Bergen
Myklebust, Gyda Velvin, Oslo
Nadai, John, Montreal
Namtvedt, Jarle, Oslo
National Film Board of Canada
Nero, Carlo – Dissent Projects Ltd, London
Nes, Frank, Bergen
Noble Entertainment, Stockholm
Non Stop Entertainment, Stockholm
Nordahl, Irmelin, Bergen
Norma Pruductions, Tali Shemesh og Guy
Lavie, Tel Aviv
Norsk medieforskerlag
Norwegian Film Commission, Bergen
NRK, KOIF
Næss, Grethe, Oslo
Och, Karel, Praha
Ohrvik, Frida, Oslo
Omberg, Kjetil, Oslo
Oppegaard, Stine, Oslo
Owl Productions, Joanne Tucker, London
Petterson, Guttorm, Oslo
Plexi Films, Laurence Oliver, London
Pollywog Pictures, NY
Poppe, Erik, Oslo
Purpose Films, Vancouver
Prasek, Tomas, Praha
Primavera Kin, Daoud Sarhandi og
Carolina Rivas, Pachuca
Quark Productions, Paris
Rachman, Paul, US
Ragnvaldsen, Kate, Bergen
Rasmussen, Joel, Austin, TX
Ramz Productions, Bergen
Reverse Angle Picture, Berlin
Roddick, Nick, London
Rofekamp, Jan, Montréal
Rolland, Sølvi, Bergen
Rosenlund, Henning, Bergen
Rotterdam International Film Festival
Rydning, Erlend, Bergen
Rye, Kjetil, Bergen
Samaré, Morvary, Bergen

Sandberg, Øyvind, Hjelmås
Scanbox Entertainment, Jim Frazee
Schau-Larsen, Astrid, Bergen
Selander, Sari, Helsinki Film Festival
Shapter, Andrew, Austin, TX
Shemesh, Tali, Tel Aviv
Showbox Ent, Korea
Simen Ekern, Oslo
Sivertson, Chris, US
Songe Møller, Vigdis, Bergen
SF Norge, Guttorm Petterson
Stickles, Peter, New York
South By South West, Austin TX
Spanner Films, UK
Spilde, Dave, Bergen
Stakkestad, Sverre Andreas, Bergen
Staniszewska, Marta, Platige
Strand, Erik Richter
Syvertsen, Are, Oslo
Sveen, Eldrid, Bergen
Svendsgård, Tom, Bergen
Sævig, Britt Ingunn, Bergen
Sørensen, Eivind, Bergen
TBS, Miyuki Takamatsu, Tokyo
Thronsen, Arne Christian, Bergen
The Electric Wallpaper, Paris-CA
The Match Factory, Köln
Think Film, Dan Berger, New York
Tigerlily Films, London
TriTech, Bergen
Tromsø internasjonale filmfestival
Trueworks INC, Los Angeles
Turbostipend; bergen
Typecast Films, Seattle
Ve, Johnny, Austevoll/ Bergen
Vestnorsk filmsenter, Bergen
Vestnorsk jazzsenter, Bergen
Warendorph, Inger, Oslo
Warloe, Henning, Bergen
Warsawa International Film Festival
Wester, Marianne, Oslo
Wide Management, Paris
Wigand, Christine, Bergen
Wild Bunch v/Vincent Maraval, Paris
Wild Bunch v/Lucy Kalmar, Paris
Zentropa, København
Øvstebø, Solveig, Bergen
Østreng, Monica, Bergen
Aagaard, Kristian, Bergen

Alle kortfilmskaperne på programmet
Våre jurymedlemmer
Alle de frivillige medarbeiderne
Radisson SAS Hotel Norges stab
Våre BergArt-kolleger

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 profesjonelle ansatte,
som gjør festivalen mulig å gjennomføre!



11BIFF 2006

PRAKTISK INFORMASJON / PRACTICAL INFORMATION
Visninger/arrangementer
Filmvisninger på Bergen Kino, Magnus Barfot
kinosenter Magnus Barfotsgt.
12., onsdag 18.-onsdag 25. oktober 2006.
Noen visninger/arrangementer på: Bergen
Kino, Konsertpaleet, Neumannsgt. 3
Cinemateket USF, Georgernes verft 12
Radisson SAS Hotel Norge, Nedre Ole Bulls
plass 4
Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrresgate 49
Bergen Kongress Senter, Håkonsgt. 5
Den Nationale Scene, Engen 1
Ole Bull Scene, Øvre Ole Bulls plass 3

SE LOMMEPROGRAM OG NETTSIDER FOR
FORESTILLINGSTIDER

Billett/rabattkortpriser

Enkeltbillett kr. 65,-.

BIFF-rabattkort: Nytt kort koster kr. 520,- (kr.
20,- for kortet og kr. 500,- i billettsaldo). Det
kan senere påfylles med porsjoner à kr. 200,-.
Kortsalg og påfyll kun i billettluken. Med
kortet kan man ta ut billetter til BIFF-
visninger med forestillingssstart før og etter
kl. 15.00 til henholdsvis kr. 40,- og kr. 50,-.
Billetter kan tas ut på internett, i automater
eller i billettluke. Internettbilletter skrives ut i
automat eller luke.

Uttak av rabattbilletter på internett: Velg
kategori "Kinokort". Velg deretter
billettkategori "Rabatt morgen" eller "Rabatt
kveld" (avhengig av om filmen starter
før/etter 15.00). Tast inn ditt rabatt-
kortnummer og pin-kode. (Det kommer opp
meldinger om at det tilkommer formidlings-
avgift på uttak av rabattbilletter og at
kvittering sendes din epostadresse. Dette er
ikke riktig.) Ta med kortet til kinoen og stikk
det inn i billettautomat. Billett skrives
automatisk ut.

Uttak av rabattbilletter på billettautomat: følg
instrukser på skjerm.

Enkeltbilletter (fullpris, uten rabattkort) selges
også over internett. Pris kr. 65,- + gebyr. Du
må ha kredittkort (Visa/Mastercard).

BIFF selger også gruppeprisbilletter for skoler
mm. á kr. 30,- (minimum 10 stk.) for visninger
med start før kl 15.00. Disse bestilles på
Bergen Kinos telefon 55 56 90 54 (kl. 10-14)
og hentes/betales i billettluken.

Priser på billetter og kort er inkl. mva.

Opplysninger om pris/billettsalg ifm debatter/
seminarer, arrangementer samt til film-
visninger på Cinemateket USF: se omtale av

det enkelte arrangement.
De fleste debattene har fri adgang.

Billett- og kortsalg
Salg av billetter og rabattkort til filmfestivalen
starter onsdag 11. oktober (da utkommer
også programkatalog og lommeprogram med
forestillingstider).

Billetter og BIFF-rabattkort selges i Bergen
Kinos billettluker i Magnus Barfot kinosenter,
Magnus Barfotsgt. 12 og i Konsertpaleet,
Neumannsgt. 3. Under festivalen er lukene i
Magnus Barfot åpne fra 09.00.

Det er ikke mulig å reservere/bestille/kjøpe
billetter over telefon (unntatt skolebilletter).

Unummererte plasser
Det er unummererte plasser under BIFF.

Forestillingsstart
NB: Forestillingene starter presis (ingen
reklame).

Aldersgrense
Generell aldersgrense er 15 år. Noen filmer
kan andre aldersgrenser. Se omtale av den
enkelte film.

Programendringer
Forbehold om programendringer. Disse vil evt.
bli annonsert på www.biff.no og ved oppslag
på Magnus Barfot kinosenter. De som har
kjøpt/tatt ut billett til en forestilling som er
blitt avlyst, kan bytte denne til billett til en
annen forestilling.

Screenings and events
Film screenings at Bergen kino (Magnus
Barfot multiplex cinema), Magnus Barfotsgt.
12, Wednesday October 18th-Wednesday
October 25th 2006. Some screenings/events
at other venues.

Ticket/card prices
Single ticket NOK 65,-.

BIFF discount card: New card NOK 520 (card
20, account 500), account refill NOK 200,
enables you to purchase tickets at NOK 40/50
for screenings starting before/after 15:00.
Tickets can be purchased at www.biff.no and
at Bergen Kino's ticket automats and box
office. Some seminars and screenings
at Cinemateket have separate prices. Ticket
sale at venue.

Box office
Ticket and discount card sale for the film
festival starts October 11th (also release date
for programme catalogue and screening
schedule).

Tickets and discount cards are sold at the box
offices of Bergen Kino in Magnus Barfot and
Konsertpaleet cinemas. During the festival the
box office at Magnus Barfot opens at 09.00.
Single tickets are also sold over the internet
at www.biff.no. Price NOK 65,- plus fee. You
need a credit card (Visa/Mastercard).

Seats
Un-numbered seating at BIFF screenings.

Screenings times
NB: The screenings start on time (no
commercials).

Age limit
General age limit 15 years. Some screenings
have different age limits.

Programme changes
Programme changes might occur. Changes
will be announced at www.biff.no and at
Magnus Barfot cinema. Audience who have
purchased tickets for screenings which have
been moved or cancelled, can change these
tickets to tickets for other screenings.

Bergen internasjonale filmfestival AS
Georgernes verft 12
NO-5011 Bergen
Norway

tel (+47) 55 30 08 40
fax (+47) 55 30 08 41
biff@biff.no
www.biff.no

Org.nr. MVA 980 555 704 NO
Eid av Bergen Kino AS

Styre / Board
Harald Schjelderup (leder)
Tore Jan Dybsland (nestleder)
Elisabeth Halvorsen
Espen Galtung Døsvig
Gunn-Vivian Eide
Ingrid Åbergsjord
Stein Sørensen

Administrasjon /Administration
Tor Fosse, Festivalleder / Festival director
Oddleiv Vik, Administrativ leder / Festival
administration
Adrian Andrew Mitchell, Filmtransport / Print
shipping
Brigitta Borrevik, Markedsmedarbeider /
Marketing consultant

Håkon Tveit, Seminarer, dokumentar for
videregående skoler / Seminars
Ingrid Helgesen, Akkreditering, gjester, presse
/ Accreditation, guests, press
Kirsti Rosseland, Arrangementer / Events
Lars L. Marøy, skolefilmfestival for 10. klasser
Robert Norseng, Norske kortfilmer /
Norwegian shorts
Birgit Haugen Pihl, Katalog, marketing,
akkreditering / Catalogue, marketing,
accreditation
Kjersti Vikør, Frivillige, distribusjon, transport /
Volunteers, distribution, transport
Sigurd Wik, Kino/videoteknikk / Projection etc.

Programmering / Programming
Programsjef / Programme director:
Tor Fosse
Konsulenter / Consultants:
Adrian Andrew Mitchell
Birgitte Wegener
Igor Rosic
Kristian Fyllingsnes
Oddleiv Vik
Stein Sørensen

Filmomtaler / Film Texts
Adrian Andrew Mitchell
Birgitte Wegener
David Ådalen
Helge Årsheim
Håkon Tveit
Igor Rosic
Kristian Fyllingsnes
Magnus Holtermann
Oddleiv Vik
Sigurd Wik
Tor Fosse

Billettsalg og visninger /
Ticket sale and screenings
Bergen Kinos stab / Staff at Bergen Kino

Nettsted / Website
Journal Internettbyrå

Trailer
BUG

Katalog og trykksaker /
Catalogue and print
Grafisk design og produksjon /
Design and production:
Kåre Thomsen, Ab OVO
Annonsesalg / Ads:
Sverre A. Stakkestad; Grønn Markedskontakt
Trykk/Printing: Molvik Grafisk Hus
Opplag katalog/Circulation catalogue: 7000.
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NORSK FILMINSTITUTTS
IMPORTPRIS – HOVEDPROGRAM
I det internasjonale konkurranseprogrammet vises 15 filmer som
ikke er blitt kjøpt av norske filmdistributører… ennå. Vinnerfilmen
får en pris på kr. 100.000, gitt av Norsk filminstitutt (NFI), som skal
sikre norsk distribusjon av filmen.

Vinnerfilmen blir kåret av denne juryen:
Erik Richter Strand, Bergen. Regissør og manusforfatter. Nå aktuell
med SØNNER.
Christin Berg, Oslo. Programjef, Oslo Kinematografer.
Erik Poppe, Oslo. Regissør, produsent og manusforfatter. Sist aktuell
med HAWAII, OSLO.

SPAREBANKEN VESTS
PUBLIKUMSPRIS
BIFFs publikum oppfordres til å gi sin stemme til beste film. Bruk
kupong bak i lommeprogram.
Vinnerfilmen får en premie til en verdi av kr. 25.000.

SPAREBANKEN VESTS
PRIS TIL UNGT TALENT
Prisen er på kr. 20.000 og går til et ungt og lovende talent eller
foretak innen filmbransjen på Vestlandet.

DOKUMENTARFILMPRISEN
I BIFFs dokumentarprogram vises 50 filmer, 15 av disse er i
konkurranse. Dokumentarfilmprisen på kr. 50.000 skal sikre
norsk DVD-distribusjon gjennom Film & Kinos S-film-
ordning.
Juryen består av:
Gunhild Asting, Oslo. Regissør og manusforfatter. Nå
aktuell med dokumentaren IT’S HARD TO BE A ROCK`N
ROLLER.
Øyvind Sandberg, Bergen. Regissør, produsent og manusforfatter.
Nå aktuell med dokumentaren KABAL I HJERTER.
Erik Zmuda, Oslo. Videokonsulent i Film & Kino.

UNGDOMMENS
DOKUMENTARPRIS
En jury bestående av elever fra videregående skoler peker ut beste
dokumentar, valgt ut fra filmer som har inngått i et studieopplegg
for videregående skoler i Hordaland under BIFF. Prisen er på kr.
25.000 og går til regissøren. Prisen er gitt av Sparebanken
Vest/Visjon Vest.

NORSK KORTFILM-
KONKURRANSE
13 filmer er valgt ut til å konkurrere om prisen for beste
norske kortfilm. Vinnerfilmen tildeles en pris på kr. 25.000,
som går til regissøren. Vinnerfilmen sikres også utgivelse på
DVD gjennom Film & Kinos S-film-ordning.

PRISER OG JURYER

Erik Richter Strand Christin Berg Erik Poppe

Gunhild Asting Øyvind Sandberg Erik Zmuda



PÅ KINO 10. NOVEMBER! PÅ KINO I NOVEMBER!
www.ctn-film.no www.ctn-film.no



PÅ KINO 24. NOVEMBER! PÅ KINO 3. NOVEMBER!

www.ctn-film.no

B
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“Hvor kommer du fra?” er gjerne det første spørsmålet vi stiller når
vi møter en innvandrer. Slik verden er i dag kan svaret være langt
mer utfordrende og komplisert enn først antatt.

Folkevandring har alltid vært en del av menneskehetens historie.
Nyere arkeologiske og genetiske studier kan nesten med sikkerhet
slå fast at jordas befolkning av i dag stammer fra en gruppe på et
par tusen mennesker som forlot det sentrale Afrika for rundt 70
000–50 000 år siden, og deretter spredte seg utover i verden. Det er
derfor ikke vanskelig å argumentere for at migrasjon ligger dypt
forankret i menneskenes sivilisatoriske utvikling.

Det er likevel verdt å merke seg at de utallige folkevandringene
gjennom historien uten unntak har medført store omveltninger,
både for de folkegruppene som har forflyttet seg og i
”vertssamfunnet”, der folkegruppene har slått seg ned. Situasjonen
er ikke annerledes i våre dager: Rundt 190 millioner mennesker
forflytter seg rundt om i verden, frivillig eller ei. I tillegg finnes
millioner av ulovlige immigranter. Mange vestlige land, særlig
europeiske, opererer med stadig strengere grenser, ikke bare
overfor potensielle asylsøkere, men overfor innvandrere generelt.
Samtidig blir en stadig økende andel av den europeiske
befolkningen eldre. Landene vil mer eller mindre bli avhengige av
innvandring for å møte utfordringene forbundet med denne
trenden.

For å forstå dette tilsynelatende paradokset må vi se nærmere på to
konsepter som begge spiller en vesentlig rolle i dagens mobile
verden, og som er uløselig knyttet sammen. Det ene er
globalisering, det andre er identitet.

Når vi snakker om globalisering, er det oftest med henblikk på dens
økonomiske implikasjoner, dvs. spredningen av kapitalismen over
hele verden, uregulerte finansmarkeder og den frodige tilveksten av
verdensomspennende selskaper. Men globalisering stikker dypere
enn som så. Den økonomiske globaliseringen har sitt utspring i
kolonialiseringen på 1800-tallet, men det er bare de siste årtier, med
fremveksten av massetransport, kommunikasjon og IT, at det har
skjedd et kvantesprang innen de tverrnasjonale forbindelsene og
gjensidige avhengighetsforholdene som vi i dag forbinder med
globalisering. Den moderne globaliseringen fører uunngåelig til en
svekkelse av lokale samfunnsstrukturer, ettersom mennesker, varer,
ideer og bilder er mer mobile enn noen gang tidligere. Globale
kulturer smelter gradvis sammen, og samfunn rives bort fra de før så
kjente og spesifikke stedene.

Ettersom globalisering medfører at flere og flere mennesker
beveger seg over grensene, kan det være interessant å se på
hvordan denne bevegelsen påvirker folks identitet og forestillinger
om seg selv, både blant folkene som forflytter seg og blant folkene
som tar imot dem. Det er ingen tvil om at innvandring til et nytt land
har betydelig og varig effekt på et individs identitet. Samtidig
påvirkes identiteten og selvforståelsen i det samfunnet som tar imot

innvandringen, enten samfunnet vil innrømme det eller ikke. La oss
ikke glemme at innvandring er en toveis bevegelse. Både
innvandrerne og vertssamfunnet må inngå kompromisser for å finne
en felles plattform. Det som uheldigvis skjer i dagens flyktige
globaliseringsmiljø er imidlertid det motsatte. Stilt overfor den
identitetskrisen som globaliseringen fører til, forsøker mennesker å
beskytte sentrale og distinkte trekk ved egen identitet. Dette kan vi
tydelig observere i enkelte innvandrersamfunn, som en reaksjon på
stigmatisering og sosial ekskludering. På samme måte reagerer de
rike og veletablerte vertssamfunnene på det de oppfatter som en
trussel mot deres identitet, noe oppblomstringen av høyrepolitiske
og innvandringsfiendtlige partier vitner om. Over hele EU føres en
stadig mer restriktiv politikk overfor flyktninger, asylsøkere og
innvandrere.

Mange forskere påpeker at tilbøyeligheten til å tviholde på gamle
ideer om eksklusive nasjonale identiteter riktig nok er mulig
fremdeles, men at den blir mer og mer meningsløs. Identitet dannes
og gjøres gyldig gjennom vedvarende interaksjon med andre. Selv
på individnivå er det umulig å påstå at noens identitet er fast og
urokkelig; vi forandrer oss og tilpasser oss forandringene rundt oss
gjennom hele livet. I en verden med rask kommunikasjon og
gjensidig påvirkning, samt fragmentering av kulturelle uttrykk og
livserfaring, har selv begreper som ”kultur” og ”tradisjon” behov
for å defineres på nytt, siden vi i dag ikke kan betrakte noen av disse
størrelsene som faste og entydige. Dette aspektet blir svært godt
belyst i filmen 37 BRUKSMÅTER FOR EN DAU SAU, der en kirgisisk
stamme som har forflyttet seg gjennom fem forskjellige land i løpet
av de siste hundre årene, likevel har greid å bevare sine tradisjoner
og sin kultur intakt. Nå er imidlertid kulturen i ferd med å forvitre,
da andregenerasjonen bosatt i Tyrkia gradvis smelter sammen med
det tyrkiske samfunnet og vender de gamle tradisjonene ryggen.

Andregenerasjonens involvering og integrering i vertssamfunnet
har vært et hett tema den siste tiden, særlig etter fjorårets opptøyer
i Frankrike. Opptøyene satte fokus på nødvendigheten av en
proaktiv politikk for integrering og likebehandling. Titusenvis av
rettsløse andregenerasjonsfranskmenn av ulik opprinnelse har aldri
følt seg hundre prosent inkludert i det franske samfunnet og lever
fremdeles i randsonen av det etablerte fellesskapet, slik deres
foreldre gjorde det før dem. Det som skjedde i Frankrike er et
indisium på situasjonen i en rekke land, særlig i Europa. Det er
nærmest forventet at førstegenerasjonsinnvandrere skal ofre mye
idet de river seg selv opp med roten og forsøker å etablere seg i et
nytt land. Andregenerasjonen derimot, som er født og oppvokst i
det nye landet, burde ha rett til å føle seg inkludert. I stedet føler de
seg presset mellom to verdener, og føler seg ikke helt hjemme i
noen av dem.

Canada, som det første landet i verden med en offisiell
multikulturell politikk, ser ut til å ha taklet innvandringen bedre enn
de fleste. Helt feilfritt har det ikke vært, men Canadas
multikulturalisme har gitt nykommerne til landet, så vel som deres

MIGRASJON OG IDENTITET
I EN GLOBALISERT VERDEN
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barn, muligheten til å bevare den kulturelle og religiøse arven de
måtte ha, og samtidig delta fullt og helt i samfunnet. Så hvorfor har
ikke en liknende multikulturell modell vært mulig å innføre i
Europa? Ett svar kan være at land som Canada, USA og Australia
tradisjonelt sett er innvandringsland. Innvandring ligger til grunn
for deres nasjonale identitet, og dermed har de lykkes bedre med å
godta mangfoldet. Multikulturalisme er et omfattende begrep som
dekker mange aspekter ved innvandring, både sett fra
innvandrerens og vertssamfunnets perspektiv. Den kan dermed
være gjenstand for ulike tolkninger. For enkelte innvandrere kan
multikulturalismen fungere som et offisielt dekke for hvorfor de
helt eller delvis lever skilt fra samfunnet forøvrig – dels på grunn av
diskriminering og sosial eksklusjon, dels på grunn av deres egne
kulturelle og religiøse normer. For myndighetene kan
multikulturalismen føre til en kategorisering av mennesker etter
etnisk og/eller religiøs bakgrunn, uten å ta i betraktning at flere og
flere av disse, særlig i den andre generasjonen, ikke lenger
identifiserer seg fullt og helt med én kultur. Multikulturalismen
presenterer likevel en mulighet som overgår disse snevre
fortolkningene av den, og som er uløselig sammenknyttet med
globalisering og identitet.

Migrasjon i en globalisert verden innebærer at vi daglig må kunne
takle de myriader av dynamiske og sammensatte virkeligheter som
global kultur og kravet om å leve med mangfold medfører. Det er
ikke uvanlig i våre dager å møte folk som uten store vanskeligheter
forflytter seg fra én kultur til en annen. De opererer med forskjellige
identiteter og holder fast ved permanente tverrnasjonale nettverk

og interesser. Et stadig mer komplekst moderne liv har, ikke minst på
grunn av globaliseringen, underminert følelsen av tilhørighet som i
sin tid definerte flertallet av menneskenes liv. Som et svar på den
tverrnasjonale bølgen, og en måte å forfekte klart skisserte og
separate nasjonale identiteter på, blomstrer det nå opp en heftig
nasjonalistisk og etnisk diskurs. Å leve i den moderne verden
forlanger av oss at vi klarer å henge med på den stadig foranderlige
mengden av erfaringer som tilbys oss, og at vi er innstilt på å måtte
vurdere og revurdere våre reaksjoner på omverdenen.

Alle filmene som vises i serien ”Migrasjon og identitet” peker på en
eller annen måte mot en ny definisjon av samfunn og tilhørighet i
en ”global landsby”. Mange av karakterene vi møter er ikke redde
for å utfordre eksisterende tanker og ideer. Samtidig gir de seg i kast
med sin egen identitetsproblematikk og forsøker selv å finne den
løsningen som gir best mening for dem.

Igor Rosic

Bibliografi:
Stephen Castles and Mark J.Miller – The Age of Migration: International
Population Movements in the Modern World
Paul Kennedy and Catherine J.Danks (red.) – Globalization and National
Identities: Crisis or Opportunity?
Salman Akhtar – Immigration and Identity: Turmoil, Treatment and
Transformation
Vijay Agnew (red.) – Diaspora, Memory and Identity
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BIFFs filmprogram vitner om det sterke
engasjementet vi står for, også langt utover film- og
kulturspørsmål. For å gjøre mest mulig ut av de
viktige temaene filmene våre tar opp arrangerer vi
hele seks paneldebatter på årets BIFF.

Disse spenner fra film- og musikkdebatter til politiske og
samfunnsmessige utfordringer som migrasjon og bærekraftig
utvikling. Vi har samlet ulike eksperter, fagfolk, filmskapere og folk
med annen verdifull erfaring fra de aktuelle emnene til å gi
publikum mer kunnskap og innsikt i gjennomgangstemaene for
årets festival. Slik blir det lettere for folk å sette filmene inn i en
større sammenheng. Her er de seks debattene vi arrangerer i år:

HOMELAND SECURITY
Tid og sted TBA, se nettsider/oppslag
Gratis adgang

USAs sikkerhetspolitikk brer seg fortsatt over verden, og
amerikanske styresmakter bruker media til å bygge bilder av seg og
sine fiender. Hvordan forholder Norge og norske medier seg til sin
venn i vest?

Også i år har vi funnet en rekke interessante dokumentarfilmer om
amerikansk utenrikspolitikk sett i en historisk kontekst og belyst
gjennommedia, spesielt fjernsynskanaler (se vårt filmprogram ”Why
They Fight”). Vi merker en dreining av mediedekningen i USA bort
fra det presidentlojale og nå mot en langt mer kritisk og
undersøkende journalistikk på utenrikssiden enn bare for et år
siden. Det orwellske samfunn som vi skrev om i fjor, er stadig et
skremmende bakteppe for den utvikling vi ser i USA, men endelig
ser det ut til at media gradvis begynner å tørre å kritisere.

Vi holder en debatt om hvordan vi forholder oss til politikken og
verdensbildet USA vil mate oss med.

INDEPENDENT-FILMEN I DAG
Onsdag 18. oktober kl. 18.00
Stjernesalen, Det Akademiske Kvarter
Gratis adgang

Hvordan står det til med amerikansk indie-film? Er den uavhengig
og i full vigør?

Det er nå sytten og tolv år siden indie-filmen slo gjennom
kommersielt, først med SEX, LØGN OG VIDEOTAPE (1989) og så stort
med PULP FICTION (1994). Siden den gang har vi sett en stadig mer
markant overlapping mellom den uavhengige sektoren og de store
Hollywood-studioene.

Den britiske filmforskeren Geoff King har studert fremveksten av
det såkalte ”Indiewood”. På åpningsdagen vår møter han BIFF-
gjester med erfaring fra uavhengig filmproduksjon til en diskusjon
av tilstanden til independent-filmen. Hva er en indie-film i dag?
Hvor uavhengig er den egentlig? Hva slags vilkår arbeider
uavhengige filmskapere under? Hvilke utfordringer og muligheter
har oppstått som følge av den digitale revolusjonen?

PEAK OIL
Fredag 19. oktober kl. 19.15
Speilsalen, Det Akademiske Kvarter
Bill. 20 kr. og billett fra en av BIFFs oljefilmer eller medlemskap i
Studentersamfunnet

Er oljens tid snart forbi? Betyr det ragnarok eller finner vi veien til
en bærekraftig utvikling?

Studentersamfunnet i Bergen og BIFF arrangerer en debatt som tar
for seg en nært forestående kollaps for oljeproduksjon i verden og
konsekvenser dette kan få for verdensøkonomien. 3,2 milliarder
mennesker i Kina, India og Afrika står på terskelen til en ny tid, hvor
det totale konsumet i verden vil nå uante nye høyder. Det virker som

VI SNAKKER OM DET: PANELDEBATTER
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om vi alle finner oss til ro med at noe nytt skal overta som olje i
verdensmaskineriet – men hva?

Oljeekspert Olve Torvanger, Sandrine Tørstad fra Hydro og
filmskaperen Ray McCormack diskuterer temaet Peak Oil, om hva
som skjer når man får langt større etterspørsel enn tilgang på olje.
Utgangspunktet er filmene THE OIL CRASH og THE END OF
SUBURBIA.

FØR MUSIKKEN DØR
Lørdag 21. oktober kl. 17.00
Stjernesalen, Det Akademiske Kvarter
Gratis adgang
Ensretting av kulturen er et resultet av at noen aktører får
uforholdsmessig mye makt i musikkbransjen. Er dette et problem i
Norge?

BIFF arrangerer en debatt om musikkindustrien med utgangspunkt i
Clear Channels grep om musikkbransjen – også her til lands.

Filmen BEFORE THE MUSIC DIES av Joel Rasmussen og Andrew
Shapter omhandler ensrettingen av musikken ved at de
dominerende krefter bruker sin makt i radio til å standardisere
musikken. Målet er å ikke vekke nok følelser i folk til at de vurderer
å skifte kanal. De samme selskapene sørger for at konsertarenaene
og platebransjen blir for deres egne musikere – og bredden
forsvinner – et utslag av globalisering og markedskreftenes styring.
Kan vi se noen av de samme mekanismene her til lands? Hvordan
jobber vi fram musikk?

Tor Milde fra P4, Marit Karlsen fra By:larm, Frank Nes fra Bergenfest,
medieforsker Peter Dahlén og filmskaper Andrew Shapter stiller til
debatt om tilstanden i norsk musikk.

MIGRASJON OG
MULIGHETER
Mandag 23. oktober kl. 19.00
Stjernesalen, Det Akademiske Kvarter
Gratis adgang

Norge trenger mye innvandring framover. Hvordan gjør vi det beste
ut av det for alle parter?
Mange av filmene i år – både på spillefilmsiden og blant doku-
mentarene – omhandler mennesker som er fremmede i eget land.
Dette gjelder i første rekke annengenerasjons innvandrere, som på
ulikt vis ikke finner seg til rette i samfunnet de vokser opp i. I tillegg
har vi en hel del filmer som kretser rundt problematikken rundt
legal og illegal innvandring.

Norge trenger mange innvandrere framover, og vil komme til å ta
imot mange som søker en sikrere framtid. Dette byr på utfordringer
for alle parter. Noen land mister sine skarpeste til rikere og tryggere
land. Mottakerland har ansvar for å få folk med vidt forskjellige
bakgrunner til å passe sammen. Migranter har en kjempejobb i å

forts. s. 22
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forts. fra s. 19
finne seg til rette i et samfunn som er helt nytt for dem. Deres barn
vokser opp med to kulturer, og må prøve å passe inn i begge. Hva
skal vi gjøre i Norge for at migrasjon skal utnyttes til fulle, og for at
man skal gripe mulighetene til å gjøre det til noe positivt for alle
parter?

Fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet kommer lederen for
norsk enhet, Lisa Cooper, fra New Page Norge kommer Marco
Elsafadi, fra Universitetet i Bergen kommer migrasjonsforsker Mette
Andersson, og forfatter og forsker Jonathan Moses kommer, alle for
å drøfte framtiden i Norge. Ordet styres av Dagbladets journalist
Simen Ekern.

DET ISRAELSKE SAMFUNN:
ANGST OG MENTALITET
Tirsdag 24. oktober kl. 17.00
Alvøen, Radisson SAS Hotel Norge
Gratis adgang

Hvordan blir tankesettet i et samfunn som lever i stadig konflikt
med sine naboer?

I år har vi en rekke sterke filmer fra og om Israel på programmet.
Disse belyser mentaliteten som vokser fram under slike ekstreme
forhold. Dessverre er konflikten mellom Israel og naboene så aktuell
som noen gang.

Vi vil se Israel litt fra innsiden, og kjøre en debatt om hvilket

samfunn man får med slike tilstander. Vi satser på en opplysende
debatt med representanter fra den israelske ambassaden, en
psykolog og andre med kjennskap til temaet og regionen.

SMAKEN AV HUND
Onsdag 25. oktober kl. 19.00
Bergen Kongress Senter
Gratis adgang

FN-Sambandet og BIFF arrangerer debatt om filmen som utfordrer
mytene om norsk mat.
Hva spiser en norsk gris? Hvor langt reiser kortreist mat? Har alle
kyllinger i Norge det godt? Dreper norsk rødt fe grønn regnskog?
Hva spiser ei ku i Bangladesh? Filmen er en personlig, politisk
kommentar om samvirkeindustriens mytebygging.

I panelet sitter filmskaperne, Are Syvertsen og Jon Martin Førland, i
tillegg til en representant fra Landbrukssamvirket.

PANELDEBATTER
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SKOLEPROSJEKTER
DEN KULTURELLE
SKOLESEKKEN:
SKOLEFILMFESTIVAL FOR
10.-KLASSER I BERGEN

Bergen Kino i samarbeid med Bergen inter-
nasjonale filmfestival, Mediaverkstedet i
Bergen og Den Kulturelle Skolesekken i
Bergen inviterer 10. klasser til filmkurs og
filmfestival høsten 2006/ våren 2007.
ÅRETS TEMA: KRIM/VARG VEUM

Filmkurset og filmfestivalen vil gi 10. klasser
muligheten til å se god film, bli kurset i
hvordan man lager film og sist, men ikke
minst, gi dem muligheten til å lage sin egen
film som vil vises på Bergen Kino som
avslutning av prosjektet.

I midten av oktober starter innspillingen av 2
kinofilmer og 4 tv-filmer basert på Gunnar
Stålesens Varg Veum-karakter. Vi ønsker å
knytte elevene på prosjektet opp mot
innspillingen på flere måter. Først og fremst
tar vi tak i krim-sjangeren ved at elevene
bruker den som utgangspunkt for sine
filmer. Vi prøver å få regissør eller produsent
som innleder til kick-off under BIFF for å
snakke om prosjektet

Kick-off-filmvisning på Bergen kino under
BIFF, 19. og 26. oktober
• Kurs i klassene, fra uke 43
• Filmproduksjon i klassene, fra uke 44
• Redigering av filmer, fra uke 48
• Skolefilmfestival med presentasjon av
egne produksjoner, 8. og 9. mars Bergen
kino

Det koster ingenting å delta på skolefilm-
festivalen! Den Kulturelle Skolesekken i

Bergen finansierer prosjektet i samarbeid
med oss. Mer informasjon om program og
påmelding på BIFFs nettsider.

Festivalsjef Tor Fosse og regissør Oliver
Stoltz møter publikum etter en skolevisning
av LOST CHILDREN under BIFF 2005

DOKUMENTARAR
FOR VIDARE-
GÅANDE SKULAR
Etter all positiv tilbakemelding frå
festivalen i 2005, vil BIFF også i år invitere
vidaregåande skular i bergensregionen til
dokumentarfilmfestival.

Sparebanken Vest er BIFF sin viktigaste
samarbeidspartner. Saman med banken
utvikla vi i 2004 eit gratis tilbod for elevar
ved videregåande skolar, og dette vart eit
populært og attraktivt tiltak under
festivalen. Vi satsar på dokumentarfilmar, i
og med at BIFF er blant dei beste
filmfestivalane i Norden på dette feltet, og
ikkje minst fordi nettopp dokumentarfilmar
er ei motvekt til all underhaldningsstøyen
ungdom blir pepra med til daglig gjennom
media. Her får elevane sjå filmar som kan
lære dei noko fagleg og samfunnsmessig
relevant.

BIFF inviterar skuleklasser på vidaregåande
skular til dokumentarfilmfestival. Festivalen
vil vere i Bergen Kino, Konsertpaleet, KP 1,
fredag 20., måndag 23. eller onsdag 25.
oktober. Festivalen vil bestå av mange
høgaktuelle dokumentarfilmar, fordelt på
tre hovudtema. Kvar dag vil det bli vist tre
filmar knytta til eit tema. Første film startar
klokka 09.00, og programmet vil vere over
rundt 15.00. Det vil vere ein pause mellom
første og andre film, og ein lengre
lunsjpause midt på dagen. Filmane vil ha
engelsk tale eller engelske undertekstar.

I år vil det vere tre hovudtema med følgende
aktuelle filmar (NB! Ikkje endeleg vedtatt
idet vi går i trykken):

1. Media – dialog eller
konfrontasjon?
WHY WE FIGHT
SMAKEN AV HUND
BEFORE THE MUSIC DIES

2. Migrasjon og identitet
SCHNITZELPARADIS
37 BRUKSMÅTER FOR EN DAU SAU
ANVENDELSER AV EN DØD SAU
THE THREE BURIALS OF MELQUIADES
ESTRADA

3. Miljø og bærekraftig utvikling
THE OIL CRASH
SMAKEN AV HUND
WAL-MART: THE HIGH COST OF LOW PRICE

Det vil bli utarbeida eit studieark til kvart
tema. Studiearka vil bestå av omtale av
teamet knytta til filmane, og diskusjons-
oppgåver, eventuelt sjølvstendige arbeids-
oppgåver, samt produksjonsopplysningar,
faglege relevansområde og emneord.

Visningane er gratis for klassane, men
skulen må sjølv sørge for transport. Det er
eit avgrensa antall klassar som kan delta, så
det vil bli prioritert at flest mogleg skular får
delta.

Mer praktisk informasjon / påmelding på
BIFFs nettsider

Skoleelever redigerer kortfilm vinteren
2005/2006





aka Bum
Norge, 2006
Regi: Nima Taheri
5 min.

En tiggers kveld i
London. I vårt
trafikkerte,
overproduserende, tvangsreklamerende,
shoppinggale, junkfoodkonsumerende og
pengeslukende samfunn, krever det fortsatt ikke
mye å vise empati for til og med tiggeren i gata.
Burde vi bry oss? Hvem vet hvem som tar
tiggerens plass?

Alene menn sammen
(Alone together)
Norge, 2006
Regi: Trond Fausa
Aurvåg
13 min.

Thomas mister sin
elskede og blir offer
for sin egen
selvmedlidenhet.
Først når kjærligheten smiler igjen, oppdager han
hva han egentlig lengter etter. Filmen hedrer alle
de som nekter å bøye hodet i motgang, alle de
som biter tennene sammen og står opp hver
bidige morgen. Den er dedikert til alle hederlige
strebere, og latterligjøre den egenskap som
finnes i alle mennesker: Selvmedlidenhet.

Bøllefrø
Norge, 2006
Regi: Christian Isak
Isaksen
8 min.

En film om den
bråkete gutten i
klassen som ingen vil
være venner med.

Det Var En Gang En Cherrox
(Once Upon A
Cherrox)
Norge, 2006
Regi: Håvard
Haukeland Janbu,
Christopher Pahle og
Martin Zimmer
5 min.

Richard (7) vil kysse
Camilla (7). Camilla vil at Richard skal kysse
henne. Men de blir avbrutt før de kommer så
langt. DET VAR EN GANG EN CHERROX er et
moderne eventyr for barn i alle aldre, med tilsnitt
av spenning og romantikk.

Drømmehuset
(Dreamhouse)
Norge, 2006
Regi: Øystein Mamen
5 min.

Kan drømmer være
farlige? Både Freddy
Krueger og skaperne av denne kortfilmen mener
det.

Frokost (Breakfast)
Norge, 2006
Regi: Arnt Ivar Tilset
3 min.

FROKOST er en kort
film som for det
meste består av
nærbilder. I
makroformat følger vi en person fra han står opp
om morgenen til han går ut av huset. Filmen har
ingen tale, og legger vekt på det musikalske og
rytmiske i en tilsynelatende normal
lørdagsmorgen.

Humming Your Song
Norge, 2006
Regi: Mariken Halle
5 min.

"Noen ganger kan
det være så fint bare
å få se på ansikter",
uttalte en ung dame
etter å ha sett denne
filmen.

Kildesortering (Recycling)
Norge, 2005
Regi: Andreas Ursin Hellebust og Anders Frøyland
3 min.

André er lei av dama
si, så han velger å
dumpe henne
(bokstavelig talt).
Ved et tilfeldig
sammentreff møter
han en ny jente. Er
det kjærlighet i
vente?

No Diving
Norge/USA, 2006
Regi: William
Hoffman
5 min.

En mann. En brygge.
Null ego.

Klovners hatt
(Hat o Fools)
Norge, 2006
Regi: Dimitry Lurie
11 min.

En dag finner Jeff en
bowlerhatt i en
antikvitetsforretning. Hatten tilhørte en gang en
gammel, ekstravagant gentleman, vokteren av
den lille postindustrielle byens virkelige historie.
Når Jeff begynner å bruke hatten, ser han
fantomer fra byens storhetstid. Dette hjelper ham
å finne sin egen personlighet.

Noen ganger gjør det vondt
(Sometimes it hurts)
Norge, 2006
Regi: Geir Henning
Hopland
6 min.

En mann nekter å
slippe taket da
kjæresten dumper
ham.

Silbaduoddariid Duohkin
(Behind the
Silwerwidths)
Sapmi/Norge, 2005
Regi: Gjert Rognli
4 min.

Denne filmen er en
surrealistisk/
mytologisk og
åndelig reise som
sjamanen tar oss med på inn i dødsriket. Hun/han
trommer og maner en offerjoik for å slippe oss
inn i åndsriket.

Under stillheten/Poza Cisza
(Below the Silence)
Polen, 2006
Regi: Piotr Ryczko
15 min.

Et stagnert forhold
mellom far og sønn
får ny impuls da
sønnen finner en
dypt begravet
hemmelighet i farens leilighet.
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NORSK KORTFILMKONKURRANSE
13 filmer er valgt ut til å konkurrere om prisen for beste norske kortfilm. Samlet spilletid 89 min
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Du finner oss i felles lokaler på USF.Vi kan tilby:

• Regionalt filmfond for kort- og

dokumentarfilmproduksjon

• Regionalt filmfond for utvikling av langfilm

• Regional filmkommisjon - www.wnfc.no

• Kurs/seminarer

• Profilering av lokal mediebransje

• Nordiske Mediedager

• Informasjonsformidling

• Nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Vestnorsk Filmsenter
www.vestnorskfilm.no

tlf 55 56 09 05

Bergen Media By
www.bergenmediaby.no

tlf 55 56 05 10

GeorgernesVerft 12, 5011 Bergen
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MORFAREN MIN av Signe Røsland

En digital fortelling er en selvbiografisk
mini-film på 2-3 minutter. Filmmaterialet er
basert på fortellerens personlige arkiv av
fotografier, tegninger, minnebøker,
avisutklipp, hjemmevideo, gamle brev,
kinobilletter ol. Historien er deres egen,
fortalt slik bare den som har opplevd det
selv kan gjøre det.

Filmene lages på en workshop som går over
3-5 dager. Alle kan lage en Digital
fortelling. Man trenger ingen
forkunnskaper for å delta på en workshop.
Det eneste kravet er at man har lyst til å
dele en historie fra livet sitt med andre.

Digitale fortellinger er et konsept som
kommer fra USA hvor Joe Lambert og Dana
Atchley arrangerte den første workshopen i
Digital storytelling tidlig på 90-tallet. I 1994
grunnla Lambert og Atchley Center for
Digital Storytelling. Senteret holder til i
California og arrangerer workshoper i
Digital storytelling i samarbeid med
organisasjoner og foreninger over hele
verden.

BBC Wales - Capture Wales er det største
Digitale fortellinger-prosjektet i Europa.
Capture Wales har eksistert på internettet
siden 2002 og hjemmesiden består i dag av
over 500 digitale fortellinger laget på BBCs
månedlige workshops, eller i samarbeid
med lokale aktører. Hver uke leverer
prosjektet rundt 5 utvalgte fortellinger som
distribueres i radio og tv i Storbritania.
Fortellingene vises også på BBCs interaktive
tv-profil - Your Stories "red button. Capture
Wales har vunnet BAFTA-pris for sitt arbeid
med brukerstyrt media.

Siden våren 2004 har Flimmer film i Bergen
jobbet med å bygge opp og spre konseptet
Digital fortellinger i Norge, ved å arrangere
workshoper i samarbeid med
organisasjoner og foreninger i hele landet,
og holder kurs i Digital fortelling for
person som selv ønsker å arrangere
workshoper.

Presentasjon ved Christer Fasmer fra
Flimmer Film og Lisa Helled fra BBC Wales.
Tirsdag 24. oktober.

SPESIALVISNINGER/ARRANGEMENTER

Lørdag 21. oktober blir det demonstrasjon
av digital 3D-film i Bergen.

Bergen Kino, BIFF og Unique Promotions vil
lørdag 21. oktober demonstrere visning av
digital 3D-film i Magnus Barfot Kinosenter.

Mer informasjon om innhold og program
kommer senere, følg med på www.biff.no

Ny 3D-teknologi baserer seg på
digital visning og aktive briller

DIGITALE FORTELLINGER

DIGITAL 3D-VISNING
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FEEL-GOOD --ELLER?

FARLIGE FORBIN-
DELSER
Filmatisering av Choderlos de
Laclos' roman fra 1782, en
observasjon av aristokratiets
forgiftede livsførsel, med Glenn
Close, John Malkovich, Michelle
Pfeiffer, Uma Thurman.
USA 1988 | Regi: Stephen Frears | 120 min

HIGH FIDELITY
Rob driver en platesjappe, og er
en manisk skaper av lister. Etter at
damen hans dumper ham,
bestemmer han seg selvsagt for å
lage en liste over sine fem verste
oppbrudd. Vi følger ham i
prosessen, og blir samtidig kjent
med de andre ansatte i butikken.
Storbritannia / USA 2000 | Regi: Stephen Frears | 113
min

PRICK UP YOUR
EARS
Joe Orton og Kenneth Halliwell
møttes da de var henholdsvis 17
og 25 år gamle. Begge var homo-
seksuelle, og begge ville bli
forfattere. PRICK UP YOUR EARS
er den fiksjonaliserte historien om
deres felles år og felles død.
Storbritannia 1987 | Regi: Stephen Frears | 111 min

SAMMY AND
ROSIE GET LAID
Sammy og Rosie er et urbant
ektepar i jappetidens London. De
elsker å omgi seg med
intellektuelle, og har sex med
hvem det måtte være, bortsett fra
med hverandre. Når Sammys far,
en statsansatt torturist, kommer
på besøk fra India, må de stille
spørsmål ved seg selv og
samfunnet de lever i.
Storbritannia 1987 | Regi: Stephen Frears | 101 min

THE SNAPPER
Familien Curley bor i et av Dublins
arbeiderstrøk med seks barn og
en hund. De har sitt å stri med,
men det hele topper seg når
datteren Sharon blir gravid og
spekulasjonene om hvem faren er
begynner å spre seg i nabolaget.
THE SNAPPER er en svart komedie,
med kort avstand mellom latter
og tårer.
Irland / Storbritannia 1993 | Regi: Stephen Frears | 95
min

MY BEAUTIFUL
LAUNDRETTE
Omar starter et myntvaskeri med
barndomskameraten Johnny, en
tidligere rasist. MY BEAUTIFUL
LAUNDRETTE er en kjærlighets-
historie mellom to menn og
belyser kulturelle, etniske og
sosiale ulikheter i Thatchers
England, hvor troen på det private
næringsliv er stor og lykke kun
kan måles i penger.
Storbritannia 1985 | Regi: Stephen Frears | 98 min

STEPHEN FREARS - RETROSPEKTIV PÅ CINEMATEKET USF
BIFF retter et spesielt fokus på filmskaperen Stephen Frears i år, både med åpningsfilmen THE QUEEN og en egen retrospektiv-serie
på Cinemateket USF under festivalen. Det betyr at du kan stifte bekjentskap med en rekke av hans tidligere filmer i løpet av
festivalperioden.

Frears ble født i Leicester i 1941 og fikk sitt internasjonale gjennombrudd med MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE i 1985.
Du kan lese mer om ham i en egen artikkel på våre nettsider.

Cinemateket USF, Georgernes verft 12, Bergen. Billettsalg kun på Cinemateket USF (ikke karv om medlemskort på disse visningene).
Se nettsider for fullstendige filmomtaler.
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Storbritannia / Italia / Frankrike 2006
Manus: Peter Morgan
Regi: Stephen Frears
Foto: Affonso Beato
Klipp: Lucia Zucchetti
Musikk: Alexandre Desplat
Medvirkende: Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell,
Sylvia Syms, Paul Barrett m.fl.
Produksjonsselskap: BIM Distribuzione, Canal+, France 3
Cinéma, Granada Film Productions, Pathé Pictures
International, Pathé Renn Productions, Scott Rudin
Productions, www.granadamedia.com/sf/gm/
Produsent: Andy Harries, Christine Langan og Tracey Seaward
Salgsselskap: Pathé Pictures International, www.pathe.co.uk/
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome,
www.filmweb.no/smn/
Offisiell hjemmeside: www.thequeen-movie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 97 min.

BIFF retter et spesielt fokus på filmskaperen Stephen Frears
i år, både med åpningsfilmen THE QUEEN og en egen
retrospektiv-serie på Cinemateket USF under festivalen. Det
betyr at du kan stifte bekjentskap med en rekke av hans
tidligere filmer i løpet av festivalperioden. Frears ble født i
Leicester i 1941 og fikk sitt internasjonale gjennombrudd
med MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE i 1985. Du kan lese mer
om ham i en egen artikkel på våre nettsider.

THE QUEEN

Lady Di omkommer og tautrekkingen mellom statsministeren og dronningen om graden av sorg er i
gang

"Hvorfor drømmer menn om dronningen" heter en britisk bok som kom ut i England.
Stephen Frears stiller det samme spørsmålet – Elizabeth II er en kvinne som har vært en del
av hans liv lenge før hans kone og barn. Hva er det med monarkiet som gjør at en hel
nasjon blir preget av allmenn nevrose når kronprinsessens død ikke synes å bli godt nok
ivaretatt i sorgens tegn på Slottet? Tony Blair var temmelig fersk i jobben da han som
statsminister måtte gjøre en formidabel innsats for å koble folkets dronning med folket og
sørge for at kongehuset fremsto som ekte sørgende. For Dronning Elizabeth II forsto ikke
hvor viktig Lady Di hadde vært for britene da hun trakk seg tilbake til Balmoral Castle med
sine nærmeste etter det tragiske dødsfallet til verdens kanskje mest berømte kvinne, mer
berømt enn dronningen selv.

Tradisjon står mot folkelighet i dette nydelig skrevne og fantastisk spilte stykket
dramatisert moderne historie.

When the news of the death of Princess Diana breaks upon a shocked and disbelieving British public,
Her Majesty Queen Elizabeth II retreats to Balmoral Castle with her family, unable to comprehend the
public response to the tragedy. For Tony Blair, the popular and newly appointed Prime Minister, the
people's need for reassurance and support from the leaders is palpable. As the unprecedented
outpouring of emotions grows ever stronger, Blair must find a way to reconnect the Queen with the
British public.

ÅPNINGSFILM
FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE
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OLE BULL – HIMMELSTORMEREN
Ole Bull

Norges første superstjerne og Bergens største sønn gjennom tidene feires på denne
verdenspremieren

Ole Bulls liv var som et eventyr der høydepunktene sto i kø, men det var også mange
bølgedaler for den feterte kunstneren og levemannen. Aslak Aarhus' film OLE BULL –
HIMMELSTORMEREN får godt frem dualismen mellom den enorme suksessen i karrieren og
den hjelpeløse mangelen på ekte kommunikasjon mellom ham og hans franske hustru. Han
høstet suksess og var en tid umåtelig rik. Han gikk konkurs, men var en mester i å komme
seg på beina igjen. Han var genial som markedsfører av seg selv og fant på flere uhørte
triks for å bli omtalt og berømt. Blant annet betalte han kvinner for å dåne under
konsertene sine og lanserte sitt eget badevann på parfymeflasker til sine beundrere - for å
nevne to av de relativt friske idéene han kom på.

I OLE BULL – HIMMELSTORMEREN er det Henning Kraggerud som gestalter Bull. Som en av
våre fremste musikere går han i mesterens fotspor og er i det ene øyeblikk på Cuba, hvor
han blir tatt vel imot av de musikkelskende innbyggerne, for i neste øyeblikk å stå på
Kheopspyramidens topp for å spille Bulls egen "På solen jeg ser".

The violin virtuosa Ole Bull was Norway’s first superstar. His bath water was sold in perfume bottles to
his fans, and he conquered the world while his children and wife were neglected. He was the violin king
who seduced both women and audience. His life was crazy and without limits, just like Bull himself. He
was not only the great idol of his times, but also a burning nationalist, struggling for the independence
of Norway. He travelled restlessly around the world while his French wife was crying in despair back
home in Bergen. An amazing drama, about the violin king who won the world, but lost the ones closest
to him.

Norge 2006
Manus: Hugo Laurits Jensen og Pelone Wahl
Regi: Aslak Aarhus
Foto: Tore Vollan, Torstein Nodland
Klipp: Robert Stengård
Musikk: Henning Kraggerud, Ole Bull
Medvirkende: Henning Kraggerud - med stemmer: Bjørn
Wilberg Andersen, Andrea Bræin Hovig, Preben Olram &
Sven Nordin
Produksjonsselskap: Visions AS, www.visions.no
Produsent: Ole Bernt Frøshaug
Salgsselskap: Norsk filminstitutt, www.nfi.no
Norsk distribusjon: Oro Film, www.filmweb.no/orofilm/
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 93 min.

Aslak Aarhus (f. 1952) har bakgrunn som fotoreporter fra
internasjonale konfliktområder og har laget flere større
multimedia-programmer fra Latin-Amerika og Afrika, for
eksempel ELDORADO og HVITE SKYGGER. Fra 1992 laget
han over 20 dokumentarer fra tre kontinenter for NRK og
TV2. Noen av disse er vist i mer enn 50 land. En del av hans
produksjoner er NÅR ØYEBLIKKET SYNGER, STYGG, MEN
DEILIG, UNDER EN MYKERE HIMMEL og JEG LEVER – DET
ER IKKE BARE FREDELIG.

CENTER PIECE
FØRPREMIERER
DOKUMENTAR
VERDENSPREMIERE
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Spania 2005
Manus: David Marqués
Regi: David Marqués
Foto: Arie van Dam
Klipp: Laila Torrent
Musikk: Juanma Redondo
Medvirkende: Adriá Collado, Jean-Luc Ducasse og Eric
Francés
Produksjonsselskap: Alta producción S.L.,
www.altafilms.com/
Produsent: Jean-Luc Ducasse og Enrique González Macho
Salgsselskap: MDC International, www.mdc-int.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.aislados.net
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, , SRD, Farger, 80 min.

David Marqués (f. 1972) fra Valencia debuterte med
komedien CUALQUIERA i 2003. ISOLERT er hans andre
spillefilm, og forøvrig kan han skilte med en lang fartstid
innen kortfilm og reklame. Han har en flott følelse for
komikk.

HOVEDPROGRAM
FEEL-GOOD -- ELLER?

AISLADOS
Isolated

Gamle venner møtes på Ibiza og deler morsomme betraktninger om livet, damer, Commodore 64 og
alt

AISLADOS er en drita vittig lavbudsjettskomedie med universell humor. To gamle venner
som nettopp har rundet tredve, møtes i en lånt villa på barndommens Ibiza. De drikker,
røyker og snakker ustanselig om alt mellom himmel og jord, for eksempel damer,
Commodore 64, dop og hvem som er kjipest av franskmenn og italienere. De to slaskene
blir vartet opp av en underlig franskmann som er kamerat av husets eier. De to er
profesjonelle snyltere med lite selvinnsikt, og utnytter enhver mulighet til å få husvære og
mat uten å løfte en finger. De gjør også narr av alt og alle. Særlig pretensiøse studiner som
kommer med dype analyser av treige iranske filmer får passet sitt påskrevet.

Filmen er laget nærmest gratis, med et ledig hus, et kamera og et par filmentusiaster. Målet
var å lage en film der lite skjer, men som forlenger livet ved hjelp av en god dose latter,
fjernt fra høytsvevende tolkninger av symbolikken i persiske barn som bruker ti minutter
på å gå over lerretet. Slett ikke ulik CLERKS.

AISLADOS betyr isolert, men deles tittelen er midten Isla = øy, og endene a dos = på
tomannshånd.

ISOLATED is a funny and unpretentious no budget independent movie with universal humour. Two
friends are back in Ibiza, where they grew up. They drink, smoke and chat endlessly about girls,
Commodore 64, dope, whether the French are worse than the Italians, and about pretentious students
overanalyzing slowpaced Iranian films. A Frenchman caters the two professional moochers. The movie
accomplishes its goal: for its audience to have a good laugh, and not being able to discuss any heavy
Iranian symbolism afterwards. Reminiscent of CLERKS.
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USA 2005
Manus: Daniel Clowes
Regi: Terry Zwigoff
Foto: Jamie Anderson
Klipp: Robert Hoffman
Musikk: David Kitay
Medvirkende: Max Minghella, Sophia Myles, John Malkovich,
Jim Broadbent, Matt Keeslar m.fl.
Produksjonsselskap: United Artists, Mr. Mudd,
www.unitedartists.com
Produsent: Lianne Halfon, John Malkovich, Russell Smith
Salgsselskap: Sony Pictures Classics, www.sonyclassics.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
www.sonyclassics.com/artschoolconfidential
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD DTS, Farger, 102 min.

Terry Zwigoff startet sin filmkarriere i 1978, etter å ha
funnet et opptak fra 1920 av en ukjent bluesartist fra
Chicago. Resultatet var dokumentaren LOUIE BLUIE, som
hadde premiere i Sundance 1986. Dokumentaren CRUMB,
om den kjente tegneserieskaperen Robert Crumb, kom i
1995. Filmen vant mange priser ved verdens filmfestivaler og
ble hyllet av en rekke filmkritikere. I 2001 regisserte Zwigoff
spillefilmen GHOST WORLD, som vant Oscar for beste
adapterte manus (både GHOST WORLD og ART SCHOOL
CONFIDENTIAL er basert på tegneserier av Daniel Clowes). I
tillegg regisserte Zwigoff BAD SANTA i 2003.

ART SCHOOL CONFIDENTIAL

En svart komedie med sans for skjønnhet, som utforsker kunstens tilfeldige og subjektive natur

Jerome Platz er en talentfull kunstner som dropper ut av videregående for å starte på en
liten kunstskole i New York. Han har store ambisjoner om å bli den nye Picasso, men møtet
med den nye skolen blir ikke helt som forventet. Kunstidealet bærer preg av en alt-er-lov
modernisme, og en forvirret Jerome klarer ikke å imponere sine bedrevitende
klassekamerater med klassiske, stilrene portretter. Men om resten av skolen går imot ham,
mottar han uventet støtte fra den flotte kunstmodellen Audrey. Hun er lei den moteriktige
kunstscenen og lar seg tiltrekke av Jeromes oppriktige bilder. Dessverre faller hun snart for
en av Jeromes tidsriktige og bøllete klassekamerater, og Jerome blir besatt på å vinne
hennes oppmerksomhet tilbake. Han kan gjøre hva som helst. Han kan til og med
underkaste seg avantgardekunsten.

ART SCHOOL CONFIDENTENIAL stiller spørsmål om kunst er noe som kan læres, og serverer
en historie breddfull av skjør humor og ironisk empati.

The talented artist Jerome Platz escapes from High School to a tiny New York art school, where his
ambition is to be the next Picasso. Unfortunately the school, idealising an everything-is-art modernism,
doesn't appreciate his manner of precocious portraitures. Surprisingly his drawings attract the
attentions of the stunning model Audrey, but she rejects him and goes for the hunky painter Jonah
instead. Desperate, Jerome conducts a risky plan, to make a name for himself and to win Audrey back.
A film filled with fragile humour and ironic empathy.

ENESTE SJANSE
FEEL-GOOD -- ELLER?
NORDISK PREMIERE
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Argentina / Spania / Frankrike 2005
Manus: Fabián Bielinsky
Regi: Fabián Bielinsky
Foto: Checco Varese
Klipp: Alejandro Carrillo Penovi og Fernando Pardo.
Musikk: Lucio Godoy
Medvirkende: Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Pablo Cedrón,
Nahuel Pérez Biscayart, Jorge D'Elía m.fl.
Produksjonsselskap: Davis-Films, Patagonik Film Group,
Tornasol Films S.A., www.patagonik.com.ar
Produsent: Mariela Besuievski, Pablo Bossi, Samuel Hadida
og Gerardo Herrero.
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloid-dreams.com/
Norsk distribusjon: Arthaus, www.filmweb.no/arthaus
Offisiell hjemmeside: www.uol.com.ar
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, DolbySR, Farger, 134 min.

Fabían Bielinsky var assisterende regissør i mange år før
han debuterte i 2000 med NI DRONNINGER, som var en
enorm suksess i Argentina og vant publikumspriser rundt
omkring, blant annet ved Oslo internasjonale filmfestival.
Den morsomme og spenningsfylte krimfilmen med en hvem-
lurer-hvem-vri ble også sett på norske kinoer. Ricardo Darín
har spilt hovedrollen som en antihelt og en aspirerende
kriminell i begge Bielinskys filmer.

FILMPOOLEN
FØRPREMIERER

AURA
The Aura
El Aura

En epileptiker med fotografisk minne planlegger det perfekte ran. Topp argentinsk spenning.

Esteban er en skarping som får en unik mulighet til å gjennomføre sin plan om det perfekte
ran, men epilepsien hans er både en styrke og en svakhet. Før hvert anfall treffes han av
auraen – et øyeblikk blandet av forvirring og klarsyn, hvor framtid og fortid møtes.

Den innadvendte antihelten spilles av den alltid like solide Ricardo Darín, en av Argentinas
fremste skuespillere, som blant annet spilte hovedrollen i regissør Fabián Bielinskys debut
NI DRONNINGER (2000). Også i AURA viser radarparet at de har god dreis på krim med
finurlige og underholdende vrier. Daríns karakter lever et grått liv, og er litt vel
lidenskapelig i jobben med å stoppe ut dyr. Begynnelsen av filmen går grundig inn i
hovedpersonens psyke, med beskrivelser av fiendtlige atmosfærer som kan minne om
David Lynch eller en tidlig Dwight M. Shyamalan. Andre halvdel slår om takten og
aksellererer inn i en mer actionfylt oppbygning av spenning, ikke ulikt den fartsfylte og
underholdende NI DRONNINGER.

An epileptic with a photographic memory plans the perfect crime. His condition is both a strength and
a weakness. Before every fit the Aura comes over him - a moment of mixed clairvoyance and confusion,
where the future meets the past. First class Argentinian actor Ricardo Darín stars as the shy anti-hero
whose intense passion for his job as a taxidermist seems unhealthy. The film starts off with hostile
atmospheres à la David Lynch and later shifts to more action-driven suspense.
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Frankrike / Tyskland / Iran / Tunisia / Storbritannia 2005
Manus: Tonino Guerra og Nasir Khemir
Regi: Nasir Khemir
Foto: Mahmoud Kalari
Klipp: Isabelle Rathery
Musikk: Armand Amar
Medvirkende: Parviz Shaminkhou, Parviz Shahinkhou,
Maryam Hamid, Hossein Panahi m.fl.
Produksjonsselskap: Les Films du Requin, Behnegar, Hannibal
Films, Inforg Stúdió, Pegasos Film, Zephyr Films Les Films du
Requin, 7 rue Ganneron,75018 Paris, Frankrike,
films.requin@wanadoo.fr, tel +33 1 4387 0007, fax +33 1
4373 3472
Produsent: Cyriac Auriol og Ali Reza Shoja-Nuri.
Salgsselskap: Bavaria Film International,
www.bavaria-film-international.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Farsi, arabisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DTS DolbySR, Farger, 96 min.

Tunisiske Nasir Khemir (f.1948) er poet, skulptør og
historieforteller, men er best kjent som prisvinnende
filmskaper. Han er franskutdannet, men har brukt filmene
sine til å fortelle om arabisk kultur. Han debuterte med THE
WANDERERS i 1986, der arabisk kultur blir fremstilt som
fremmedgjort, på søken etter et hjem. THE LOST DOVE'S
NECKLACE (1990) er ifølge Khemir ment som en hyllest til
den arabiske kulturens høydepunkt i Andalucía. Med denne
vant han juryens pris ved filmfestivalen i Locarno. BAB'AZIZ
er hans tredje spillefilm.

BAB'AZIZ

HOVEDPROGRAM

Briljante bilder fra Tunisias ørken, hvor en ung jente er på reise med sin blinde, vise bestefar

En ung jente er på vandring gjennom den tunisiske ørkenen med sin blinde bestefar. De to
leter etter en legendarisk samling av vise, som de ikke kan finne uten å holde troen intakt.
Underveis forteller bestefaren fascinerende historier fra landets mytologi og lærer sitt
barnebarn tålmodighetens kunst.

Det golde landskapet er fremragende fotografert. Ørkenen er i seg selv en av de sentrale
metaforene, og vi blir kjent med det enorme artsmangfoldet og alle godene ørkenen har
å tilby hvis man bare vet hvor man skal lete.

Bestefaren er en vis mann og medlem av et brorskap som sverger til nøysomhet. Vi får
innblikk i en mystisk arabisk tradisjon; en gammel alternativ vei som skiller seg fra det
moderne arabiske samfunn. De vakre bildene er akkompagnert av sufimusikk som gir et
perfekt bakteppe. Sufi er også en alternativ filosofisk retning innen islam. BAB'AZIZ er på
en og samme tid en indre og en ytre reise, den er en storslått landskapsskildring og
samtidig en fortelling om åndelig søken innover i drømmenes, mytenes og visdommens
verden.

A young girl is on a journey through the Tunisian desert with her blind grandfather. They're seeking a
gathering of elders, but need faith to find it. The grandfather spends the voyage telling stories and
myths from their culture, teaching her the art of patience. The desert itself proofs full of life and is
exquisitely photographed. The film is rooted in a kind of magical realism, and is an inward journey as
well. Accompanied by sufi-music we get insight in a mythical, alternative arab tradition.
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USA / Mexico 2006
Manus: Guillermo Arriaga
Regi: Alejandro Gonzales Iñárritu
Foto: Rodrigo Prieto
Klipp: Douglas Crise, Stephen Mirrione
Musikk: Gustavo Santaolalla
Medvirkende: Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael Garcia Bernal,
Kôji Yakusho, Adriana Barrazza, Rinko Kikuchi, Boubker Ait el
Caid, Said Tarchani
Produksjonsselskap: Anonymous Content, Dune Films, Zeta
Films, www.anonymouscontent.com/
Produsent: Jon Kilik, Steve Golin, Alejandro González Iñárritu
Salgsselskap: Summit Entertainment, summit-ent.com/
Norsk distribusjon: Columbia TriStar Nordisk Film
Distributors, www.filmweb.no/ctn/
Offisiell hjemmeside: www.paramountvantage.com/babel
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Engelsk, spansk, arabisk, japansk, fransk tale, Norske
undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD SDDS DTS, Farger, 142 min.

Alejandro González Iñárritu (f.1963) er født og oppvokst i
Mexico City, hvor han startet sin karriere som radio DJ. Hans
spillefilmdebut, ELSKEDE KJØTERE (AMORES PERROS) fra
2000, fikk en enorm mottakelse og vant blant annet
kritikerprogrammet i Cannes samme år. Iñárritu fikk etter
den filmen stor anerkjennelse, og lagde i 2002 ett av
segmentene til kortfilmsamlingen 11’09’01, som omhandlet
terroristangrepene i New York. Hans andre spillefilm, 21
GRAM, kom i 2003 med Sean Penn, Benicio del Toro og
Naomi Watts i hovedrollene, hvor de to sistnevnte begge fikk
Oscar-nominasjoner for sine prestasjoner. Når han nå skulle
avslutte trilogien med BABEL, strømmet også stjernene til,
og det ambisiøse prosjektet ble belønnet med velfortjente
priser for beste regi og klipp under årets filmfestival i
Cannes.

BABEL

Et enkelt skudd i Marokko får dramatiske følger for fire familier spredt utover verden

BABEL er Alejandro González Iñárritus grandiose avslutning på trilogien som begynte med
ELSKEDE KJØTERE og 21 GRAM. Han forteller oss her fire sammenflettende historier, spredt
over tre forskjellige kontinenter; om de to unge marokkanske guttene som får overrukket
en rifle for å beskytte geitene de har ansvar for, barnepiken i California som er desperat
etter å finne ut hvor hun kan gjøre av barna hun passer, slik at hun får dra til sønnens
bryllup i Mexico, det ferierende ekteparet (Pitt og Blanchett) som driver fra hverandre
inntil skjebnens hånd gjør en tragisk ulykke til en internasjonal begivenhet, og den
gripende historien om den japanske døvstumme skolepiken Chieko, som i sin frustrasjon
bare ønsker å bli sett, hørt og elsket. Gjennom de sterke historiene ser vi viktigheten av å
lytte for å ikke bare forstå, men også bli forstått.

In the remote sands of the Moroccan desert, a rifle shot rings out – detonating a chain of events that
will link an American tourist couple’s frantic struggle to survive, two Moroccan boys involved in an
accidental crime, a nanny in California who desperately wants to attend her son’s wedding in Mexico,
and a Japanese deaf-mute teen rebel with a heart-rending longing for love. Separated by cultures,
languages and distances, they are nevertheless fighting the same destiny of isolation and grief.

FØRPREMIERER
MIGRASJON OG IDENTITET
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Tyskland 2005
Manus: Judith Kaufmann, Angelina Maccarone
Regi: Angelina Maccarone
Foto: Judith Kaufmann
Klipp: Bettina Böhler
Musikk: Hartmut Ewert, Jacob Hansonis
Medvirkende: Jasmin Tabatabai, Anneke Kim Sarnau, Navid
Akhavan, m.fl.
Produksjonsselskap: Fischer Film, mmm Filmproduktion,
www.fischerfilm.com
Produsent: Ulrike Zimmermann
Salgsselskap: Media Luna Entertainment,
www.medialuna-entertainment.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.unveiledthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tysk, farsi og engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 97 min.

Angelina Maccarone ble født i Köln i 1965. Hun studerte
tysk og amerikansk litteratur og film ved universitetet i
Hamburg. I 1994 skrev hun manuset til KOMMT MAUSI
RAUS?, om en lesbisk jente, og regisserte filmen sammen
med Alexander Scherer. Hennes andre film var den
romantiske komedien EVERYTHING WILL BE FINE (1997),
som vant publikumspriser i New York, Toronto og Los
Angeles. I 1998 laget hun filmen AN ANGEL'S REVENGE.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
LESBIAN PROPAGANDA NIGHT

BAK SLØRET
Unveiled
Fremde Haut

En lesbisk immigrant i Tyskland må utgi seg for å være mann for å unngå hjemsendelse til Iran

Fariba må rømme fra Iran etter å ha hatt et forhold til en annen kvinne. Når hun kommer
til Tyskland, får hun problemer med å få innvilget politisk asyl, og hennes eneste mulighet
blir å kle seg opp som mann. Snart består tilværelsen i å skjule hvem hun egentlig er, både
for mannen hun deler en knøttliten kommunal bolig med, og for kollegene på fabrikken
der hun arbeider ulovlig. Men så møter hun tyskeren Anna, og det blir enda tyngre å holde
narrespillet gående.

I likhet med Fatih Akins MOT VEGGEN, som ble vist på BIFF for to år siden, tar BAK SLØRET
opp muslimske innvandreres skjebne i Tyskland. Filmen er imidlertid like mye en utforsking
av kjønn og identitet, og kan bringe tankene hen til Kimberly Peirces BOYS DON’T CRY
(1999). Filmskaperen viser hvordan Faribas seksuelle orientering tvinger henne inn i et ytre
og indre eksil, både i Iran og i Tyskland. Glitrende spill, spesielt fra Jasmin Tabatabai i
hovedrollen, gjør BAK SLØRET til en uvanlig sterk filmopplevelse.

Both an engaging political drama and an examination of gender and identity, UNVEILED deals with
immigrants to Western countries who find themselves in a no-man’s land. 30 year old translator Fariba
is forced to flee her native Iran because of a lesbian relationship. After having lied to the German
authorities about her reasons for leaving, she takes on a male identity to avoid deportation. Fariba
obtains illegal work at a factory, but things are further complicated when she meets her co-worker
Anna.
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USA 2006
Manus: Josh Friedman & James Ellroy
Regi: Brian De Palma
Foto: Vilmos Zsigmond
Klipp: Bill Pankow
Musikk: Mark Isham
Medvirkende: Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron
Eckhart, Hilary Swank, Mia Kirshner, m.fl.
Produksjonsselskap: Millennium Films Inc., Signature Films,
Nu-Image Films, Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co.
Produsent: Rudy Cohen, m.fl.
Salgsselskap: Universal Pictures, www.universalpictures.com
Norsk distribusjon: Scanbox, www.scanbox.com/
Offisiell hjemmeside: www.theblackdahliamovie.net
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD DTS, Farger, 121 min.

Brian De Palma er født i 1940 i New Jersey, men vokste
opp i Philadelphia. Han studerte teater og film på skolen og
begynte som 20-åring å lage filmer. THE WEDDING PARTY fra
1969 var Robert De Niros og Jill Clayburghs debutfilm og De
Palmas eget gjennonbrudd kom med SISTERS i 1973. Han
har stått bak mange kjente filmer, så som for eksempel THE
PHANTOM OF THE PARADISE (74), CARRIE (76) DRESSED TO
KILL (80), BLOW OUT (81), SCARFACE (83) og THE
UNTOUCHABLES i 1987.

BLACK DAHLIA
The Black Dahlia

Brian De Palma regisserer Josh Hartnett og Scarlett Johansson i gåten om mordet på en
B-skuespiller

Veteranen Brian De Palmas BLACK DAHLIA fikk æren av å åpne filmfestivalen i Venezia for
vel halvannen måned siden. Hollywoodyndligen Josh Hartnett spiller hardkokt
politietterforsker som prøver å oppklare det brutale mordet på B-filmstarleten Elizabeth
Short, som ble kalt The Black Dahlia. Historien bygger på faktiske hendelser i Hollywood i
1947. Liket av den unge kvinnen ble funnet delt i to og publikum fikk ikke fullt innsyn i
hvor brutalt det hele hadde vært – her skulle man forskånes fra de grusomme detaljene. I
dag, derimot, finnes det meste om henne og mordet på dertil egnede nettsider.

Obsession, love, corruption, greed and depravity unfold around the true story of the brutal murder of
a fledging Hollywood starlet that schocked and fascinated the nation in 1947 and remains unsolved. Two
ex-pugilist cops, Lee Blanchard and Bucky Bleichert are called to investigate the homicide of ambitious
silver screen B-lister Betty Ann Short A.K.A. "The Black Dahlia" – an attack so grisly that images of the
killling were kept from the public. While Blanchard's growing preoccupation with the sensational
murder threatens his relationship with Kay, his partner Bleichert finds himself attracted to the enigmatic
Madeleine Linscott, the daughter of one of the city's most prominent families – who just happens to
have an unsavory connection to the murder victim.

FØRPREMIERER
NORSK PREMIERE



43BIFF 2006

Larry Charles ble født i New York og har jobbet mye
innenfor TV. Han har vært skribent, produsent og regissør for
blant annet SEINFELD, MAD ABOUT YOU og CURB YOUR
ENTHUSIASM. Han var også med og utviklet
animasjonsserien DILBERT og THE TICK. I 2003 skrev og
regisserte han spillefilmen MASKED AND ANONYMOUS, hvor
Bob Dylan var med på å skrive manus.

BORAT
Borat: Cultural Learning of America for Make Benefit
Glorious Nation of Kazakhstan

Jagshemash! Kazakhstans store sønn er på veien for å lage dokumentar om USA.

Møt journalisten Borat fra Kazakhstan, den skandaløse, bartbekledde karakteren fra DA
ALI G SHOW, legemliggjort av Sacha Baron Cohen. Han er Kazakhstans sjette mest kjente
mann, og er sendt til USA for å lage en dokumentar om amerikansk kultur for Kazakhstans
nasjonale TV-kanal. I New York sporer han opp uvitende fotgjengere for å få et innblikk i
den amerikanske hverdagen, men dokumentarplanene tar en annen vending når han får
se Pamela Andersson i en Baywatch-episode.

Borat blir hodestups forelsket, og med kazakhstansk bryllup i tankene legger crewet ut på
veien mot Los Angeles for å oppsøke den barmfagre livredderen. Kjørende i en iskrembil
fortsetter de å spre sin galskap på veiene. Borat utfordrer, sjenerer og provoserer
utenforstående intervjuobjekter med sin framtreden, og bidrar til ellevill samfunnssatire.
Den amerikanske middelklassen får sitt pass grundig påskrevet, likeså forskjellige
karismatiske trossamfunn og rodeokulturen blir også latterliggjort. Det tar helt av da Borat
og hans feite produsent havner i naken slåsskamp på hotellrommet og siden i hotellets
bankettsal. En hysterisk og vulgær mockumentary som vil spre uforskammet mye latter.

Welcome to the crude, mustachioed reporter Borat. Kazakhztan's sixth most famous man, and the alter
ego of Sacha Baron Cohen from DA ALI G SHOW. As a journalist of the state-run TV network he is sent
to USA to learn about American life, but when he encounters his true love in Pamela Andersson,
the crew must change their plans. Planning to marry his true love Kazakhstani style, the crew heads for
LA in an ice-cream truck, spreading hysterical madness on their way. BORAT is a vulgar and lewd
mockumentary, and a brilliant satirical film.

FØRPREMIERER
MIGRASJON OG IDENTITET
FEEL-GOOD -- ELLER?
NORDISK PREMIERE
USA 2006
Manus: Sasha Baron Cohen, Anthony Hines, Peter Baynham,
Dan Mazer.
Regi: Larry Charles
Foto: Luke Geissbuhler, Anthony Hardwick
Klipp: Craig Alpert, Peter Teschner, James Thomas
Musikk: Erran Baron Cohen
Medvirkende: Sacha Baron Cohen, Pamela Andersson, Ken
Davitian
Produksjonsselskap: Everyman Pictures, Gold/Miller
Productions, One America Everyman Pictures, 10202 W.
Washington Blvd, Gene Autry Rm 1043, Culver City, CA
90232, USA,
tel +1 310 244 1686, fax +1 310 244 1315
Produsent: Sacha Baron Cohen, Jay Roach
Norsk distribusjon: Fox Film, www.filmweb.no/fox/
Offisiell hjemmeside: www.borat.tv
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 82 min.
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En beskrivelse av angst og mentalitet i et samfunn som ikke
akkurat bærer preg av toleranse

Micky har ventet det meste av natten på at hans kjæreste
Basel, som er palestiner og bor illegalt i Israel, skal komme
hjem. Merkelige telefonoppringninger og mistenkelige menn
som venter på gaten utenfor gjør ham nervøs. Micky synker
dypere ned i angst og paranoia.

Micky has been waiting all night for his boyfriend, Basel, a Palestinian
staying illegally in Israel, to come home. Strange phone calls and
suspicious looking men waiting outside the building have made him
edgy - and Micky sinks deeper and deeper into schizofrenic paranoia.

Eran Koblik Kedar har laget kun én kortfilm før denne – GIRUSH LE
GAN EDEN fra 2003.

BUGCRUSH er historien om Ben, en litt ensom
ungdomsskoleelev i en liten by. Ben blir veldig tiltrukket av
den nye eleven Grant, med hans aura av sensualitet og pur
spenning. Grant holder seg sammen med noen goth-
ungdommer som tydeligvis har noe på gang i et
avsidesliggende hus. En dag blir Ben med dem til huset, og
det hele ender i et grøss du ikke har sett maken til.

Carter Smith's impressive film debut is based on a short story by Steven
Treleaven about Ben, a small-town high school loner, whose
fascination with Grant, a dangerously seductive new kid, leads him
into something much more sinister than he could ever have imagined.

Israel 2005
Manus: Eran Koblik Kedar
Regi: Eran Koblik Kedar
Foto: Aviv Kosloff
Klipp: Eran Koblik Kedar
Musikk: Alberto Scwartz
Produksjonsselskap: Eran Koblik Kedar 82
Tshernihovski apt. 11, Kfar Sava 44410, Israel, tel
+972 52 35 22 782, nicolasux@gmail.com
Produsent: Eran Koblik Kedar
Salgsselskap: Eran Koblik Kedar
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Analog video,
Analog video
Hebraisk tale, Engelske undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 37 min.

USA 2006
Manus: Carter Smith og Scott Treleaven
Regi: Carter Smith
Foto: Darren Lew
Klipp: Holle Singer
Musikk: Love Kills Boy
Medvirkende: Josh Barclay Caras, Donald Eric
Cumming m.fl.
Produksjonsselskap: Pollywog Pictures,
cartersny@earthlink.net 134 Beekman St., New
York - NY 10038, USA
Produsent: Leigh Holtzin & Erin Wile
Salgsselskap: SND Films, www.sndfilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.bugcrush.net
Produksjons-, visningsformat: , 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 36 min.

A SHORT CHRONICLE
OF ILLNESS
Chronika ktzara shel mahala

BUGCRUSH

Sjelden kombinasjon – et homoerotisk grøss. Uimotståelig og fatalt.

ISRAEL: ANGST OG MENTALITET
SEKSUALITETENS IRRGANGER
GAY PROPAGANDA NIGHT
NORSK PREMIERE

GAY PROPAGANDA NIGHT
CINEMA EXTRAORDINAIRE
SEKSUALITETENS IRRGANGER
NORDISK PREMIERE

Carter Smith er født i 1971 og BUGCRUSH er hans debutfilm.

DISSE FILMENE VISES SAMMEN SOM EN FORESTILLING
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Storbritannia / USA 2006
Manus: P.D. James, Alfonso Cuarón, Timothy J. Sexton, Mark
Fergus, Hawk Ostby
Regi: Alfonso Cuarón
Foto: Emmanuel Lubezki
Klipp: Alex Rodriguez
Musikk: John Tavener
Medvirkende: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine,
Claire-Hope Ashitey, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam m.fl.
Produksjonsselskap: Universal Pictures, Strike Entertainment,
Hit & Run Productions, Quietus Productions,
www.universalpictures.com/
Produsent: Marc Abraham, Armyan Bernstein, Thomas A.
Bliss, Eric Newman, Hilary Shor, Iain Smith, Tony Smith
Norsk distribusjon: Columbia TriStar Nordisk,
www.filmweb.no/ctn/
Offisiell hjemmeside: www.childrenofmen.net
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, , SRD, Farger, 114 min.

Alfonso Cuarón (f. 1961) studerte ved Centro Universitario
de Estudios Cinematográficos i Mexico City, men ble utvist
etter å ha produsert en engelskspråklig film. Etter flere år
som ko-regissør og manusforfatter regisserte han sin første
tv-film, den prisbelønte SOLO CON TU PAREJA i 1991. I 1995
fikk han sitt gjennombrudd som spillefilmregissør med
nyinnspillingen av LITTLE PRINCESS. Han har siden blitt
verdenskjent, spesielt gjennom filmene OG MORA DI OGSÅ
(2001) og HARRY POTTER OG FANGEN FRA AZKABAN
(2004).

THE CHILDREN OF MEN

Dystopisk framtidsvisjon om en verden der menneskene er blitt ufruktbare

CHILDREN OF MEN er en dyster framtidsvisjon satt til 2027. Manglende forplantningsevne
har spredd seg som en farsott i løpet av en enkelt generasjon, og verdens befolkning faller
brått. De fattige, ustabile statene i Afrika og Asia kollapser først, og den desperate
befolkningen legger ut på en massiv folkevandring mot de fortsatt relativt stabile landene
i vest. Når verdens yngste menneske omkommer i en ulykke 18 år gammel tolkes det som
et apokalyptisk tegn på at enden for alvor nærmer seg. Katastrofen eskalerer, og
spenningene topper seg i voldelige opptøyer verden over. Midt i alt dette forsøker den
desillusjonerte byråkraten Theo og ekskona hans å skjerme en gravid immigrantkvinne fra
de kaotiske omgivelsene, og ta henne med til et laboratorium hvor forskerne kan forsøke
å gjenreise fruktbarheten. THE CHILDREN OF MEN er en filmatisering av P.D. James’ roman
"Menneskenes barn" fra 1992, og kan tolkes som et kritisk innlegg i debatten om
migrasjon og den tilfeldige fordelingen av ressurser verden over.

CHILDREN OF MEN is a dark, dystopic vision of a world where all men have become infertile. The
population is dwindling, and when the world's youngest dies at 18, it is seen as an apocalyptic sign of
the end. The world is in chaos, and nations collapse. In the midst of this, the disillusioned bureaucrat
Theo has to bring a pregnant immigrant woman to safety, where scientists can try and rediscover the
mystery of new life. CHILDREN OF MEN is a powerful allegory of the results of migration and the unfair
distribution of resources in the world today.

FØRPREMIERER
MIGRASJON OG IDENTITET
NORSK PREMIERE
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CHOKING MAN

Om innvandrere som arbeider på en diner i Queens i New York City

En fin blanding av psykologisk drama og magisk realisme gjennomsyrer denne amerikanske
independent-filmen, laget av den opprinnelig irske Steve Barron. Det handler om
innvandrere som arbeider på en diner i Queens i New York City. Jorgé er en ecquadoriansk
innvandrer som jobber i oppvasken. Han er så sky at han prøver å gå i ett med veggene,
men en koreansk nytilsatt sevitrise ser ham og hans skjønnhet. Jorgé blir plaget av en
medarbeider og dominert av den han bor sammen med. Eneste lys i tilværelsen synes å
være den koreanske jenten som gir ham mye positive vibber.

Filmen ble innspilt over 18 dager i Queens og Harlem og illustrerer svært godt hvordan det
må være å komme som innvandrer til det sted i verden som har den største tetthet av
multikulturell variasjon. Steve Barron og hans team har hatt som mål å skape en atmosfære
av klaustrofobi og kvelningsfornemmelser – for på denne måten å fremmane følelser
mange innvandrere sliter med for å finne seg til rette i årevis, ja kanskje resten av livet.

According to The New York Times, Queens is the most multicultural place on the planet, with 140
different languages spoken. – Jorge doesn't seem to speak any one of them. His is the language of
"shy", says the director Steve Barron. He brings an entirely new aesthetic to bear on CHOKING MAN, an
intense blend of psychological drama and magical realism that speaks eloquently of the contemporary
immigrant experience in America. Shot over 18 days in Harlem and at Queens' Olympia Diner, Choking
Man effectively portrays the polyglot milieu of the area around John F. Kennedy Airport, capturing the
feeling of claustrophobia and almost literal suffocation newcomers to America experience as they
struggle to find a place and a purpose in a country where everybody seem to be strangers.

USA 2006
Manus: Steve Barron
Regi: Steve Barron
Foto: Antoine Vivas Denisov
Klipp: Jon Griggs, Todd Holmes
Musikk: Nicholas J. Sumner
Medvirkende: Octavio Goméz, Eugenia Yuan, Aaron Paul,
Mandy Patinkin, m.fl
Produksjonsselskap: GhostRobot,
www.ghostrobot.com/features/
Produsent: Steve Barron, Christian Brockey, Zachary
Mortensen & Joshua Zeman
Salgsselskap: Required Viewing
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.chokingman.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,66, DolbySR, Farger, 100 min.

Steve Barron er født i Dublin i 1956. Han begynte sin
karriere som kameramann og arbeidet på Richard Donners
opprinnelige SUPERMAN (78) og Ridley Scotts THE DUELIST
(79) før han startet sitt eget musikkvideoselskap med sin
søster. Her arbeidet han med mange av a-has musikkvideoer,
samt Michael Jacksons "Billie Jean" og Dire Staits' "Money
for Nothing". Sin debut som regissør fikk han med ELECTRIC
DREAMS (84). Siden fulgte blockbusteren TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES (90). Han har bak seg flere andre filmer og
TV-produksjoner. En slik var DreamKeeper fra 2003, som ble
nominert til hele 25 Emmy Awards og 5 Golde Globe
nominasjoner, samt en DGA.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
MIGRASJON OG IDENTITET
NORDISK PREMIERE
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Thailand 2005
Manus: Wisit Sasanatieng
Regi: Wisit Sasanatieng
Foto: Rewat Prelert
Klipp: Dutsanee Puinongpho og Polarat Kitikunpairoj
Musikk: Amornpong Maetakunvudh
Medvirkende: Mahasamut Boonyaruk, Saengthong Gate-
Uthong, Sawatwong Palakawong Na Auttghaya m.fl.
Produksjonsselskap: Five Star Productions,
www.fivestarent.com/
Produsent: Aphiradee Iamphungporn, Charoen
Iamphungporn, Kiatkamon Iamphungporn, Rewat Vorarat
Salgsselskap: EuropaCorp, www.europacorp.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Thai tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 100 min.

Wisit Sasanatieng begynte å arbeide med reklamefilm etter
sin utdannelse ved Bangkoks mest toneangivende kunstskole
ved Silpakorn Universitet. Han skrev også manuskriptet til
NANG NAK (1999) som ble regissert av hans venn Nonzee
Nimibutr. TEARS OF A BLACK TIGER (2000) skapte furore i
Cannes' konkurranseprogram da den kom samme året.

HOVEDPROGRAM
FEEL-GOOD -- ELLER?

CITIZEN DOG
Mah nakorn

En visuell eksplosjon av en thailandsk romansekomedie – helt annerledes enn noe annet! Gled deg!

Det visuelle uttrykket i denne absurd-komiske beretningen fra Bangkok og landsbygden i
Thailand er så frydefullt og så annerledes at du lett blir bergtatt. Filmen tar ikke seg selv
særlig høytidlig. Filmskaper Sasanatieng illustrerte i sin tid sin kones roman, som denne
filmen er basert på. Selv ble han i 2000 et hett navn i filmfestivalverden da han debuterte
med TEARS OF THE BLACK TIGER.

CITIZEN DOG beretter om landsbygutten Pod, ikke den skarpeste kniven i skuffen, men
sjarmerende i all sin naivitet. Han drar til storbyen for å gjøre lykke og forelsker seg i en
heller uoppnåelig karrierekvinne. Utallige tenkelige og utenkelige hinder kommer i veien
for hans vei til hennes hjerte. Filmens uimotståelighet skyldes ikke minst filmteamets evne
til å forvandle et i utgangspunktet grått Bangkok til et surrealistisk eventyrland. Gjennom
digitale effekter transformeres storbyjungelen til en fargerik – ja nettopp – jungel.

The adventures of country kids in the big city have often been told, but never as colourfully, ingenuously
and humourously as here. Bangkok is a modern fairytale forest, and hunting for the favours of an
inaccessible woman is of course only an excuse. It all comes down to what gets in the way.
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USA 2006
Manus: Kevin Smith
Regi: Kevin Smith
Foto: David Klein
Klipp: Scott Mosier, Kevin Smith
Musikk: James Venable
Medvirkende: Brian O'Halloran, Jeff Anderson, Rosario
Dawson, Jason Mewes, Kevin Smith m.fl.
Produksjonsselskap: View Askew, www.viewaskew.com
Produsent: Scott Mosier, Kevin Smith
Salgsselskap: The Weinstein Company,
www.WeinsteinCo.com
Norsk distribusjon: SF Norge, www.filmweb.no/sfnorge/
Offisiell hjemmeside: www.clerks2.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 97 min.

Kevin Smith debuterte som manusforfatter og regissør i
1994 med brakssuksessen CLERKS, der han også spilte en av
de sentrale karakterene. Han har i etterkant laget mange
filmer som har blitt moderate suksesser, blant annet DOGMA
(1999), CHASING AMY (1997) og MALLRATS (1995). Smith
har også gitt ut flere tegneserier basert på karakterer fra
filmene. Kevin Smith floppet med filmen JERSEY GIRL, men
regnes likevel som en av de heteste regissørene i USA.

CLERKS II

Butikkansatt søkes. Ingen kunnskap kreves, kun innsikt i livets viktige ting: Star Wars og munnsex.

I 1994 kom det mange mener var høydepunktet til den amerikanske indiebølgen på 1990-
tallet. Nå, 12 år senere, har regissør Kevin Smith samlet sammen gjengen fra
gjennombruddsfilmen sin og laget oppfølgeren CLERKS II.

Hva har skjedd med arbeidshesten Dante, slabbedasken Randal, den hyperaktive dop-
dealeren Jay og følgesvennen Silent Bob i løpet av årene som har gått? Svaret er ganske
enkelt: Fint lite og ingenting. Quick Stop-butikken er byttet ut med en enda mer
begredelig jobb på en burgersjappe. Kundene er fremdeles like dumme som hundene på
gata, og det har ikke blitt mer stas å jobbe bak butikkdisken. Dante ser derimot ut til å ha
skutt gullfuglen: Han har forlovet seg med en rik jente, blitt lovet fast jobb hos svigerfar
og skal flytte til Florida for å glemme de årene han har sløst vekk bak en butikkdisk i New
Jersey. Han har bare én dag igjen på burgersjappa. En dag som skal bli lang og
begivenhetsrik for alle som dukker opp.

Som i den første filmen kretser vitsene omkring det som skjer under beltestedet, Star Wars
og hvorvidt transformers er Guds gave til mennesket. Selv om CLERKS II er en mye større
produksjon enn den første filmen, lever den opp til forgjengeren og gir et håp om at Smith
igjen er på rett kjøl etter noen mindre vellykkede filmer.

Director Kevin Smith picks up the trail from the first film and shows us what happened to Dante, Randall
and the dope dealers Jay and Silent Bob. And what happened? Nothing. They’re still clerks. They still
think the customers are stupid and annoying. They still appreciate the finer things of life: Star Wars,
Transformers, skipping work and talking about sex. CLERKS II is sequel movie, but manages to escape
the traps of the second-film disaster and shows that Kevin Smith still knows how to write and direct
funny films about sex and loafing.

FØRPREMIERER
FEEL-GOOD -- ELLER?
NORSK PREMIERE
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EL CUSTODIO
The Shadow

Hva skjer når livvakten selv begynner å gå lei av livet? Argentinsk kvalitetsfilm av høy rang.

Fra Rubén går på jobb om morgenen til han kommer hjem igjen og går til sengs kan han
ha kommet seg gjennom dagen uten å ytre en eneste fullstendig setning. Som livvakt for
en middels viktig argentinsk minister oppfattes han som lite annet enn en del av kulissene.
Ministeren og tenåringsdatteren hans fornedrer ham gang på gang foran sine rike venner.
Den ustabile søsteren og den plagsomme niesen hans gjør ikke tilstanden stort bedre, og
når selv ikke horene kan krydre tilværelsen begynner Rubén sakte, men sikkert for alvor å
føle skoen trykke. EL CUSTODIO er en langsom, men forbausende intens film, som
praktfullt evner å vise følelsen av de små øyeblikkene vi alle opplever av og til; de numne
mellomrommene i tilværelsen som altfor ofte utelates på film. Rodrigo Moreno har laget
en nærmest formfullendt film, som ble belønnet med Alfred Bauer-prisen i Berlin, og har
vært vist på en rekke internasjonale filmfestivaler. Ett av årets høydepunkter.

As the bodyguard for a minister in the Argentinian government, Rubén is considered little more than
part of the background. When important decisions are made and alarming developments handled,
Rubén's the same deadpan shadow as always. The minister ridicules him in front of his rich friends, and
when not even the hookers can make him feel anything, something's gotta give. EL CUSTODIO is a
brilliant film, excellently portraying the numbness of the little in-betweens in life, where nothing ever
happens.

Argentina / Frankrike / Tyskland / Uruguay 2006
Manus: Rodrigo Moreno
Regi: Rodrigo Moreno
Foto: Barbara Alvarez
Klipp: Nicolas Goldbart
Musikk: Federico Jusid
Medvirkende: Adrian Andrade, Julio Chávez, Marcelo
D´Andrea, Osvaldo Djeredijan, Guadalupe Docampo m.fl.
Produksjonsselskap: Ctrl Z Films, Rizoma Films, Zarlek
Producciones, Pandora Film, Charivari Films, Maíz
Producciones, www.pandorafilm.com/
Produsent: Fernando Epstein, Bárbara Francisco, Christoph
Friedel, Elise Jalladeau, Hernán Musaluppi
Salgsselskap: The Match Factory, www.matchfactory.de/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 93 min.

Roger Moreno (f. 1972) studerte regi ved Universitetet i
Buenos Aires, og underviste i manus og regi fra 1996. I 1998
skrev og regisserte han COMPAÑEROS, den siste episoden i
filmen MALA ÉPOCA, som vant priser ved flere filmfestivaler.
EL CUSTODIO er hans første uavhengige spillefilm.
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USA 2006
Manus: William Monaham, Siu Fai Mak
Regi: Martin Scorsese
Foto: Michael Ballhaus
Klipp: Thelam Shoonmaker
Musikk: Howard Shore
Medvirkende: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack
Nickholson, Martin Sheen, Mark Wallberg, m.fl.
Produksjonsselskap: Warner Bros., www2.warnerbros.com
Produsent: Brad Pitt, Graham King og Brad Grey, m.fl.
Salgsselskap: Warner Bros., www2.warnerbros.com
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome,
www.filmweb.no/smn/
Offisiell hjemmeside: thedeparted.warnerbros.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, min.

Martin Scorsese er født i 1942 og er en av verdens ledende
filmskapere. Han har også en lang merittliste både som
produsent og skuespiller. Om det var BOXCAR BERTHA (72)
eller MEAN STREETS (73) som var hans gjennomburddfilm
strides de lærde, men TAXI DRIVER (76) og THE RAGING
BULL (80) står sannsynligvis som hans fremste filmer. Av
andre kan vi nevne ALICE DOESN'T LIVE HER ANY MORE
(74), THE LAST WALTZ (78), THE KING OF COMEDY (83),
AFTER HOURS (85), THE COLOR OF MONEY (86), THE LAST
TEMTATION OF CHRIST (88), GOODFELLAS (90) og GANGS
OF NEW YORK (02).

THE DEPARTED

Scorseses remake av Hong Kong-thrilleren INFERNAL AFFAIRS

Leonardo DiCaprio, Matt Damon og Jack Nicholson har hovedrollene i Martin Scorseses nye
kriminaldrama. Dette er en remake av INFERNAL AFFAIRS, som BIFF viste i 2004. Handlingen
foregår i Boston, der delstatspolitiet har gått til krig mot organisert kriminalitet. Den unge
politimannen Billy Costigan (DiCaprio) har fått i oppdrag å infiltrere mafiaen som ledes av
Frank Costello (Nicholson). Mens Billy raskt vinner Costellos tillit, stiger den hardkokte
kriminelle Colin Sullivan (Damon) i gradene innen en spesiell etterforskningsgruppe. Han
har infiltrert politiet som informant for Costello. De to unge mennene blir dypt involvert i
dobbeltlivet sitt mens de samler informasjon om tiltak og mottiltak innen operasjonene de
har kommet på innsiden av. Så blir det åpenbart for både gangstere og politi at det finnes
en muldvarp blant dem. Billy og Colin står plutselig i fare for å bli tatt og avslørt for
fienden. De begynner et kappløp for å avsløre hverandre og å redde seg selv mens det
ennå er tid.

THE DEPARTED is set in South Boston, where the state police force is waging war on Irish-American
organized crime. Young undercover cop Billy Costigan (DiCaprio) is assigned to infiltrate the mob
syndicate run by gangland chief Frank Costello (Nicholson). While Billy quickly gains Costello's
confidence, Colin Sullivan (Damon), a hardened young criminal who has infiltrated the police
department as an informer for the syndicate, is rising to a position of power in the Special Investigation
Unit. Each man becomes deeply consumed by his double life, gathering information about the plans and
counter-plans of the operations he has penetrated.

FØRPREMIERER
EUROPEISK PREMIERE
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BergArt (Bergen Art Festival,
www.bergart.no) er den årlige festivalen for
tverrkunstnerlig samtidsuttrykk i Bergen.
Festivalen arrangeres 12.–25. oktober i
samarbeid mellom Bergen internasjonale
filmfestival, BIT Teatergarasjen,Hordaland
Kunstsenter, Bergen Kunsthall,Vestnorsk
jazzsenter,Norsk Forfattersentrum Vestlandet
og BIT 20 Ensemble.

BIFFs BergArt-innslag er:

DRAWING RESTRAINT 9 av Matthew Barney
To av samtidens mest innovative krefter innen kunst og musikk, ekteparet Matthew
Barney og Bjørk, står bak denne kreative utfoldelsen av kjærlighet, kunst, hvalfangst
og japanske ritualer. Resultatet har blitt en film du neppe har sett noe lignende til
tidligere.

& bakomfilmenMATTHEW BARNEY: NO RESTRAINT
Hvordan bruker kunstneren Matthew Barney 20 tonn vaselin, Japans
hvalfangstflaggskip og tradisjonelle japanske ritualer til å lage sin siste film? Følg med
Barney og Bjørk til Japan, og se hvordan en kunst- og kjærlighetsfilm om to
karakterers transformasjon fra mennesker til hvaler blir skapt.

DESTRICTED av Matthew Barney, Gaspar Noe, Richard Prince, Marco Brambilla,
Marina Abramovic, Larry Clark, Sam Taylor-Wood
DESTRICTED er den første kortfilmsamlingen i sitt slag. Den blander sex og kunst i en
serie kortfilmer skapt av noen av verdens mest visuelle og utfordrende kunstnere og
regissører.

DESTRICTED vises også på Bergen Kunsthall fredag 20. oktober

12.1025.102006
www.bergart.no
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BIT TEATERGARASJEN
Oktoberdans 2006
Gabríela Fridriksdóttir (Island)
TETRALOGIA, MELANKÓLÍA og
KATHARSIS
Visningsrommet USF 6.–29.10., åpning 6.10. kl.
19.00
Jérôme Bel (Frankrike)
PICHET KLUNCHUN AND MYSELF
Studio Bergen 12.10. kl. 19.30, bill. 170,-/100,-
Erna Omarsdóttir og Jóhann Jóhannsson (Island)
THE MYSTERIES OF LOVE
Studio Bergen 19.–20.10. kl. 19.30, bill. 170,-/100,-
VIDEOVISNING NORSK DANS (fri entré)
Hordaland Kunstsenter 21.10. kl. 15.00–17.30

BERGEN JAZZFORUM
- VESTNORSK JAZZSENTER
OLA KVERNBERG TRIO
+ MADS BERVEN KVARTETT
Sardinen USF 13.10. kl. 22.00, bill. 110,-/170,-
BOJAN Z TRIO
Sardinen USF 20.10. kl. 22.00, bill. 110,-/170,-
DER FUCHS
Landmark 24.10. kl. 21.00, fri entré

BERGEN KUNSTHALL
SKATE CULTURE
13.–29.10., åpning 13.10. kl. 20.00
Seminar Curating Visual Culture, Landmark 14. ok-
tober. Kl 13 00.

HORDALAND KUNSTSENTER
PIKSEL
14.–29.10., åpning 13.10. kl. 19.00

BERGEN INTERNASJONALE
FILMFESTIVAL
DRAWING RESTRAINT 9
av Matthew Barney
& bakomfilmen
MATTHEW BARNEY: NO RESTRAINT
DESTRICTED av Matthew Barney, Gaspar
Noe, Richard Prince, Marco Brambilla,Marina Abra-
movic, Larry Clark, Sam Taylor-Wood
Bergen Kino, Magnus Barfot, 18.–25.10. bill. 65,-
/50,-/40,-

OPERA VEST
IBSENS SMÅRIPS + SEPTEMBER
To operaer av Jon Øivind Ness og Eivind Buene ba-
sert på Ibsens kvinneskikkelser
Den Nationale Scene, Småscenen, 20.10. kl. 19.30
og 21.10. kl. 18.00

NORSK FORFATTERSENTRUM
VESTLANDET
Landmark 15.10. kl. 19.00
SNIKK SNAKK SPESIAL
Tore Renberg i samtale med Johan Harstad
ARMLØS SLÅR TILBAKE
En spoken word-forestilling
av og med Lisa C. B. Lie

BergArt er støttet av:

www.rivmuren.no
se FARGEN AV OLIVEN s.119
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DESTRICTED
Destricted (eng.) 1. Bryte restriksjoner 2.
Skape objektivitet ved å fjerne begrens-
ninger 3. Rekonstruere innenfor et ramme-
verk, (og være banebrytende).

DESTRICTED er den første kortfilm-
samlingen i sitt slag. Den bringer på banen
sex og kunst i en serie kortfilmer skapt av
noen av verdens mest visuelle og
utfordrende kunstnere og regissører.

I sitt meget direkte innhold viser filmene
ulike perspektiv på hvordan mennesket
representerer seg selv seksuelt. Filmene
belyser kontroversielle tema rundt
presentasjon av sex gjennom kunst og
menneskets holdning til sex. Filmen åpner
opp for diskusjon om kunst kan utgi seg for
pornografi eller om pornografi kan utgi seg
for å være kunst. Om det er dette de ulike
kunstnerne vil frem til eller om det er noe
helt annet, gjennstår å se. Resultatet er en
samling usensurerte, utfordrende, merk-
verdige, underfundig morsomme og provo-
serende sexrelaterte scenarier.

BALKAN EROTIC EPIC
USA, 2005
Regi: Marina Abramovic
13 min.

Gjennom erotikk prøver mennesket å gjøre
seg selv likeverdig gudene. I folkesagn fra
Balkan søkte menn og kvinner å frembringe
uforgjengelige energier gjennom bruk av
erotikk. De trodde at erotisk energi var noe
umenneskelig som bare kunne komme fra
de høyere makter. Forskjellige bestemte
riter ble gjennomført for å nå ulike formål;
øke avlingen, helbrede et sykt barn,

beskyttelse mot onde ånder og så videre.
Abramovics interesse ligger i hva som kan
læres fra disse eldgamle tradisjoner – nå sett
i en samtidig kontekst.

Marina Abramovic, født i Beograd 1946,
Jugoslavia. Siden begynnelsen av hennes
karriere i Beograd på 1970-tallet, som vitalt
medlem i en generasjon av pionerer innen
performance som rommer Bruce Nauman,
Vito Acconci, og Chris Burden, er Abramovic
den eneste som fortsatt lager viktige og
utviklende verk. Abramovics interesse er å
skape verk som ritualiserer de enkle
handlinger i et hverdagsliv som å ligge, sitte,
drømme og å tenke, i effekt
manifestasjonen av en unik mental tilstand.

DEATH VALLEY
Storbritannia, 2004
Regi: Sam Taylor-Wood
8 min.

Death Valley er kjent som det laveste
punktet på den vestlige halvkule og er et av
de varmeste stedene på jorden. Steinen
forteller en historie om endeløse endringer i
jordens skorpe – store forflytninger,
korrusjoner, vekslende forhøyelser, intens
hete og trykk. Det er disse omgivelsene
regissør Sam Taylor-Wood og fotograf
Seamus McGravey valgte å bruke som
ramme for filmen DEATH VALLEY. Historien
om en mann som utforsker erfaringen av
selvstimulering, nytelse, den erotiske
tilfredsstillelse og muligheten med en selv.
Samtidig alluderer filmen til den bibelske
historien om Onan, svigerbroren som sølte
sin sæd på jorden istedet for å kopulere sin
brors kone

Den britiske kunstneren Sam Taylor-Wood
arbeider med film, video og fotografi. Hun
produserer arbeid som fokuserer på en
rekke menneskelige emosjoner, som begjær,

sinne, ensomhet og kjedsomhet. I arbeid
med skuespillere, amatører og venner
arrangerer hun scener ofte fokusert på
øyeblikkets spenning idet det mottsatte
møtes.

HOIST
USA, 2004
Regi: Matthew Barney
15 min.

HOIST ble filmet i Bahia i Brasil som en del av
en lengre film, DE LAMA LÂMINA. HOIST er
kjernen i dette prosjektet: et ikke-sted hvor
historien, ritualet, mytologien og
guddommelighet påkalt i DE LAMA
DÂMINA er blitt brutt og bearbeidet. Det er
en film om møtet mellom jordlig lystenergi
og de destruktive krefter i teknologi. HOIST
beskriver møtet mellom de to sentrale
karakterene i filmen; den såkalte "Grønne
Mann" og en 50-tonns avskogingsbulldoser,
som den grønne mann henger under.

Matthew Barney ble født i San Francisco i
1967 og vokste opp i Boise, Idaho. Fra sine
tidligste verk har Barney utforsket
overskridningen av fysiske begrensninger i
et multimedia-kunstvirke som inkluderer
spillefilmer, videoinstellasjoner, skulpturer,
foto og tegninger. I 1994 begynte Barney på
sin episke CREMASTER CYCLE, et fem delers
filmprosjekt sammen med relaterte
skulpturer, foto og tegninger.

BERGART: KUNST OG FILM
NORSK PREMIERE
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HOUSE CALL
USA, 2005
Regi: Richard Prince
12 min.

HOUSE CALL er en gjeninnspilling av en tolv
minutter mise-en-scene fra pornovideoens
gullalder. Ved å spille inn og gjeninnspille
klippet justerer Prince den sansemessige
skjevhet, idet han plukker fra hverandre
videoen og dens hevden på seksuell
realisme. Det narrative deler en besettelse
som først gir seg til kjenne i bildet av
sykesøstrene, som beskriver som det gjør, et
utillatelig møte mellom fremmede der deres
profesjonelle intimitet er basert på
kjennskap til kroppfunksjoner og væske.

Richard Prince er den preeminente
oppfinner-arkeolog av amerikansk
ikonografi. Siden begynnelsen av 80-tallet,
da han bestemte seg for å vise et
refotografert enkeltbilde av den
førpubertale Brook Shields, naken og ismurt
olje – kalt "Spiritual America" – har Prince
ledet an gjennom sin søken etter
eksponering av det latente voldelige og
seksuelle som er underliggende i "The
American Way".

IMPALED
USA, 2005
Regi: Larry Clark
38 min.

Alle som er født etter 1980 vokste opp med
enkel tilgang til pornografiske videoer.
Mange barn ser slike uforbeholdne videoer i
en ung alder. I filmen intervjuer Larry Clark
unge mennesker mellom 19 og 23 og spør
om deres tidlige erfaring med å se
pornofilmer har påvirket deres syn på sex.
Hva er deres sexuelle fantasier, og hvordan

er de direkte knyttet til det å vokse opp med
porno. Dette er satt som bakgrunn til å få
muligheten til å utleve denne fantasien...

Den lovløse amerikanske fotografen-som-
ble-filmskaper Larry Clark var allerede
velkjent for sine revolusjonære fotografiske
verk, som inkluderer bøkene TULSA og
TEENAGE LUST, lenge før han regisserte sin
første film. Verkene hans er representert i
den permanente samlingen til Museum of
Modern Art, Whitney Museum,
Guggenheim og Museum of Contemporary
Art, Los Angeles. Filmene hans inkluderer
KIDS, BULLY, KEN PARK og hans siste
WASSUP ROCKERS.

SYNC
USA, 2005
Regi: Marco Brambilla
2 min.

SYNC er satt sammen av klipp fra sexscener i
"mainstream"- og pornofilmer. Det
formeldrevne og ofte avledende måten sex
er tolket på i film blir her understreket ved å
skape et sterkt ubevisst inntrykk som gradvis
bygges opp mot en følelsesmessig
overbelastning. SYNC bruker klipp helt ned i
enkeltbilder for å skape en følelse av

bevegelse. Den opprinnelige kontinuiteten
og fortellingen i bakgrunnsmaterialet blir
eliminert, og en ny visuell koreografi
fremstår.

Marco Brambilla ble født i Milano i 1960.
Han arbeidet som reklame- og filmregissør
med filmer som DEMOLITION MAN før han
vendte fokuset mot ulike kunstvideo- og
fotoprosjekter.

WE FUCK ALONE
USA, 2005
Regi: Gaspar Noé
23 min.

WE FUCK ALONE er i samme stil som Gaspar
Noés første spillefilm ALENE MOT ALT (I
STAND ALONE) – en uttrykksfull beretning
om fortvilelse, ensomhet og en manns
fullstendige overgivelse til det syke i
samfunnets forfall. WE FUCK ALONE er en
mørk reise inn i voldelig masturbasjon.
Filmen åpner med et bilde fra tv av en
vakker kvinne som blir tatt bak. I det kamera
blir trukket tilbake møter vi på en ung
tenåringsjente med en stor teddybjørn
mellom bena, før vi ender opp ved en ung
mann som masturberer mens han ser porno
på tv. Med strobelys og pulserende musikk
skapes et cinematisk rom hvor lysten til å
følge filmen videre vekkes.

Den fransk-argentinske filmskaperen Gaspar
Noé har vunnet flere kritikerpriser og
mottatt mye oppmerksomhet på flere
festivaler for sine filmatiske verk. Filmene
hans er CARNE, SODOMITES og ALENE MOT
ALT. I 2002 fikk IRREVERSIBLE mye opp-
merksomhet og skapte stor furore for sin 8
minutter lange voldtektsscene.
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DRAWING RESTRAINT 9

Kunstnerparet Matthew Barney og Bjørk har laget en film du neppe har sett maken til tidligere...

På vei mot sydpolen plukker det virkelige japanske hvalfangstskipet Nisshin Maru opp to
vestlige gjester, spilt av Matthew Barney og Bjørk. En stor støpeform på skipsdekket fylles
med enorme mengder vaselin. Etter hvert som skipet beveger seg lengre og lengre sør,
stivner vaselinen til en gåtefull og forstyrrende form, mens de to vestlige gjestene må
gjennom en lang serie underlige japanske ritualer - i deres transformasjon fra landdyr til
hvaler.

DRAWING RESTRAINT 9 er en kjærlighetshistorie, men en særdeles uvanlig sådan. Den har
blitt kalt en narrativ skulptur og inneholder kun én scene med dialog. Ifølge Barney selv
handler den om hvordan selvpålagte restriksjoner kan påvirke kreativiteten. Barney
viderefører også sin interesse for religiøse riter, denne gangen med fokus på shintoismen.

Med musikalsk akkompagnement av Bjørk er det duket for en opplevelse av de sjeldne.

Two Occidental guests (Barney and Björk) arrive on board the Nisshin Maru, a whaling ship heading for
the Antarctic. On the deck of the ship an enormous mold is filled with hot petroleum jelly. As the liquid
cools to create a disturbing, enigmatic sculptural form, the guests perform an elaborate series of
peculiar Japanese rituals. Easy enough to describe but almost impossible to decipher, the core idea of
DRAWING RESTRAINT 9 is the relationship between self-imposed resistance and creativity. Accompanied
by the music of Björk, Barney has created what is best referred to as a narrative sculpture.

USA 2005
Manus: Matthew Barney
Regi: Matthew Barney
Foto: Peter Strietmann
Klipp: Matthew Barney
Musikk: Bjørk
Medvirkende: Bjørk, Matthew Barney, Sosui Oshima,
Tomoyuki Ogawa m.fl.
Produksjonsselskap: Restraint, LLC
Produsent: Matthew Barney, Barbara Gladstone
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloid-dreams.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.drawingrestraint.net
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Engelsk, Japansk, Islandsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 135 min.

Matthew Barney (f. 1967) vokste opp i Boise, Idaho. På
high school var han med på både fotball- og brytelaget, noe
som ofte preger kunsten hans. Etter å ha betalt seg gjennom
college som modell, begynte han på Yale University som
legestudent med et ønske om å bli plastisk kirurg. Etter to
semestre gikk han over til å studere kunst. Da han flyttet til
New York ble han ”oppdaget” av Barbara Gladstone, og i
løpet av 90-tallet begynte han karrieren som en av de mest
innflytelsesrike kunstnerne i sin generasjon. Han er kanskje
mest kjent for sin ”visuelle opera” i fem akter, THE
CREMASTER CYCLE, som har turnert kunstmuséer og
filmfestivaler over hele verden.
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MATTHEW BARNEY: NO RESTRAINT

Hvordan lager man en film ut av 20 tonn vaselin, bryllupsritualer og et japansk hvalfangstskip?

Regissør Alison Chernick har fulgt den moderne kunsts wonderboy Matthew Barney
gjennom produksjonen av hans siste store kunstfilm, DRAWING RESTRAINT 9. Sammen med
intervjuer av museumskuratorer, familie, konen hans Bjørk og Barney selv, gir hun oss et
bredt og nyansert bilde av en av verdens mest prominente nålevende kunstnere. Filmen gir
verdifull støtte til dem som står undrende igjen etter å ha sett DRAWING RESTRAINT 9, da
Barney forklarer med egne ord hva han har tenkt om det som utfolder seg på skjermen. Vi
får også høre om hans fascinasjon for vaselin, hvordan hans fortid i amerikansk fotball
preger hans utøvelse av kunsten, og konen Bjørks tanker om Barneys prosjekter. Inkludert
er også flere sjeldne opptak og klipp fra hans første installasjoner og videokunst.

MATTHEW BARNEY: NO RESTRAINT har turnert på en rekke festivaler verden over, og
uansett om du har kjennskap til Barney fra før, gir den et oversiktlig bilde av mannen NY
Times’ Michael Kimmelman har døpt ”the most influential American artist of his
generation”.

Director Alison Chernick follows enigmatic artist Matthew Barney and his wife Björk to the seas of Japan
to give an inside look into their latest artistic endeavour, DRAWING RESTRAINT 9. Combining behind-
the-scenes footage with interviews and retrospective, Chernick has made a thorough biography about
the life of whom NY Times’ Michael Kimmelman named ”the most influential American artist of his
generation”. Witnessing Barney in action is guaranteed to thrill fans and intrigue newcomers alike.
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USA 2006
Manus: Alison Chernick
Regi: Alison Chernick
Foto: Robert Leacock, Charles Libin, Toshiaki Ozawa
Klipp: Aaron Lubarsky, Helen Yum
Musikk:
Medvirkende: Matthew Barney, Bjørk, m.fl.
Produksjonsselskap: Voyeur Films, voyeurfilms.net/
Produsent: Alison Chernick, Nadja Romain
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloid-dreams.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.matthewbarneynorestraint.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger og svart-hvitt, 72 min.

Alison Chernick er en uavhengig regissør/manusforfatter
fra New York, som begynte sin karriere som tv-produsent.
Med en bakgrunn innenfor moderne kunst begynte hun å
produsere kunstnerportretter for flere tv-selskaper. I 2003
regisserte og produserte hun en dokumentar om kunstneren
Jeff Koons kalt THE JEFF KOONS SHOW, som hun så fulgte
opp med MATTHEW BARNEY: NO RESTRAINT. Hun jobber nå
på et spillefilmprosjekt, så vel som flere kortfilmer.

BERGART: KUNST OG FILM
DOKUMENTAR
NORSK PREMIERE
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Hong Kong 2004
Manus: Lilian Lee
Regi: Fruit Chan
Foto: Christopher Doyle
Klipp: Tin Sam Fat
Musikk: Chan Kwong-wing
Medvirkende: Ling Bai, Maggie Cheung, Tony Leung Ka-Fai,
Miriam Yeung Chin-Wha, Pauline Lau m.fl.
Produksjonsselskap: Applause Pictures,
www.applausepictures.com/
Produsent: Peter Chan
Salgsselskap: Fortissimo Films, www.fortissimo.nl
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.dumplings.de
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Kantonesisk, japansk, koreansk, mandarin tale, Engelske
undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 91 min.

Fruit Chan (f. 1959) flyttet fra Kina til Hongkong som barn
og er nå en av de viktigste independent-stemmene i
Hongkongs filmmiljø. Chan startet sin karriere som
regiassistent, og har også jobbet som reklamefilmregissør.
Med økonomisk støtte fra skuespiller Andy Lau fikk Chan sin
regidebut med FINALE IN BLOOD i 1993. Andre titler er
MADE IN HONG KONG (1997) og PUBLIC TOILET (2002).
DUMPLINGS er regissørens åttende spillefilm.

CINEMA EXTRAORDINAIRE

DUMPLINGS
Gaudzi

Med svart humor gis et skråblikk på dagens skruppelløse forbruk og syke skjønnhetsidealer –
Jirrch!

Den tidligere abortlegen Mei gjør det stort som kokk. Hennes eksklusive melboller er
etterspurt over hele Hongkong på grunn av deres foryngende effekt. Ingen ser ut til å bry
seg nevneverdig om at bollene har en fremmedartet konsistens.

DUMPLINGS høres kanskje ut som en bad taste-horror, men den er først og fremst et
angrep på dagens forbrukersamfunn. Med bruk av svart humor stiller den etiske spørsmål
ved det moderne samfunnets forskrudde skjønnhetsidealer. Filmen blir aldri eksplisitt
ekkel, tvert imot er den diskret og delikat. Snarere enn en bred utpensling av galskap og
menneskelig forfall, får vi en illevarslende, snikende avsløring av heslighet via jakten på
skjønnhet. Overlappingen av det skjønne og det frastøtende er kanskje best illustrert ved
hjelp av Christopher Doyles fantastiske fotografering. Alt ved DUMPLINGS er nesten
overjordisk vakkert, fra ansikter, kjoler og interiører til Meis melboller, men like under
overflaten er det åpenbart noe sykt og stygt og riv ruskende galt.

Mei is a former abortionist who shuttles back and forth across the Hong Kong-China border with
containers of glistening dumplings. These dumplings are out of the ordinary, and the preferred meal of
a high-paying clientele who seek their renowned revitalising powers. The secret ingredient is, however,
as disturbing as you may imagine.The film turns into a playful attack on a society obsessed with youth
and beauty. DUMPLINGS masterfully holds a mirror up to the increasingly frightening world around us.
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Frankrike / USA 2006
Manus: Thomas Bangalter, Guy-Manuel De Homem-Christo,
Paul Hahn og Cédric Hervet
Regi: Thomas Bangalter & Guy-Manuel De Homem-
Christo
Foto: Thomas Bangalter
Klipp: Cedric Hervet
Musikk: Todd Rundgren, Brian Eno, Sébastien Tellier, Curtis
Mayfield, Linda Perhacs, Jackson C. Frank og Mathieu Tonetti
Medvirkende: Peter Hurteau, Michael Reich, Athena Stamos
Produksjonsselskap: Daft Arts, Method Studios,
www.methodstudios.com
Produsent: Paul Perez Hahn
Salgsselskap: Wild Bunch, www.wildbunch.biz
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
ingen dialog tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 74 min.

Thomas Bangalter og Guy-Manuel de Homem-Christo er
franske housemusikere og grunnleggere av bandet Daft
Punk. De var også manusforfattere og produsenter for den
timelange Daft Punk-musikkvideoen INTERSTELLA 5555: THE
5TORY OF THE 5ECRET 5TAR 5YSTEM (2003)(BIFF 2003). De
har regissert flere av sine egne musikkvideoer. Bangalter har
også laget musikk for filmen IRRÉVERSIBLE (2002).

ELECTROMA
Daft Punk's Electroma

To roboter legger ut på en odysse gjennom et vakkert, øde landskap for å bli mennesker

Daft Punks regidebut er en magisk, musikalsk og mytisk roadmovie uten dialog, men med
masse herlig musikk av helter som Curtis Mayfield og Brian Eno. Debutantene overbeviser
med sin lek med farger former og landskap.

Verden er bare befolket av roboter med skinnende hjelmer lik våre velkjente Daft Punk-
helter. Men dette er filmen der de franske househeltene får bygget menneskehoder
utenpå hjelmene sine for å prøve å bli kvitt sine fremmedgjørende metalliske skall. I sin
søken havner de i en ørken som er ypperlig fotografert. Filmens spesielle uttrykk gjorde
den til et samtaletema på Croisetten under årets Cannes-festival, hvor den hadde premiere.

In a world without men, two robots embark on an odyssey across a stark American landscape of
haunting, surreal beauty on a quest to become human. A magical, musical, mythic road movie from Daft
Punk. There's no dialogue, but plenty of splendid music by heroes like Curtis Mayfield and Brian Eno.
The world is peopled by robots with shiny heads like our heroes. This is the film were the Daft Punk-
robots become human. The debutants show an impressive play with colours, shapes and scenery.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
MUSIKALSKE TAKTER
NORSK PREMIERE



GRENSELØSE FILMER

filmpoolen er et unikt samarbeid mellom Bergen internasjonale

filmfestival, Tromsø internasjonale filmfestival, Film fra Sør,

NRK og Arthaus. Målet er å gi gode filmer fra sørlige kontinenter

et langt liv i Norge, med festivalvisning, kinodistribusjon og

TV-visning. filmpoolen er en stor suksess og har sikret kino-

lansering av blant andre:

PARADIS NÅ
av Hany Abu-Assad
Palestina

NORDØST
av Juan Diego Solanas
Argentina

OG MORA DI OGSÅ
av Alfonso Cuarón
Mexico

SKILPADDER KAN FLY
av Bahman Ghobadi
Kurdistan

CHIHIRO OG HEKSENE
av Hayao Miyazaki
Japan

OFFSIDE

SHOOTING DOGSAURA

X-D/pc3

Shooting Dogs
av MICHAEL
CATON-JONES
Storbritania/Tyskland/
Rwanda

Opprivende og sterkt
om det brutale folke-
mordet i hjertet av
Afrika

KINOPREMIERE
27. OKTOBER

Aura
av FABIÁN BIELINSKY
Argentina

Suggererende
psykologisk thriller

KINOPREMIERE
FEBRUAR 2007

Offside
av JAFAR PANAHI
Iran

Smart komedie om 
kvinnelige fotballfans
i Teheran

KINOPREMIERE
3. NOVEMBER

f
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Sverige 2006
Manus: Jesper Ganslandt & Fredrik Wenzel
Regi: Jesper Ganslandt
Foto: Fredrik Wenzel
Klipp: Jesper Ganslandt & Michal Leszczylowski
Musikk: Erik Enocksson
Medvirkende: Holger Eriksson, David Johnson, John Axel
Eriksson, Jesper Ganslandt, Jörgen Svensson, m.fl.
Produksjonsselskap: Memfis Film, www.memfis.se/
Produsent: Anna Anthony
Salgsselskap: Trust Film Sales, www.trust-film.dk/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.falkenbergfarewell.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Svensk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 91 min.

Jesper Ganslandt (f. 1978) er fra Falkenberg på vestkysten
av Sverige. Han er autodidakt filmskaper og har regissert en
rekke musikkvideoer og kortfilmer, såvel som å ha regissert
og redigert for TV.

FARVEL TIL FALKENBERG
Falkenberg Farewell
Farväl Falkenberg

En debutfilm som vekker oppsikt – offisielt bidrag fra Sverige både i Venezia og Toronto nå i høst

Et nytt stort talent fra vårt naboland heter Jesper Ganslandt. Han har gått hen og debutert
med en film om en vennegjeng som har vokst opp på det lille tettstedet Falkenberg på
Sveriges vestkyst. Her følger vi de unge voksne mennene den siste sommeren de
sannsynligvis tilbringer sammen før de går hver sin vei videre i livet.

Ganslandt har med stor grad av selvsikkerhet maktet å skape et formspråk som antyder og
ser ting litt fra siden i stedet for å gi oss inn med spiseskjeer med all overtydelighet. Han
tar for eksempel opp et tema som ungdomsdepresjon ved å antyde at noe er galt med den
ene av guttene. Han viser hvordan de henger sammen ved å filme dem gjennom bilvinduer
uten at vi hører hva de snakker om. Vi er med ut i naturen – både ved sjøen og i elver, mens
guttene bader nakne og tilsynelatende improviserer. Ganslandt får veldig godt frem hvor
sårbare disse hovedpersonene fremstår og det er få fakter som fremstiller dem som barske
eller mandige.

Og det går i hva guttene skal gjøre med resten av sine liv. Det å dra fra Falkenberg til
storbyen Göteborg er for flere av dem ensbetydende med forræderi. Andre ser dette som
eneste mulighet til å skaffe seg en ordentlig fremtid. Men atter noen vil vekk fra det
repetetive hverdagslivet, hvor alt er utprøvd en million ganger før. Fins det en fremtid på
landsbygden? FARVEL TIL FALKENBERG passer veldig godt inn i BIFFs hovedtematikk – både
hva gjelder migrasjon, identitet og bærekraftig utvikling.

A rift still seems to separate urban, suburban and rural communities. The insularity of smaller
communities inspires a radically different language and sensibility, particularly when one looks at the
world of adolescents - a world that is equal parts familiarity, ennui, innocence and confusion. This
mindset can be both comforting and debilitating. These are the subjects of Jesper Ganslandt's daring
and disturbing first feature, FALKENBERG FAREWELL. (Toronto Int. Film Festival)

FØRPREMIERER
MIGRASJON OG IDENTITET
NORSK PREMIERE



hvor var du,  egentl ig?

Hvor var du, egentlig?
12.08 East of Bucharest

En film av corneliu porumboiu

Glitrende komedie om
glorifisering av fortiden

Gullkameraet | cannes  2006

premiere 26. desember

Offside
En film av jafar panahi

Smart komedie om kvinnelige
fotballfans i Teheran
Sølvbjørnen | berl in 2006

premiere 3. november

arthaus2006
www.arthaus.no
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FEM GANGER OM DAGEN
Times and Winds
Bes Vakit

Vakker skildring av barndommen til tre venner i en liten tyrkisk landsby

I en ørliten tyrkisk landsby ved Egeerhavet bor de tre vennene Yildiz, Ömer og Yakup. De
føler seg alle oversett og undertrykt av de voksne. Yildiz behandles som en slave av sin mor,
Ömer er sønn av den lokale imamen, som naturlig nok må opprettholde et strengt image,
mens Yakup er forelsket i lærerinnen sin – i likhet med sin egen far. Dagene går sakte i den
lille landsbyen. Tiden deles opp av de fem daglige bønnene i en evig syklus uten
begynnelse eller slutt.

FEM GANGER OM DAGEN er en melankolsk film om følelsen av å vokse opp på et isolert
sted, uten mange lekekamerater eller impulser utenfra. Filmen er skutt i det bredeste
formatet tilgjengelig, noe som gjør den til en intens visuell opplevelse av det idylliske
naturlandskapet ved den egeiske kysten. Samtidig står disse vakre omgivelsene i kontrast
til den tilsynelatende tristessen som utspiller seg i landsbyen. Arvo Pärts patosfylte musikk
bidrar til å gjøre FEM GANGER OM DAGEN til et lite stykke poetisk filmkunst.

In a small village on the Aegean coast of Turkey, three children endure the monotony of country life.
Yildiz is treated as a household slave by her mother, Yakup is in love with his school teacher, but
suddenly realizes that so is his father. Ömer is the miserable son of the local imam, a man who needs to
maintain a certain strictness to his image. Every day is divided in five by the daily prayers, in an endless
cycle with no beginning or end. TIMES AND WINDS is a beautifully shot portrayal of childhood set in
stunning surroundings, accompanied by Arvo Pärts beautiful classical score.

Tyrkia 2006
Manus: Reha Erdem
Regi: Reha Erdem
Foto: Florent Herry
Klipp: Reha Erdem
Musikk: Arvo Pärt
Medvirkende: Özkan Özen, Ali Bey Kayali, Elit Iscan, Bülent
Emin Yarar, Taner Birsel m.fl.
Produksjonsselskap: Atlantik Film, www.atlantikfilm.com/
Produsent: Ömer Atay
Salgsselskap: Atlantik Film, www.atlantikfilm.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tyrkisk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 111 min.

Reha Erdem er født i Istanbul i 1960 og studerte historie på
universitetet der. Han dro siden til Paris for å studere film.
Han lagde flere kortfilmer i Frankrike og arbeidet også som
kameramann. Han regisserte sin første spillefilm A AY i 1989.
Hans neste film, KAC PARA KAC (1999, BIFF 2000) ble
nominert til Oscar for beste utenlandske film. Siden 1990 har
han regissert mer enn hundre reklamefilmer for tv. I 1993
grunnla han produksjonsselskapet Atlantik Film sammen
med Omer Atay.
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Japan 2005

Manus: Kazushige Nojima
Regi: Tetsuya Nomura
Klipp: Keiichi Kojima
Musikk: Kenichiro Fukui, Kyosuke Himouro, Keiji Kawamori
m.fl.
Produksjonsselskap: Square Enix, www.square-enix.com
Produsent: Shinjii Hasimoto, Yoshinori Kitase
Salgsselskap: Square Enix, www.square-enix.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.na.square-enix.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Japansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 101 min.

Tetsuya Nomura er født i 1971 og har laget en rekke
dataspill. Han er mest kjent for å være med på å utvikle
karakterene i den populære dataspillserien Final Fantasy,
som består av hele 12 spill. FINAL FANTASY VII: ADVENT
CHILDREN er hans regidebut.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
ANIMASJON

FINAL FANTASY VII:
ADVENT CHILDREN

Cloud Strife må igjen ta opp kampen for å redde verden

FINAL FANTASY VII: ADVENT CHILDREN er oppfølgeren til den dataanimerte filmen FINAL
FANTASY: THE SPIRITS WITHIN fra 2001. Filmen har fått tallet syv i tittelen fordi den henter
historien fra det syvende spillet i den populære serien ”Final Fantasy”. I filmen er historien
lagt to år etter dataspillet slutter, men karakterene er de samme som i spillet.

En sykdom kalt ”Geostigma” har utviklet seg til en pandemi. Årsaken til sykdommen er
ukjent, men det spekuleres i at det er en bivirkning av det fremmede materialet som
invaderte kroppen to år tidligere (på slutten av spillet ”Final Fantasy”). Nedtynget av skyld
og plaget av fortiden har den tidligere soldaten og helten fra spillet, Cloud Strife, trukket
seg tilbake og driver et lite transportbyrå ut fra Tifas bar. Baren fungerer også som et
barnehjem for barn med Geostigma. En dag får Cloud en telefon fra en gammel venn som
ber om beskyttelse. Det går ikke lang tid før Cloud blir tvunget ut fra sin selvpålagte
isolasjon og må samle den gamle gjengen for å bekjempe de nye fiendene og redde verden
fra Geostigma.

FINAL FANTASY VII: ADVENT CHILDREN is the sequel to FINAL FANTASY: THE SPIRITS WITHIN from 2001,
both based on a popular computer game series. Two years after the story in the computer game no. 7
ends, the main character Cloud Strife has retired and is running a small delivery service. But as he tries
to deal with his past, a new disease is spreading all over the planet, and mysterious men are looking for
him. Cloud once again has to gather his friends to fight these new enemies.
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Russland / Frankrike / Tadsjikistan / Tyskland/ Sveits
2006
Manus: Djamshed Usmonov
Regi: Djamshed Usmonov
Foto: Pascal Lagriffoul
Klipp: Jacques Comets
Musikk: Pierre Aviat
Medvirkende: Khurched Golibekov, Dinara Droukarova,
Maruf Pulodzoda, m. fl.
Produksjonsselskap: Elzévir Films, elzevirfilms.fr/
Produsent: Marie Masmonteil & Denis Carot
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloid-dreams.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tadsjiksk / Russisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 95 min.

Djamshed Usmonov er født i Asht i Tadjikistan i 1965 og
studerte ved Dushanbe Kunsthøyskole. Han har abeidet både
som manusforfatter, skuespiller og regissør for Tajikfilm.
Hans debutlangfilm var BIENS FLUKT fra 1998 og hans neste
film ENGELEN PÅ HØYRE SKULDER fra 2002 kom i norsk
kinodistribusjon.

FOR Å KOMME TIL HIMMELEN
MÅ MAN FØRST VÆRE DØD
To Get to Heaven First You Have to Die
Bihisht Faqat Baroi Murdagon

Lettere absurd-komisk om en ung mann som prøver å gjenvinne potensen etter at han har giftet seg

En sjarmerende historie fra Tadjikistan om en ung mann ved navn Kamal, som ikke får det
til med sin kone, som han nettopp har giftet seg med. De medisinske undersøkelser viser
at alt egentlig står bra til, så det er på det mentale plan problemet synes å ligge. Den unge,
pene, men akk så tafatte og beskjedne mannen drar til storbyen for å prøve å finne ut av
det. Han havner til sengs med en moden kvinne, men om de "har gjort det" eller ei, får vi
aldri helt klarhet i. Det som imidlertid er helt på det rene, er at dette bare er begynnelsen
på et absurd mareritt for den unge Kamal.

The story of a lithe, morose young Tajik man on a journey to restore his sexual potency. But the quirky,
enticing premise of Djamshed Usmonov's latest film soon develops into something much more
unsettling, speaking volumes about the cultural shifts occurring in Central Asia. The second feature from
Usmonov is as nicely told, directed and performed as his first AN ANGLE ON THE RIGHT (02). It's a treat
to find films like this coming out of a somewhat distant and lesser known country.

HOVEDPROGRAM
FEEL-GOOD -- ELLER?
NORDISK PREMIERE
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USA 2006
Manus: Stephen Susco
Regi: Takashi Shimizu
Foto: Katsumi Yanagishima
Klipp: Jeff Betancourt
Musikk: Christopher Young
Medvirkende: Sarah Michelle Gellar, Sarah Roemer, Edison
Chen, Jennifer Beals m.fl.
Produksjonsselskap: Ghost House Pictures,
ghosthousepictures.comingsoon.net/
Produsent: Takashige Ichise, Robert G. Tapert
Salgsselskap: Sony Pictures Classics, www.sonyclassics.com
Norsk distribusjon: Columbia TriStar Nordisk,
www.filmweb.no/
www.sonypictures.com/movies/thegrudge2
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, , SRD, Farger, min.

Takashi Shimuzu ble født i Maebashi, Japan, i 1972 og har
stort sett holdt seg innenfor skrekkfilm-sjangeren. Han har
både skrevet og regissert de fleste av filmene sine, og i 2000
laget han den første filmen i JU-ON-serien, som BIFF
presenterte i 2003. Disse filmene fikk distribusjon i Nord-
Europa og Amerika, som senere førte til de engelske
nyinnspillingene av THE GRUDGE.

FORBANNELSEN 2
The Grudge 2

Oppfølgeren til filmen om den hevngjerrige Forbannelsen, som sprer død og frykt overalt

Aubrey Davies drar til Tokyo for å besøke søsteren sin på sykehuset; hun har blitt infisert
med en mystisk lidelse. Allis går på skole i Tokyo og gjør hodeløse oppdrag for å bli
akseptert av de mest populære jentene på skolen. Jake er innadvendt og skuffet over faren
som skal gifte seg på nytt, samtidig som naboene deres oppfører seg meget merkelig. Uten
tilknytning til hverandre blir de tre etter hvert dratt inn i mistenkelige mord og
forsvinninger, og en etter en blir de smittet av Forbannelsen, som sprer seg fra et nedbrent
hus i Tokyo. Den fyller sine ofre med raseri før den går videre. Sammen prøver de tre å
knekke fenomenets hemmelighet, slik at de kan redde livet fra den usynlige fienden.

FORBANNELSEN 2 er basert på den populære skrekkfilmserien JU-ON av regissør Takashi
Shimuzu. I 2004 kom den første engelskspråklige JU-ON-filmen. FORBANNELSEN 2 gjør
serien mer skremmende enn noen gang.

The revengeful and infectious Grudge spreads to everyone who crosses its path, filling its victims with
rage before moving on. A group of seemingly unrelated persons are attacked by the supernatural curse,
and one by one they are infected by the mystical symptoms. They unite in order to decode the secrets
of the Grudge's wrath and to save their own lives. THE GRUDGE 2 is based on the popular thriller-series
JU-ON by director Takashi Shimuzu, and makes a frightening sequel to the 2004 film.

FØRPREMIERER
MIDNIGHT CRAZE
NORSK PREMIERE
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Ungarn 2006
Manus: Andrea Roberti, Ágnes Kocsis
Regi: Ágnes Kocsis
Foto: Ádám Fillenz
Klipp: Tamás Kollányi
Musikk: Bálint Kovács
Medvirkende: Izabella Hegyi, Júlia Nyakó, Anita Turóczi,
Zoltán Kiss, Béla Stubny m.fl.
Produksjonsselskap: KMH Film, www.khm.hu
Produsent: Ferenc Pusztai
Salgsselskap: F For Film, www.f-for-film.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Ungarsk, italiensk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 109 min.

Ungarske Ágnes Kocsis er født i Budapest i 1971. Hun laget
flere kortfilmer før hun spillefilmdebuterte med FRESH AIR,
som har høstet lovord på flere internasjonale festivaler.

FRESH AIR
Friss levegó

Et feministisk svar på Roy Andersson – visuelt imponerende film om en vaskekone og datteren
hennes

Viola vasker offentlige toaletter. En av de utallige rutinene i jobben er å samle inn gamle
luftfrisknere, og det er nettopp frisk luft hun og datteren Angela lengter etter: Viola vil ha
seg en mann, men vet ikke hvor hun skal lete. Angela drømmer om fine kjoler og en fin
jobb i den italienske motemetropolen. Framfor alt vil hun unngå å bli som moren, som hun
skammer seg over. De tilbringer utelukkende tid sammen for å få med seg siste episode av
en TV-serie de følger med på.

Denne debutfilmen om en mor og datter som har glemt hvordan man snakker sammen, ble
vist i Kritikeruken i Cannes. Historien er nærmest regissørens unnskyldning for å leke seg
med bilder: Scenografien og stemningen spiller en vel så stor rolle som ordene, og i absurde
scener blander filmen det morsomme og det tragiske. Gjennom fargekoordinering,
betydningsfulle komposisjoner og gjennomtenkte bakgrunner, har regissøren skapt en
visuelt imponerende film som kan bringe tankene hen til Aki Kaurismäki.

Viola works where nobody wants to work, cleaning public toilets. She's dreaming of another life, a new
man, of some fresh air. Her daughter dreams of becoming a fashion designer in Italy, or at least
something else than her mother. The story serves as a backdrop for the director's play with images.
Colour coordination, meaningful compositions and thought-out backgrounds all add up to FRESH AIR's
impressive og distinct visual style, and the deadpan and absurd black humour has been compared to that
of Roy Andersson.

´
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Sverige 2006
Manus: Daniel Ojanlatva
Regi: Anders Banke
Foto: Chris Maris
Klipp: Kiko Sjöberg
Musikk: Anthony Lledo
Medvirkende: Petra Nielsen, Grete Havnesköld, Emma T.
Åberg, Jonas Karlström, Carl-Åke Eriksson m.fl.
Produksjonsselskap: Solid entertainment,
www.solidentertainment.se/
Produsent: Magnus Paulsson
Salgsselskap: NonStop Entertainment,
www.nonstopentertainment.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.frostbiten.se
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Svensk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, DTS DolbySR, Farger, 96 min

Anders Banke er født i Skåne i 1969. Han er utdannet ved
det prestisjetunge VGIK-filmakademiet i Moskva og har
senere arbeidet som kameramann, klipper og
manusforfatter. Han har bak seg tre kortfilmer, samt
dokumentaren JOHN HOWE: THERE AND BACK AGAIN fra
2004. FROSTBITT er hans debutspilllefilm.

FROSTBITT
Frostbiten
Frostbite

I den svenske polarnatten er det en måned til daggry – gode tider for vampyrer

Opptakten til denne grøsseren finner sted under krigen, da soldater får et heller ulekkert
møte med noe som synes å være utenomjordiske krefter. Resten av historien foregår i vår
tid. Legen Annika har fått jobb på et sykehus langt nord i Sverige. Hun ankommer stedet
midtvinters med sin 17-årige datter Saga, som regner med å gå noen kjedelige år i vente.
Men i det lille samfunnet vekkes spøkelsene fra krigen til live igjen. Det blir langt fra
kjedelig for de to når de oppdager at årsakene til de mystiske og skremmende hendelsene
i bygden, har utspring i sykeshusets laboratorium.

Dette velregisserte svenske grøsset ble innspilt i streng vinterkulde og var en prøvelse for
stab og skuespillere å gjennomføre. Resultatet har blitt et underholdende midnattsgrøss
der vinteren spiller en hovedrolle og snøen slett ikke bare er hvit.

Medical doctor Annika and her 17-year-old daughter Saga have just moved to a small village in the
north of Sweden, where Annika will work at the local hospital. The village, with its seemingly endless
polar night, looks just as boring as Saga had envisioned. But things are amiss in the biting cold. Annika
soon realizes that something's not right with the hospital, and the little community is struck by
mysterious deaths and accidents.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
MIDNIGHT CRAZE
NORSK PREMIERE
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Russland 2005
Manus: Oleg Antonov, Alexei Gherman jr.
Regi: Alexei Gherman jr.
Foto: Oleg Lukichov
Klipp: Ivan Lebedev
Musikk: Igor Vdovin
Medvirkende: Eugeni Pronin, Danila Kozlovskij, Dmitri
Vladimirov, Alexander Bykovskij, Chulpan Khamatova, Iamze
Sukhitashvili, m.fl.
Produksjonsselskap: V.K. Company,
www.garpastum.ru/eng/08.html
Produsent: Alexander Vaynshteyn
Salgsselskap: InterCinema XXI Century, www.intercinema.ru
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.garpastum.ru
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Russisk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 116 min.

Alexei Gherman jr. ble født i Moskva i 1976, men vokste
opp i den gang Leningrad – nå St. Petersburg. Han tok
eksamen i 2001 ved VGIK – det prestisjetunge filmakademiet
i Moskva. Siden flyttet han tilbake til St. Petersburg hvor han
arbeidet med forskjellige kortfilmer ved Lenfilmstudio, hvor
hans far var leder, før han laget den bemerkelsesvedige
debutlangfilmen SISTE TOG i 2003, også denne et
mesterverk.

GARPASTUM

HOVEDPROGRAM

Det er usigelig vakkert og grasiøst – poetisk og melankolsk – når Alexei Gherman jr. finner tonen

Det hersker liten tvil om at Alexei Gherman jr. har fått svært god oppdragelse innen
filmkunsten av sin legendariske far. Den yngre har funnet sitt helt spesielle poetiske
formspråk, hvor fargesetting og kameraføringer fryder vårt syn og lydkulissene er med å
skape en atmosfære av autentisitet til minste detalj. GARPASTUM vitner om at russisk film
langt fra er død og at det finnes håp for dens fremtid. Filmen beskriver St. Petersburg i
1914 i dagene da ryktene om skuddene i Sarajevo når byen. De to brødrene Andrej og
Nikolai er lidenskapelige fotballspillere på fritiden og har planer om å opparbeide en ny
fotballbane da de blir innhentet av alvoret i verden utenfor spillet. Det er vakkert og
grasiøst og ikke minst gjennomført poetisk i sin grunntone, dette tidsbildet fra dagene da
Den første verdenskrig brøt løs.

This is a must see for every one who enjoys beautiful cinematography in combination with winning actor
performances, and masterful plot with unexpected turns and twists. The director's father is one of
Russian film's most known profiles and it is quite clear that junior has been well educated in the
language and art of film making. Alexei Gherman jr. has found his quite specific form and direction with
only two feature length films so far, and he gives great hope for the future of Russian film making.



70 BIFF 2006

Israel 2005
Manus: Yair Hochner
Regi: Yair Hochner
Foto: Ziv Berkovich
Klipp: Gideon Nesher
Musikk: Eli Surani
Medvirkende: Daniel Efrat, Yuval Raz, Gila Goldstein, Danni
Lachman, Nili Tzerruya, Ori Urian, Tomer Ilan
Produksjonsselskap: Yair Hochner, www.goodboysfilm.com/
Produsent: Yair Hochner, Yonty Friesem
Salgsselskap: Sneak Preview Entertainment,
www.sneakpreviewentertain.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.goodboysfilm.com
Produksjons-, visningsformat: digital video, Analog video
Hebraisk tale, ingen undertekster
15 år, video 16:9, Stereo, Farger, 75 min.

Yair Hochner er født i Israel. Han studerte ved Kamera
Obscura fra 1997 til 2000. Han har til nå villet være
mansuforfatter, men nære venner oppfordret ham til å lage
denne filmen selv. En av dem var Tomer Heiman, som har
laget PAPER DOLLS som BIFF viser i år.

GOOD BOYS
Yeladim Tovim

Om to mannlige prostituerte og deres vennskap og prøvelser

17-årige Meni går bare i de mest moteriktige klær, interesserer seg for musikk og elsker å
gå på kino. Han jobber som prositutert i Israel. Han har et barn sammen med Mika, som er
narkoman og prostituert. Han har også en adoptivmor som er transseksuell prostituert og
klientene tar kontakt gjennom Menis mobiltelefon. Så møter han en annen ung mann som
heter Tal, som også selger drømmer – og de ligger med hverandre. Fra da av tar begges liv
nye vendinger.

17-year-old Meni wears only the most fashionable clothes, interested in music, loves the cinema and
works as a rent boy. He has a baby with Mika, a young drug addict prostitute. He has an adoptive
mother who is also a trans-gender prostitute and clients that contact him on his cell-phone. One night
he meets Tal, also a hustler and they decide to spend the night together. During that night their lives
get a new meaning, but can the little hope change the life they are used to from early age? In the
morning they decide to meet later at the club. Until the awaited meeting, both of them will have to
deal with their weary routine of clients, marginalized people and unexpected events.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
ISRAEL: ANGST OG MENTALITET
GAY PROPAGANDA NIGHT
NORSK PREMIERE
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USA 2006
Manus: Paul Bernbaum
Regi: Allen Coulter
Foto: Jonathan Freeman
Klipp: Michael Berenbaum
Musikk: Marcelo Zarvos
Medvirkende: Adrien Brody, Diane Lane, Ben Affleck, Bob
Hoskins, Molly Parker m.fl.
Produksjonsselskap: Back Lot Pictures, Focus Features,
Miramax Films, www.focusfeatures.com
Produsent: Glenn Williamson
Norsk distribusjon: Buena Vista International Norway,
www.filmweb.no
Offisiell hjemmeside: www.hollywoodlandmovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD DTS, Farger, 126 min.

Allen Coulter har jobbet på en rekke store TV-serier, som
The Sopranos, Rome og Sex og singelliv. HOLLYWOODLAND
er spillefilmdebuten hans

HOLLYWOODLAND

Å leve i Hollywood kan gjøre deg berømt. Å dø der kan gjøre deg til legende

Spørsmålet om hvorvidt skuespiller George Reeves begikk selvmord eller ble myrdet står
igjen som et av de store mysteriene i Hollywoods historie. Til tross for at han var stjernen i
den enormt populære Supemann-serien på fjernsyn på femtitallet var Reeves ingen
lykkelig mann. Han hadde blitt dårlig betalt og ble båssatt til å spille en lang rekke
uvarierte og uinteressante roller.

Vi følger etterforskningen av Reeves' mistenkelige dødsfall i 1959. Adrian Brody er
overbevisende som etterforskeren som selv er på jakt etter forløsning. Hans trøblete
hat/elskforhold til ekskonen (Molly Parker) står sentralt i filmen. Diane Lane gjør også en
sterk rolle som hans tidligere elskerinne. Etterforskningen viser etter hvert at det kan ha
vært flere folk med motiv for mord.

HOLLYWOODLAND har en rekke film noir-trekk, og kan således minne om filmer som
L.A.CONFIDENTIAL (1997) og CHINATOWN (1974). I likhet med disse filmene gjenskaper
HOLLYWOODLAND periodens atmosfære på lekkert vis.

The question of whether actor George Reeves committed suicide or was murdered will go down in
history as one of Hollywood's great unsolved mysteries. Despite starring in the immensely popular
Superman TV-series during the 1950s, Reeves is not a happy man. He has not been well-paid for the job,
and it results in hopeless typecasting. We follow the investigation of Reeves' death. Adrian Brody is
convincing as the investigator seeking redemption. HOLLYWOODLAND has some caracteristics of a film
noir and brings to mind films like L.A.CONFIDENTIAL (1997) and CHINATOWN (1974).

FØRPREMIERER
NORSK PREMIERE
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Tyskland 2006
Manus: Holger Ernst
Regi: Holger Ernst
Foto: Stefan Grandinetti, Mathias Schoeningh
Klipp: Silke Botsch, Mathias Schoeningh
Musikk: Markus Glunz
Medvirkende: Joe Petrilia, Nicole Vicius, Robin Taylor, John
Diehl m.fl.
Produksjonsselskap: Reverse Angle International,
www.reverse-angle.com
Produsent: Wim Wenders, Alex Gibney, Peter Schwartzkopff,
Katja Siegel
Salgsselskap: Reverse Angle International, www.reverse-
angle.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.thehouseisburning.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 97 min.

Holger Ernst (f. 1972) studerte visuell kommunikasjon ved
Kunstakademiet i Kassel, hvor han spesialiserte seg i manus
og regi. THE HOUSE IS BURNING er hans debutspillefilm,
men han har likevel en imponerende merittliste bak seg. Han
vant allerede i 2000 Hesse-prisen for beste manus for filmen
DAS LEBEN GEHT WEITER. Hans prisvinnende kortfilmer
inkluderer: ARGUS (97), DER BLAUE ENGEL ODER DAS
LEBEN DER MARTHA S. (dokumentar-kortfilm, 98),
KLEISTRONIK (99), LITTLE FISH (00), DO YOU LOVE ME? (01),
NATUR PUR (03) og RAIN IS FALLING (04).

THE HOUSE IS BURNING

Mike har én dag igjen før han blir sendt ut i krig. Det er duket for et forrykende farvel.

I en liten amerikansk forstad består livet til en gruppe ungdommer mest i å drikke og drive
dank. En av dem er Mike, men nå skal han ut i krigen. Beslutningen har gjort kjæresten
hans Valerie veldig opprørt, og dermed ført henne rett inn i armene til Phil, som er Mikes
bestevenn og byens lokale doplanger. Phil blir også oppsøkt av den desperate Steve, som
etter et livs misbruk fra faren vil ha sin hevn, og trenger hjelp. Terry på sin side ønsker å
prøve seg i arbeidslivet, men opplever raskt at det er vanskelig når man er en ung og
uerfaren jente. Det trappes opp mot den store avskjedsfesten for Mike, men egentlig er
vennene hans mest opptatt av sin egen søken etter å bygge en fremtid.

THE HOUSE IS BURNING er både en advarsel og en veiviser for dem som står på terskelen
til voksenlivet. Filmen stiller viktige spørsmål til prioriteringen av krigen i Irak mot krigen
hjemme, og til hvordan ungdommer uten en fremtid kan bygge seg en på egen hånd.

Mike is leaving for the army, following in his father’s footsteps. His last day with family and friends turns
into a war of emotions. His girlfriend Valerie, angry at him for leaving, rejects him. As he grapples with
her decision, his friends are making their own bids for a better life. During one night, they will all
struggle to find their way in a world that offers them few choices. THE HOUSE IS BURNING is a thrilling
ride, and both a warning and a promise for teenagers on the brink of adulthood.

HOVEDPROGRAM
NORDISK PREMIERE
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Ungarn 2002
Manus: Gyõrgi Pálfi
Regi: Gyõrgi Pálfi
Foto: Gergely Poharnok, Gabor Marinkas
Klipp: Ágnes Mógor
Musikk: Balázs Barna, Samu Gryllus
Medvirkende: Ferenc Bandi, Józsefné Rácz, József Forkas,
Ferenc Nagy, Ferencné Virág m.fl.
Produksjonsselskap: Mokép, www.mokep.hu/
Produsent: Csaba Bereczki, András Böhm
Salgsselskap: Magyar Filmunió, www.filmunio.hu
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.hukkle.hu
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Ungarsk og tsjekkisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 77 min.

György Pálfi (f. 1974) er fra Budapest og studerte regi ved
Akademiet for Drama og Film. HUKKLE fra 2002 var hans
debutfilm og er på programmet i år som et ekstra bidrag til
å bli kjent med Pálfis univers. Han har laget en episodefilm
etter dette, men TAXIDERMIA er hans definitive
gjennombrudd som viden kjent ungarsk filmskaper.

HUKKLE

CINEMA EXTRAORDINAIRE

En billedskjønn, nesten dialogløs perle med mystisk stemning, rare folk og fin landsbygd fra Ungarn

Livet går tilsynelatende sin vante gang i den lille ungarske byen Kesernyes. Biene surrer,
fisken biter, menn gjør som menn oftest gjør, og kvinnene lager middag, uten at noen av
elementene blir lagt mer eller mindre vekt på. Snart kreperer katten, et mannefall er i
emning og politimannens desperasjon øker i takt med etterforskningen – en tragedie er i
ferd med å nå overflaten. Denne fantastiske lille filmen er blitt beskrevet som TWIN PEAKS
møter MIKROKOSMOS, og har gått sin seiersgang på festivaler verden over.

De vakre bildene, den snedige kameraføringen og alle de merkelige lydene er til tider mer
framtredende enn handlingen. Lydsporet er en fantastisk støysymfoni komponert av
hverdagslyder – knirkingen fra en dør, skranglingen fra en gammel sykkel, gryntingen fra
en gris og vann som tipler på takene. Lydene orkestreres sammen til hva regissøren kaller
et konseptuelt lydlandskap, sentrert rundt en eldre manns hikking. Hukkle er et
lydhermende ord for hikke på ungarsk.

Using almost no dialogue, the film follows a number of residents (both human and animal) of a small
rural community in Hungary – an old man with hiccups, a shepherdess and her sheep, an old woman
who may or may not be up to no good, some folk-singers at a wedding, etc. While most of the film is a
series of vignettes, there is a sinister and often barely perceptible subplot involving murder. The striking
camerawork and the mystical moods brings to David Lynch to mind.
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Romania 2006
Manus: Corneliu Porumboiu
Regi: Corneliu Porumboiu
Foto: Marius Panduru
Klipp: Roxana Szel
Musikk: Rotaria
Medvirkende: Mircea Andreescu, Teodor Corban, Ion Sapdaru
m.fl.
Produksjonsselskap: 42 km Film, www.42kmfilm.ro/
Produsent: Corneliu Porumboiu og Daniel Raduta
Salgsselskap: The Coproduction Office, www.thecopro.de
Norsk distribusjon: Arthaus, www.filmweb.no/arthaus/
Offisiell hjemmeside: http://www.thecopro.de
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Rumensk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 89 min.

Corneliu Porumboiu er født i 1975 i Romania og har
regissørutdannelse fra the University of Drama and Film i
Bucuresti. Han har regissert flere kortfilmer: GONE WITH THE
WINE (2002), A TRIP TO THE CITY (2003) og LIVIU'S DREAM
(2004) som han har mottatt en rekke priser for, deriblant
beste kortfilm (Cinéfondation Award) i Cannes i 2004. HVOR
VAR DU, EGENTLIG? er hans langfilmdebut. For den mottok
han Camera d'Or-prisen under årets Cannes-festival.

HVOR VAR DU, EGENTLIG?
12:08 East of Bucharest
A Fous Sau n-a Fost?

En satirisk film om hverdagslivet i Romania, og hva som egentlig skjedde under revolusjonen i 1989

16 år etter revolusjonen som avskaffet det kommunstiske styret i Romania, er det fortsatt
diskusjoner om hva den har betydd for landet. I en søvnig provinsby øst for Bucarest møter
vi tre menn: den lokale talkshowverten, en alkoholisert lærer og en pensjonist i rollen som
julenisse. De representerer mannen i gata med alle sine banale vaner og uvaner.

I neste del av filmen deltar de tre mennene i en direktesendt TV-debatt om revolusjonen
og hva som egentlig hendte på revolusjonsdagen. Startet gatedemonstrasjonene før eller
etter klokken 12:08, da diktator Ceausescu måtte rømme presidentpalasset? Mennene i TV-
studioet framstiller sin heroiske versjon av dramaet, men innringere har en helt annen
historie å fortelle. Det amatørmessige TV-studioet, med dårlig kameraføring og urolige
bilder, blir en hysterisk morsom motpol til de seriøse mennene. HVOR VAR DU, EGENTLIG?
er en burlesk og stillferdig kritikk av det post-kommunistiske Romania. Filmen vant
debutprisen Camera d'Or i Cannes i år.

16 years have past since the Romanian revolution that put an end to Ceausescu's dictatorship. Three men
are introduced as they exercise their banal morning rituals; everyday-life in a quiet small town east of
Bucharest. Later, in a live talkshow at the local TV, they get the opportunity to tell about their glorious
participation in the revolution, but angry viewers call in with quite different versions, leading to a
hilarious on-camera squabble. A burlesque and gentle critique of the post-communist Romanian society.

FØRPREMIERER
FEEL-GOOD -- ELLER?
NORSK PREMIERE
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Frankrike 2005
Manus: Patrick Bouchitey, Jackie Berroyer m.fl.
Regi: Patrick Bouchitey
Foto: Antoine Roch
Klipp: Laurent Roüan
Medvirkende: Patrick Bouchitey, Laetitia Chardonnet, Isabelle
Renauld, Patrick Catalifo m.fl.
Produksjonsselskap: Europa Corp., www.europacorp.com/
Produsent: Luc Besson, Didier Creste m.fl.
Salgsselskap: EuropaCorp, www.europacorp.com/
Norsk distribusjon: , Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD DTS, Farger, 101 min.

Patrick Bouchitey ble født i 1946 i Haute-Saone i Frankrike.
Som skuespiller har han deltatt i rundt 70 film- og tv-
produksjoner. Han regidebuterte i 1991 med Bukowski-
filmatiseringen KALD MÅNE, som deltok i det internasjonale
konkurranseprogrammet under Cannes-festivalen.
IMPOSTURE er hans andre film som regissør.

IMPOSTURE

Thriller om en mislykket litteraturkritiker som kidnapper et ungt kvinnelig forfattertalent

Denne filmen er et ekko av Natscha Kampusch-historien. Serge er en snobbete
litteraturkritiker og universitetsprofessor. Mens vennene hans gir ut den ene kritikerroste
boka etter den andre, har han selv aldri klart å skrive det mesterverket han føler er ham
verdig. Når studenten Jeanne ber ham ta en titt på romanmanuskriptet sitt, er
forventningene lave, og overraskelsen desto større: Jeanne har skrevet en briljant bok, som
Serge sender til et forlag i sitt eget navn. Da boka blir antatt, har han bare én ting å gjøre:
Han kidnapper den unge jenta. Men hvordan skal han bli kvitt henne, og hva gjør han når
forlaget ber om en oppfølger?

IMPOSTURE er en iskald thriller inspirert blant annet av filmene til Alfred Hitchcock. Det er
også den andre langfilmen regissert av skuespiller Patrick Bouchitey, og han spiller selv
rollen som den mislykkede forfatteren Serge. I rollen som det unge forfattertalentet
Jeanne, finner vi nykommer Laetitia Chardonnet, som gjør en imponerende jobb.

Serge is a failed literature critic and a university professor. When one of his students asks him to read
her manuscript, he is astounded to find that the book is a masterpiece. He sends the manuscript to a
publisher in his own name, and when the book is published, he sees no other option than to kidnap the
girl to shut her up. But what to do when the publisher asks for a second novel? IMPOSTURE is the second
movie directed by actor Patrick Bouchitey, and he plays the main character in this thriller.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
NORDISK PREMIERE
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Russland 2006
Manus: Dimitri Sobolev
Regi: Pavel Lounguine
Foto: Andrej Zhegalov
Klipp: Albina Antipenko
Musikk: Vladimir Martynov
Medvirkende: Piotr Mamonov, Dimitri Dyuzhev, Victor
Sukhorukov, Nina Usatova, Victoria Isakova, m.fl.
Produksjonsselskap: Pavel Lounguine Studio
Produsent: Pavel Lounguine, Sergei Shumakov
Salgsselskap: InterCinema XXI Century, www.intercinema.ru/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Russisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 112 min.

Pavel Lounguine ble født i Moskva i 1949. Han tok
eksamen i matematikk og lingvistikk – hvilken sjelden
kombinasjon – ved Moskva Statlige Universitet. Siden ble
det studier i manusutvikling og regi. Hans første manus ble
realisert i 1976 og hans regidebut ble også en
gjennombruddsfilm, nemlig TAXI BLUES (1990). LUNA PARK
(1992) var en solid oppfølger, og siden har han en rekke
andre filmer bak seg. I 2003 presenterte BIFF hans film
OLIGARKH som vi kalte DEN NYRIKE.

THE ISLAND
Ostrov

Under krigen blir en ung russisk sjømann tvunget av nazistene til å drepe en av sine venner

Kvitsjøen, 1942: Tyske soldater har erobret en sovjetisk slepebåt, og tvinger en ung russisk
sjømann til å drepe kapteinen. Deretter flytter vi oss til et kloster på en øy i Kvitsjøen, over
tredve år senere, der vi møter en mystisk munk som bor for seg selv – og ikke sammen med
de andre munkene på klosteret. Vi får etter hvert forståelsen av at han bærer på en dyster
sorg som har gjort ham innesluttet og tilsynelatende mannevond. Men han er også en
hellig mann, en som prestene har dyp respekt for – samtidig som de frykter ham.

Pavel Lounguine er en av russisk samtidsfilms store navn. Her har han skapt en "etisk
thriller"; han har satt seg fore å si noe om de evige spørsmål – om synd og samvittighet.
Selv sier han at vi har mistet kontakten med det viktigste i livet og er altfor opptatt av det
materialistiske og at den personlige frihet er blitt altoppslukende. Samtidig leverer
Longuine en vakker skildring av en manns samvittighetsnag som ikke har kjent noen
grenser – og kanskje har ødelagt et menneske på helt feile premisser.

The year of 1942. Second World War. Germans have captured a Soviet tug-boat in the White Sea. A
young sailor gripped by panic betrays his friend and kills him on the enemy's command. He thinks that
his life has been saved. Yet an explosion sinks the tug-boat. The year 1976. In a little monastery hidden
away on an island in the White Sea, castaways are thrown together. They are waiting for help from
Anatoly, an elder monk who is well known for his powers of healing and prophecy. But he considers
himself a terrible sinner. What is the connection between the sailor and a frightening monk?

HOVEDPROGRAM
NORDISK PREMIERE
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Japan 2004
Manus: Nobara Takemoto, Tetsuya Nakashima
Regi: Tetsuya Nakashima
Foto: Shoichi Ato
Klipp: Yoshiyuki Koike og Chiaki Toyama
Musikk: Yôko Kanno
Medvirkende: Kyôko Fukada, Anna Tsuchiya m.fl.
Produksjonsselskap: Tokyo Broadcasting System,
www.tbs.co.jp
Produsent: Yuji Ishida, Takashi Hirano, Satoru Ogura
Salgsselskap: Tokyo Broadcasting System, www.tbs.co.jp
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.shimotsuma-movie.jp
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Japansk tale, Engelske undertekster
15 år, 1:1,85, SRD, Farger, 103 min.

Regissør og manusforfatter Tetsuya Nakashima (f. 1959)
har tidligere jobbet med TV og reklame, noe som tydelig
skinner gjennom i KAMAKAZE GIRLS' raske og fargerike
visuelle stil. Han har regissert filmene SUMMER TALE (1997),
BEAUTIFUL SUNDAY (1998). I år har han laget MEMORIES
OF MATSUKO.

KAMIKAZE GIRLS
Shimotsuma Monogatari

Om motorsykler og Lolitaer: Filmen som er blitt et populærkulturelt fenomen i Japan.

Tenåringen Momoko lever midt i kjerneområdet til den japanske mafiaen, yakuzaen, og
hun forakter det: Alle kler seg stygt, handler i den samme butikken og drømmer om å bli
yakuzaer. For å unnslippe kler Momoko seg som en Lolita og drømmer om hvordan det ville
vært å leve i rokokkotidens Frankrike. Hun har forelsket seg i klesmerket Baby, og for å
opprettholde sin ekstravagante klesstil må hun ty til salg av farens overskuddslager av
billige Versache-kopier. Slik kommer hun i kontakt med tomboyen og rebellen Ichiko, som
er medlem av byens tøffeste motorsykkelgjeng for jenter. Mot alle odds utvikles det et
vennskap mellom de to så ulike jentene, og sammen havner de i en rekke konflikter og
komiske situasjoner.

Innslag av animasjon, raske klipp, komiske situasjoner og fantastiske kostymer gjør
KAMIKAZE GIRLS til en uvanlig opplevelse. Filmen har blitt et populærkulturelt fenomen i
Japan, også på grunn av hovedrolleinnehaverne som begge er superstjerner i hjemlandet.
De produserer sin egen musikk, spiller i filmer og opptrer som modeller.

Momoko, a modern Lolita, dreams about living in 18th century France rather than being stuck in the
back-country of Japan. To fund her extravagant lifestyle she's trying to sell Versache-copies made by her
screwed up yakuza dad. Ichigo, a super rebel and member of the local all-girl motorbike gang, turns up,
and somehow the two different girls develop a strong friendship. Elements of animation, energetic
editing and fantastic costumes make KAMIKAZE GIRLS an extraordinary experience, and the film has
become a pop-cultural phenomenon in Japan.

HOVEDPROGRAM
LESBIAN PROPAGANDA NIGHT
FEEL-GOOD -- ELLER?
NORSK PREMIERE
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Canada 2005
Manus: Tamara Faith Berge, Clement Virgo, basert på Tamara
Faith Berges roman
Regi: Clement Virgo
Foto: Barry Stone
Klipp: Susan Maggi
Musikk: Byron Wong
Medvirkende: Lauren Lee Smith, Eric Balfour, Polly Shannon,
Mayko Nguyen, Ron White m.fl.
Produksjonsselskap: Conquering Lion Pictures 18 Gloucester
Lane 4th Floor, CDN-Toronto,
ON, M4Y 1L5, tel +1 416 967 1055, fax +1 416 923 8580
slate@ca.inter.net
Produsent: Damon D’Oliveira, Clement Virgo
Salgsselskap: Thinkfilm, www.thinkfilmcompany.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.liewithme.com
Produksjons-, visningsformat: 16 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 93 min.

Clement Virgo ble født på Jamaica i 1966, og flyttet til
Canada i en alder av tolv. Som tenåring begynte han studier
på Norman Jewison Film School i Toronto. Hans
spillefilmdebut RUDE (1995) vakte oppsikt, og ble blant
annet presentert i konkurranseprogrammet ved Cannes-
festivalen i 1995. En annen av hans filmer, LOVE COME
DOWN (2000), fikk også internasjonal oppmerksomhet og
ble vist i Panorama-programmet ved filmfestivalen i Berlin.
Virgo har også gjort en del arbeider for fjernsyn, samt
regissert musikkvideoer, blant annet Wyclef Jeans ”How
Come?”.

LIGG MED MEG
Lie with Me

En het skildring av unge menneskers forhold til begjær og kjærlighet, spontanitet og substans

Med LIGG MED MEG skal den Toronto-baserte regissøren Clement Virgo ha ære for å ha
laget den mest seksuelt eksplisitte kanadiske kunstfilmen til dags dato. I prosessen klarer
han å si noe om unge menneskers forhold til begjær og kjærlighet, spontanitet og
substans, og demonstrerer hvorfor han i flere år har blitt sett på som en av Canadas
modigste og mest originale filmskapere.

Vi møter Leila, en noen-og-tjue-åring som er hektet på sex. Når hun ikke tråler Torontos
Queen Street for erobringer, har hun seg på nattklubber og fester eller ser på porno
hjemme. Leila er krevende og kommanderende, og har full kontroll i alle situasjoner.
Hipsteren David er en i rekken. De kommuniserer og blir kjent med hverandre gjennom sex,
men Leilas verden rystes da begge opplever behov som går utover det rent fysiske.

LIGG MED MEG er først og fremst en beskrivelse av en moderne romanse. Det inngående
portrettet av parets forhold er enormt fengslende, mye fordi Leilas bravader beskrives med
en slik åpenhet og intensitet. Å se en kvinnelig karakter som ikke blir straffet for å flagge
sin seksuelle makt er mer tilfredsstillende enn noen sengescene, og det har Virgo skjønt.

With LIE WITH ME the Toronto based filmmaker Clement Virgo has made the most sexually explicit
Canadian art film to this date. In the process he manages to make a statement about young people's
attitudes towards lust and love, spontaneity and substance. We meet Leila, a twenty-something hooked
on sex. When she's not cruising Toronto's Queen Street for possible conquests, she's prowling nightclubs
and parties or at home watching porn. When she meets hipster David, Leila's autonomous world
crumbles as they both experience needs that go beyond the purely carnal.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
SEKSUALITETENS IRRGANGER
NORDISK PREMIERE
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Danmark 2006
Manus: Heidi Maria Faisst
Regi: Heidi Maria Faisst
Foto: Manuel Alberto Claro
Klipp: Jacob Thuesen
Musikk: Povl Kristian Mortensen
Medvirkende: Malou Leth Reyman, Nastja Arcel, Paw
Henriksen, Frederik Paarup m.fl.
Produksjonsselskap: Nimbus Film & Zentropa,
www.nimbusfilm.dk
Produsent: Meta Louise Foldager
Salgsselskap: Trust Film Sales, www.trust-film.dk/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: , 35 mm
Dansk tale, Engelske undertekster
15 år, N 1:1,37, DolbySR, Farger, 59 min.

Heidi Maria Faisst er født i 1973. Hun studerte ved Den
Danske Filmskolen, og eksamensfilmen PAGTEN, en
novellefilm på 22 minutter, ble vist i Cannes og i Sundance i
2003. Filmen handler om en handikappet mann og hans
bekymrede søster, som i løpet av en heftig nyttårsfeiring
tester ut forholdet sitt og evnen til å leve sine egne liv. LIV er
Faissts spillefilmdebut.

LIV
Twinkle Twinkle Little Star

CINEMA EXTRAORDINAIRE

14 år gamle Liv prøver ut sin nyvunne feminine sjarm på morens unge elsker

14 år gamle Liv er heltinnen i dette glimrende og intime danske dramaet. Liv har bodd med
broren og moren sin etter at foreldrene ble separert. Selv om hun ikke lenger tror på
Julenissen, gleder hun seg til den magiske stemningen ved julehøytiden. Og stemning skal
det bli: Planene for en rolig familiemiddag blir spolert når moren bestemmer seg for å ta
med sin unge elsker på kalaset. Når den første skuffelsen har gitt seg, forstår Liv at dette
er hennes mulighet til å teste ut sin gryende kvinnelige sjarm på den unge mannen.

LIV gjorde stor lykke under årets Karlovy Vary-festival, og er en større film enn sine skarve
59 minutter tilsier. Med et presist blikk for mellommenneskelige relasjoner og en realistisk
dogmetradisjon i ryggen, skaper regissør Faisst et intimt portrett av fire mennesker som
overraskes av omstendighetene. Jula blir aldri den samme igjen...

14-year old Liv lives with her mother and brother after her parents' recent separation. Not a big believer
in Santa Claus, Liv nevertheless looks forward to the magical bliss of Christmas. When mother decides to
bring her young lover along, Liv is disappointed at first, but soon sees an opportunity to test her fresh
feminine charms... With keen sensitivity and the realism instilled by the Dogma 95 Manifesto, director
Faisst paints an intimate portrait of a somewhat surprised family – and their houseguest.
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USA 2005
Manus: Chris Sivertson, etter en roman av Jack Ketchum
Regi: Chris Sivertson
Foto: Zoran Popovic
Klipp: Poppy Gulch
Musikk: Tim Rutili
Medvirkende: Marc Senter, Shay Astar, Alex Frost, Megan
Henning, Robin Sydney m.fl.
Produksjonsselskap: Silver Web Productions
Produsent: Lucky & Mike McKee
Salgsselskap: Cinetic Media, www.cineticmedia.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.thelostmovie.net
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, SC 1:2,35, DolbySR, Farger, 115 min.

Chris Sivertson ble født i Virginia og vokste opp i New
Jersey, Massachusetts og California. Han traff Lucky McKee
og Kevin Ford da de begynte på USC Film School. Sammen
har de laget flere filmer, THE BEST OF ROBBERS (2006),
BARBARIAN (2003), THE BURNING LAND (2003) og ALL
CHEERLEADERS DIE (2001). THE LOST er regidebutfilmen til
Chris Sivertson.

THE LOST

En skremmende film om en voldelig tenåringspsykopat. En film som vil hjemsøke publikum i lang tid

THE LOST handler om en voldelig psykopat og er ikke en film for de pysete. Allerede fra
åpningen går det slag i slag til den voldsomme avslutningen. Likevel er ikke THE LOST en
unnskyldning for å vise blod og gørr, noe filmen viker unna. Den er mer skremmende i
stemning og teknikk som får deg til sitte klistret til lerretet selv om du egentlig ikke vil se
mer av avgrunnen som åpenbarer seg foran deg.

Historien kretser rundt den tilsynelatende så sjarmerende, men noe Norman Bates-aktige,
Ray Pye, som tvinger sine to beste venner med ut i skogen for å drepe to jenter på
campingtur. Fire år senere er han fremdels hovedmistenkt i saken, men uten å kunne
knyttes til drapene. Ray tror selv han er fri som fuglen og lever fremdeles på drapsrusen,
og vennene begynner å tro at det verste er over. Dessverre tar de feil. Det verste har enda
ikke begynt. Historien fortelles langsomt, og gir karakterene god tid til å utvikle seg.
Filmen kan virke langdryg, men når trådene samles smelter alt sammen til en rå og
uforglemmelig avslutning.

Med THE LOST har regissør og manusforfatter Chris Severston markert seg som en lovende
og utfordrende filmskaper. THE LOST er basert på kultromanen ved samme navn og har
blitt en sterk indie-film som vil suge seg fast og hjemsøke publikum i lang tid.

THE LOST is a chilling film about a violent psychopath that will haunt the audience for a very long time.
Ray Pye forced his two best friends to commit murder on two female campers. Four years later Ray is
still high on the power-trip from killing the girls and his friends are starting to hope the worst is behind
them. They are wrong. The worst is still to come. THE LOST is a dark and complex story that takes its
time to develop each of the characters and seems to grind its way along, but when the threads come
together it's in a horrifying and haunting ending.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
MIDNIGHT CRAZE
NORSK PREMIERE
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Romania 2006
Manus: Cecilia Stefanescu og Razan Radulescu
Regi: Tudor Giurgiu
Foto: Alexandru Sterian
Klipp: Alexandru Radu
Musikk: Vlaicu Golcea
Medvirkende: Maria Popistasu, Ioana Barbu, Tudor Chirila
m.fl.
Produksjonsselskap: Libra Film Productions, Multimedia Est,
www.librafilm.net
Produsent: Dragos Viilcu og Oana Bujgoi
Salgsselskap: MDC International, www.mdc-int.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.legaturibolnavicioase.ro
Produksjons-, visningsformat: , 35 mm
Rumensk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 85 min.

Tudor Giurgiu ble født i Cluj i Romania i 1972. Han studerte
regi i Budapest. Siden 1991 har han laget en rekke kortfilmer
og musikkvideoer for rumenske band; han har også jobbet
for blant andre regissørene Lucian Pintilie og Radu
Mihaileanu (LIVETS TOG, 98).

LOVE SICK
Legaturi bolnavicioase

To svært ulike jenter møtes på universitetet i Bucuresti. En film om den første store forelskelsen.

Alex har vokst opp sammen med de enkle foreldrene sine i en liten landsby. Da hun flytter
til Bucuresti for å studere, møter hun Kiki, ei jente fra en velstående, kultivert familie. Alex
flytter inn sammen med Kiki og tanten, og snart har jentene forelsket seg. En stund har de
nok med hverandre og den første store forelskelsen, men snart lurer både publikum og
Alex på hva Kiki skjuler bak de eksentriske faktene sine. Og hvem er egentlig gutten hun
oppfører seg så rart overfor?

Uten de store faktene fanger LOVE SICK spenningen som oppstår i møtet med et nytt
bekjentskap, en ny forelskelse og en ny tilværelse. Historien beveger seg elegant mellom
nåtid og fortid, og filmen inntar ingen alvorstynget holdning til temaet homoseksualitet.
Kjemien mellom de to hovedrolleinnehaverne gjør mye av arbeidet, og dialogen virker
hundre prosent naturlig. LOVE SICK er en av årets mest sjarmerende debutfilmer, og var
blant de tre nominerte til årets Teddy-pris under filmfestivalen i Berlin.

Sensible Alex lives in a small village with her down-to-earth family. When she moves to the city to study,
she meets Kiki, and the girls instantly fall in love. At first, everything is bliss, but Alex gradually suspects
that Kikis eccentric behaviour is a cover up for some sort of secret... A laid back and thoroughly charming
feature debut, LOVE SICK examines the thrills and uncertainties of starting a new life and falling in love.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
LESBIAN PROPAGANDA NIGHT
NORSK PREMIERE
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Frankrike 2006
Manus: Odile Barski, Claude Chabrol
Regi: Claude Chabrol
Foto: Eduardo Serra
Klipp: Monique Fardoulis
Musikk: Matthieu Chabrol
Medvirkende: Isabelle Huppert, Francois Berleand, Patrick
Bruel, Robin Renucci m.fl.
Produksjonsselskap: Alicéléo, 1, quai Gabriel-Péri, 94340
Joinville-le-Pont, Frankrike, tel +33 1 4397 6800, fax +33 1
4397 68 01
Produsent: Patrick Godeau
Salgsselskap: Wild Bunch, www.wildbunch.biz
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.livressedupouvoir.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 110 min.

Claude Chabrol ble født i 1930 i Paris, der han studerte
litteratur og arbeidet for filmtidsskriftet Cahiers du Cinéma
fra 1953 til 1957. Chabrol regidebuterte i 1958 med
nybølgeverket LE BEAU SERGE og mottok Gullbjørnen i
Berlin i 1959 for LES COUSINS. Han har laget en rekke
thrillere som retter et kritisk blikk på den franske
middelklassen. MAKTENS IRRGANGER, hans 55. spillefilm, er
hans sjuende samarbeid med Isabelle Huppert, etter
VIOLETTE NOZIÉRE (1978), STORY OF WOMEN (1988),
MADAME BOVARY (1991), THE CEREMONY (1995), RIEN NE
VA PLUS (1997) og MERCI POUR LE CHOCOLAT (2000).

MAKTENS IRRGANGER
The Comedy of Power
L' Ivresse du pouvoir

En dommer, som minner litt om Eva Joly, etterforsker korrupsjon i et mektig, fransk selskap

Dommeren Jeanne Charmant-Killman etterforsker en korrupsjonsskandale i et stort
selskap. Etter å ha avhørt en person fra toppledelsen, forstår hun snart at saken har
forgreininger helt til myndighetene og deres forbindelser utenlands.

I anledning MAKTENS IRRGANGER har regissør Claude Chabrol sagt: ”Når en film åpner
med å si at den ikke har noe med virkelige personer å gjøre, har den nettopp det.” Filmen
har fått mye forhåndsomtale fordi den er inspirert av Eva Joly, den norsk-franske
dommeren som gjennom en periode på sju år avdekket et nett av korrupsjon i det franske
oljeselskapet ELF. Filmen handler både om Charmant-Killmans etterforskning av saken, og
om hvordan hennes personlige liv påvirkes av prosessen. Det sentrale temaet er makt:
hvordan den misbrukes av store selskaper, og hvilken effekt den har i et rettssystem der
samme person fungerer som både etterforsker og dommer.

"Ingen dokumentar, men en komisk thriller om skandaler i politikken og finanslivet”, skrev
Aftenpostens Per Haddal om MAKTENS IRRGANGER etter premieren under årets Berlin-
festival.

A magistrate, slightly reminiscent of Eva Joly, investigates corruption in a powerful French company. The
investigation takes her all the way to the government and its dealings with African nations. The film
chiefly deals with the power of big business, and the effect of power in a juridical system where one
person acts as both prosecutor and judge. Described by the Norwegian newspaper Aftenposten as "...a
comical thriller about scandals in the worlds of politics and finance".

ENESTE SJANSE
NORSK PREMIERE
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Iran 2006
Manus: Mani Haghighi, Abbas Kiarostami
Regi: Mani Haghighi
Foto: Koohyar Kalari
Klipp: Mastaneh Mohajer
Musikk: The Mamas and the Papas
Medvirkende: Mahnaz Afshar, Ahmad Hamed, Mahmoud
Kalari, Reza Kianian, Fatemah Motamed-Aria m.fl.
Produksjonsselskap: Aftab Negaran Productions Iranian
Independents, PO Box 15875-4769, Tehran, Iran, tel +98 912
319 8693, fax +98 21 2227 1157, atebbai@intelirnet.net
Produsent: Mohammad Reza Takhtkeshian
Salgsselskap: Iranian Independents
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Farsi tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,66, DolbySR, Farger, 75 min.

Mani Haghighi (f. 1969) kommer fra en filmfamilie. Han
debuterte i 2003 med ABADAN, om ungdom, vennskap og
romantiske viderverdigheter. Filmen var for sterk for
styresmaktene i Iran og måtte ha premiere i utlandet der
den fikk oppmerksomhet på flere festivaler. Med sin andre
film, MEN AT WORK, har Haghighi etablert seg som et
populært festivalnavn.

MEN AT WORK
Kargaran mashghoole karand

Rasende festlig komedie om en gjeng middelaldrende iranere som prøver å dytte en stein utfor et
stup

MEN AT WORK er absurd iransk humor på sitt beste. Fire velstående herremenn skal på
skiferie, men stopper for å slå lens i fjellandskapet. Der ser de den store steinen som ser ut
som den skal falle ved et lite dytt. Det viser seg å være lettere sagt enn gjort.

Dynamikken i gruppen er velbalansert, og de blir etter hvert besøkt av damene sine og en
konkurrerende gjeng med rikfolk. Den gamle fjellbonden som kommer ruslende med
eselet sitt framstår kanskje som den mest fornuftige blant stae byfolk med fikse ideer.

Med utgangspunkt i en idé av Abbas Kiarostami har Mani Haghighi laget en film som er så
spartansk som man kan forestille seg iransk film. Den tolkes gjerne som en politisk allegori,
men er verken pretensiøs eller tungfordøyelig symbolsk. MEN ATWORK bør appellere både
til tilhengere av iransk film og de som venter på CLERKS 2.

A hilarious absurd comedy about four middle-aged Iranian buddies trying to push a big rock off a cliff.
The well off urban men stop to take a leak on their way to the mountains. They spot a big rock that
looks easy to topple, but it's easier said than done. Other rich Teheran-men join as if competing, and
their wifes drop by to add to the chaos. Although MEN AT WORK can be interpreted as a political
allegory, the film is easy-going and should appeal equally to fans of Abbas Kiarostami and Kevin Smith.

HOVEDPROGRAM
FEEL-GOOD -- ELLER?
NORSK PREMIERE
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Frankrike / Canada 2005
Manus: Robin Campillo, Laurent Cantet og Dany Laferrière
Regi: Laurent Cantet
Foto: Pierre Milon
Klipp: Robin Campillo:
Medvirkende: Charlotte Rampling, Karen Young, Ménothy
Cesar, Lys Ambroise, Louise Portal m.fl.
Produksjonsselskap: Haut et Court, www.hautetcourt.com
Produsent: Simon Arnal-Szlovak, Caroline Benjo, Carole
Scotta
Salgsselskap: Haut et Court, www.hautetcourt.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.hautetcourt.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Fransk, engelsk tale, Svenske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 108 min.

Laurent Cantet har tidligere vært på norske kinoer med
TIDEN ER UTE (2001), om en mann som lever en livsløgn.
Den ble presentert på BIFF i 2002. Før det slo han gjennom
den prisbelønte debutfilmen RESSOURCES HUMAINES
(1999), som handlet om en mann i klemme mellom hard
økonomisk politikk og familieliv. Den viste BIFF i 2000.
Cantet har et vakkert realistisk filmspråk og tar som regel i
bruk en del amatørskuespillere for å bidra til naturligheten.

MOT SØR
Heading South
Vers le sud

Realistisk om sexturisme, der middelaldrende kvinner reiser til Haiti for å finne unge, svarte menn

Charlotte Rampling spiller som vanlig en overbevisende rolle – denne gang som velstående
sexturist i Laurent Cantets siste film. Den vakre og manipulerende Ellen er fast inventar på
et idyllisk haitiansk strandsted. I utgangspunktet har hun et høyst avslappet forhold til sex
og prostitusjon, men når hun og venninnene hennes begynner å bli følelsesmessig
engasjert i de attraktive guttene, fører det til sjalusi, konflikter og kamp om
oppmerksomheten i "flokken".

Guttene på sin side utgjør tilsynelatende en munter gjeng, men tristessen skinner gjennom.
De føler seg tvunget ut i prostitusjon av fattigdommen i landet, og vil nødig at de yngre
guttene de omgås skal følge i deres fotspor. De blir en form for pariaer, som avvises ved
restauranter og blir jaget av politiet og bander. Normale forhold med lokale jenter er
vanskelig. I et land preget av vold og korrupsjon er alle avhengige av å holde seg oppe
gjennom de båndene man har. Bak skandalisering og krass fordømming, skildres såre og
skjøre mellommenneskelige forhold.

Charlotte Rampling convinces as usual, acting as a beautiful, manipulative leader for a group of western
women, buying sex from local young men at a haitian beach resort. Arguing for a laid back attitude
towards sex and prostitution, she has actually fallen in love with one of the attractive young men. This
eventually leads to jealousy and conflict. The boys seem like an easy-going group, but their frustration
shines through. Trying to survive in a poor country, marked by violence and corruption, friendship is
often based on dependence, and acceptance is hard to find.

ENESTE SJANSE
SEKSUALITETENS IRRGANGER
NORSK PREMIERE
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New Zealand 2005
Manus: Toa Fraser
Regi: Toa Fraser
Foto: Leon Narbey
Klipp: Chris Plummer
Musikk: Don McGlashan
Medvirkende: Ruby Dee, Mia Blake, Rene Naufahu, Miriama
McDowell m.fl.
Produksjonsselskap: Numero Films
Produsent: Eric Fellner og Tim Bevan
Salgsselskap: New Zealand Film, www.nzfilm.co.nz
Norsk distribusjon: Oro Film, www.filmweb.no/orofilm/
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 94 min.

Toa Fraser ble født i Storbritannia. Hans første skuespill,
"Bare", ble en internasjonal suksess, og ga ham prisen for
beste skuespill og beste nye dramatiker under New Zealand
Chapman Tripp Awards. Teaterversjonen av NO. 2 vant
førsteprisen under Edinburgh Fringe Festival i 2000. Fraser
har også skrevet stykket "Paradise", og han var medforfatter
av manuset til spillefilmen RIVER QUEEN (2005).

NO. 2

Sjarmbombe om en bestemor som lager et festmåltid for å utnevne familiens nye overhode

Vinneren av publikumsprisen under årets Sundance-festival er en sjarmbombe av de
sjeldne. Nana Maria har trasige dager. Døra til barndomshjemmet på Fiji ble forseglet på
tradisjonelt vis da mannen hennes døde, og slekta lever nå sine traurige, urbane liv på New
Zealand. Bestemor bestemmer seg for å samle barnebarna («ikke barna mine, de er
ubrukelige») til et siste stort måltid. Hun møter imidlertid problemer: Favoritten hennes,
som har blitt en japp, har ikke lyst til å delta, og ingen av de unge vet hvordan man slakter
en gris. Ikke minst har bestemor en stor oppgave foran seg: I løpet av kvelden skal hun
utnevne sin etterfølger som familieoverhode, og denne personen skal også arve No. 2. -
huset hennes.

NO. 2 har sjarmert publikum i filler, både på New Zealand og i utlandet. Regissør Toa Fraser
har adaptert sitt eget teaterstykke til film, og på 94 minutter klarer han å male et
sjarmerende og troverdig bilde av en storfamilie som har gått seg vill i storbyjungelen. En
solid skuespillerstab gjør sitt til å gjøre NO. 2 til en varm og minneverdig film.

Nana Maria dreams of her Fijian childhood with loud family gatherings. Nowadays her descendants
seem too busy to share a family moment. One day she decides to throw a traditional feast for her
grandchildren, an occasion on which she will also name her successor and the inheritor of her house, No.
2. But who will she choose, and do the youngsters know how to slaughter a pig? NO. 2 won the
audience award at this year's Sundance festival, and is a heartfelt crowdpleaser, adapted from director
Toa Fraser's own stage play.

FØRPREMIERER
FEEL-GOOD -- ELLER?
NORDISK PREMIERE
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Iran 2006
Manus: Jafar Panahi, Shadmehr Rastin
Regi: Jafar Panahi
Foto: Rami Agami, Mahmoud Kalari
Klipp: Jafar Panahi
Musikk: Yuval Barazani, Korosh Bozorgpour
Medvirkende: Sima Mobarak-Shahi, Shayesteh Irani, Ayda
Sadeqi, Golnaz Farmani, Mahnaz Zabihi, Nazanin Sediq-
zadeh, Melika Shafahi
Produksjonsselskap: Jafar Panahi Film Productions
Produsent: Jafar Panahi
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloid-dreams.com
Norsk distribusjon: Arthaus, www.filmweb.no/arthaus/
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Persisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DTS DolbySR, Farger, 93 min.

Jafar Panahi (f. 1960) er utdannet ved Teherans College of
Cinema & TV, og er en av irans høyt respekterte regissører
internasjonalt. Filmene hans har høstet en rekke priser på de
pretisjetunge festivalene. Han debuterte i 1995 med DEN
HVITE BALLONGEN, som ga ham den høyt aktede Camera
d'Or-prisen i Cannes. Videre fulgte SPEILET (97) som vant
filmfestivalen i Locarno, og i 2000 kom SIRKELEN, som ble
vist på BIFF samme år og som vant Gulløven i Venezia.
CRIMSON GOLD fra 2003 stakk av med juryens pris i
Cannes. Flere av filmene hans kritiserer Irans behandling av
kvinner, og selv sier Panahi at han lager filmer for iranere.
Beklagligvis har de fleste av hans landsmenn ikke fått
muligheten til å se noen av filmene hans. Alle, inkludert
OFFSIDE, er forbudt for offisielle visninger i Iran.

FØRPREMIERER
FILMPOOLEN
FEEL-GOOD -- ELLER?

OFFSIDE

En film om kvinners rett til å se fotball. We don't want to be offside anymore.

Fotballen er rund og kampen varer i 90 minutter; et par av fotballens udiskutable
sannheter. I Iran finnes et tillegg; kvinner har ikke lov å komme inn på stadion. Ingen
nedskrevet lov, bare de høye herrers oppfatning av hva som er til det beste for kvinnene.
OFFSIDE utfordrer på humoristisk vis denne reguleringen. Seks kvinner bestemmer seg for
å kle seg i mannsklær for å se VM-kvalifiseringskampen mellom Iran og Bahrain. Alle blir
de stoppet og arrestert, og istedet for å få se kampen er de nødt til å få den fortalt av
fangevokteren. De seks kvinnene lager rabalder over urettferdigheten de er utsatt for; de
nekter å godta denne diskrimineringen. Vaktene på sin side sliter med å finne argumenter
mot de rappkjeftede kvinnene, men i et samfunn styrt av menn har kvinnene uansett lite
å stille opp med. OFFSIDE bruker enkle filmatiske virkemidler, og alle skuespillerne er
amatører. På den måten får filmen et dokumentarisk preg, som gir den ekstra slagkraft i
sin kritikk av Irans styresett og behandling av kvinner. OFFSIDE ble tildelt Sølvbjørnen under
Berlin Filmfestival i år.

Football is not allowed for the women of Iran, they are simply banned from the stadiums. OFFSIDE
challenges this regulation in a humorous and realistic way; Six women dress up like boys and head for
the World Championships qualification match against Bahrain. The girls are caught, and though
excluded from the game, they are not allowed to go home. Imprisoned they refuse to bow to the absurd
ban, and argue aggressively with the naive stadium guards. OFFSIDE is a strong critique of the Iranian
government, and was awarded the Silver Bear at Berlin International Film Festival this year.
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Sverige 2006
Manus: Mårten Klingberg og Oskar Söderlund
Regi: Mårten Klingberg
Foto: Mats Olofson
Klipp: Malin Lindström
Musikk: Jean-Paul Wall
Medvirkende: Jonas Karlsson, Ingvar Hirdwall, Anja
Lundqvist, Torkel Petersson m.fl.
Produksjonsselskap: GötaFilm, www.gotafilm.se/
Produsent: Christer Nilson
Salgsselskap: Nordisk Film International Sales,
www.sales.nordiskfilm.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.gotafilm.se
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Svensk og engelsk tale, ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 103 min.

Mårten Klingberg er født i 1968, og er skuespiller,
manusforfatter og regissør. Som skuespiller har han blant
annet spilt i en rekke "Beck"-filmatiseringer. Han regisserte
kortfilmen VIKTOR OCH HANS BRÖDER (2002), som blant
annet vant publikumsprisen under Dresden Film Festival og
en Guldbagge for årets beste svenske kortfilm. I 2003
regisserte han novellefilmen UTAN DIG. OFFSIDE er hans
spillefilmdebut.

OFFSIDE

CINEMA EXTRAORDINAIRE
FEEL-GOOD -- ELLER?

Et 6. divisjonslag risikerer nedrykk, og en gammel Liverpool-stjerne hentes inn for å redde dagen

BIFF viser to filmer ved navn OFFSIDE i år – én fra Sverige og én fra Iran. De handler om
fotball, de er svært forskjellige, og begge to anbefales på det varmeste! Svenske OFFSIDE
finner sted i den lille byen Stenfors, som en gang var Sveriges største papirprodusenter. De
hadde også et fotballag som gjorde det skarpt i sjettedivisjon. Nå er papirjobbene borte,
nedrykk er rett rundt hjørnet, og idrettsforeningen vurderer å legge ned herrelaget.
Mannfolkene tror dagen er reddet når den tidligere Liverpool-stjernen Duncan Miller går
med på å spille for Stenfors ut sesongen. Det de ikke vet, er at Miller er alkoholisert og ikke
har sparket en ball på årevis...

Plottet i OFFSIDE har en eim av gladkomedie-for-hele-familien, og det er nettopp det den
er. Den er også oppriktig morsom, selv for den som ikke humrer av fryd når fulle menn
sparker en ball. Stenfors-innbyggerne er varmt og intelligent skildret, og filmen er
befriende fri for bygdetulling-klisjeer. Filmen har blitt sammenliknet med I BLANKE
MESSINGEN i sin skildring av arbeidsledighet, og dette er absolutt på sin plass. OFFSIDE er
en flott film om fotball – og en god del annet.

Described as a Swedish THE FULL MONTY, OFFSIDE takes place in a small town called Stenfors. The local
football team is struggling to stay in 6th division. They think they've solved their problem when former
Liverpool star Duncan Miller agrees to join the team, but soon realise that he's an alcoholic who hasn't
kicked a ball in years... OFFSIDE is a formulaic comedy in the best possible way – genuinely funny,
intelligent, and populated by fully developed, lovable characters. A great film about football – and
more.
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Japan 2006
Manus: Minakimi Seishi, Kon Satoshi og Nobutawa Ike, etter
en roman av Tsutsui Yasutaga
Regi: Kon Satoshi
Foto: Kato Michiya
Klipp: Seyama Takeshi
Musikk: Hirasawa Susumu
Medvirkende: Stemmer: Hayashibara Megumi, Emori Toru,
Hori Katsunosuke, Furuya Toru, Otsuka Akio, Yamadera Koichi
m.fl.
Produksjonsselskap: Madhouse Inc., www.madhouse.co.jp/
Produsent: Maruta Jungo, Takiyama Masao
Salgsselskap: Sony Pictures Releasing International,
www.sonypictures.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.sonypictures.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Japansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 90 min.

Kon Satoshi (f. 1963) er fra Hokkaido, Japan. Han fikk sin
utdannelse ved Musashino Art University, hvor han samtidig
publiserte noe av arbeidet sitt i tegneseriebladet Young
Magazine. Han gikk så over til animasjonsfilm som
kunstnerisk ansvarlig i animéfilmen ROJIN Z fra 1991. Hans
regidebut kom med animasjonsfilmen PERFECT BLUE (1998),
og han har siden fått stor oppmerksomhet for filmene
MILLENNIUM ACTRESS (2001), TOKYO GODFATHERS (2003)
og tv-serien PARANOIA AGENT fra 2004.

PAPRIKA

Drøm og virkelighet møtes når en portal til drømmenes verden blir stjålet

Et forskerteam ledet av den geniale kvinnelige forskeren Atsuko Chiba har funnet opp en
innretning som lar deg gå inn i andres drømmer. Rett før den skal godkjennes av staten til
bruk i terapi, blir den stjålet. Tyvene bruker den naturligvis til å gå inn i andres drømmer
uten tillatelse. For å finne og få tilbake den viktige oppfinnelsen, drar Atsuko inn i
drømmenes landskap under kodenavnet ”Paprika”. En lett reise blir det ikke, for hvis du
kan gå inn i en drøm – hva er da virkelighet?

Denne splitter nye japanske animéfilmen kommer rett fra konkurranseprogrammet i
Venezia, og er virkelig en fryd for øyet. Med nydelige overganger fra drøm til virkelighet,
utnytter PAPRIKA til det fulleste de muligheter man får ved animasjon. Fra regissøren av
TOKYO GODFATHERS og MILLENNIUM ACTRESS får du her oppleve en drømmeseanse
utenom det vanlige, helt fra den nydelige introen til den grandiose avslutningen.

A research team helmed by our heroine, the brainy scientist Atsuko Chiba, has developed a device that
lets you enter other people’s dreams as part of therapeutical treatments. When one of the mini-
machines gets stolen, Atsuko must enter the dreamworld, using the codename “Paprika”, to find and
retrieve the stolen item. Gorgeous scenery with expressive characters, rich backgrounds and
mesmerizing dreamscapes fullyrealizes the power of animation in this fourth feature from the director
of MILLENNIUM ACTRESS and TOKYO GODFATHERS.

ENESTE SJANSE
ANIMASJON
NORDISK PREMIERE
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Tyskland 2006
Manus: Andrew Birkin og Bernd Eichinger, basert på en
roman av Patrick Süskind
Regi: Tom Tykwer
Foto: Frank Griebe
Klipp: Alexander Berner
Musikk: Reinhold Heil, Johnny Klimek og Tom Tykwer
Medvirkende: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman,
Rachel Hurd-Wood, Andrés Herrera m.fl.
Produksjonsselskap: Constantin Film Produktion GmbH m.fl.,
www.constantin-film.de
Produsent: Bernd Eichinger m.fl.
Salgsselskap: Constantin Film Produktion, www.constantin-
film.de
Norsk distribusjon: Columbia TriStar Nordisk,
www.filmweb.no/ctn/
Offisiell hjemmeside: www.parfum.film.de
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 147 min.

Tom Tykwer er født i 1965 i Wupperthal og er etter hvert
for veteran å regne blant den generasjon tyske filmskapere
som kom til på 90-tallet. Tykwers DØDELIGE MARIA fra 1993
var hans gjennombrudd og ble etterfulgt av VINTERSØVNEN
(1997). Selv om begge ble distribuert i Norge, var det først
med LØP LOLA, LØP! i 1998 han for alvor ble kjent her
hjemme. Siden har han laget tre andre filmer før han i år, i
tillegg til PARFYMEN, har laget et segment i filmen PARIS, JE
T'AIME.

PARFYMEN: HISTORIEN OM EN
MORDER
Perfume: The Story of a Murderer

I jakten på den perfekte parfyme er det den med best luktesans som har det beste utgangspunktet

1738 blir et guttebarn født i stanken fra et parisisk fiskemarked på årets heteste dag.
Moren prøver å kvele det uønskede barnet i fiskeavfall, men den nyfødte gir fra seg et
fryktelig vræl og reddes av en forbipasserende. Gutten får navnet Jean-Baptiste og
tilbringer sitt første år på barnehjem. Selv om han hverken kan gå eller snakke, er det
åpenbart at gutten i en alder av tre år er i besittelse av en bemerkelsesverdig luktesans.

Som ung mann går han i lære hos en parfymeprodusent. Han lærer at det eneste sted i
verden han kan oppnå å utvikle den perfekte parfymen er i Grasse i Provence, som den dag
i dag anses for å være parfymens hovedstad. Vel fremme i Grasse setter han i gang å lære
seg kunsten som kalles "enfleurage" for å bli i stand til å fange enhver lukt han ønsker.

I de kommende ukene blir flere unge, eksepsjonelt vakre piker funnet myrdet.
Handelsmannen Richis er den eneste som mistenker at den djevelske gjerningsmannen er
besatt, en samler av skjønnhet.

Jean-Baptiste Grenouille is born under undignified circumstances at the Paris fish market in 1738. At a
very early age he realises he has an extraordinarily refined nose. After surviving the murderous working
conditions of the tannery in his youth, Grenouille starts an apprenticeship at the perfumery of Baldini.
He soon surpasses his master at the art of mixing scents, but the scents become an obsession to him, an
obsession that drives him away from human company. Possessed by the idea of preserving human
aromas, he unscrupulously murders young women whose scent turns his head.

FØRPREMIERER
NORDISK PREMIERE
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USA 2006
Manus: Richard Linklater
Regi: Richard Linklater
Foto: Shane F. Kelly
Klipp: Sandra Adair
Musikk: Graham Reynolds
Medvirkende: Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody
Harrelson, Winona Ryder and Rory Cochrane
Produksjonsselskap: Warner Independent Pictures, Detour
Filmproduction, www.detourfilm.com
Produsent: Tommy Pallotta, Jonah Smith
Salgsselskap: Warner Bros., wip.warnerbros.com
Norsk distribusjon: Sandrew Metronome,
www.filmweb.no/smn/
Offisiell hjemmeside: wip.warnerbros.com/ascannerdarkly
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD SDDS DTS, Farger, 100 min.

Richard Linklater (f. 1960) studerte litteratur med sikte på
å bli forfatter, men han ble etter hvert svært interessert i
film. I 1985 startet han Austin Film Society. I 1991 regisserte
han lavbudsjettsfilmen SLACKER, som av mange regnes som
filmen som startet den amerikanske independentbølgen på
90-tallet. Handlingen i filmen foregår over én dag, noe som
går igjen i flere av hans filmer: DAZED AND CONFUSED
(1993), BEFORE SUNRISE (1995), som vant Sølvbjørn i Berlin,
og oppfølgeren BEFORE SUNSET (2004), som ble nominert til
Oscar. I 2001 regisserte Linklater filmen WAKING LIFE, som
tok i bruk rotoskopi teknikken, og som vant flere priser.
Linklater har også regissert TAPE (2001), SCHOOL OF ROCK
(2003) og FAST FOOD NATION (2006.) Selv om han har hatt
betydelig suksess med sine filmer, med mulighet for å gjøre
store Hollywood-produksjoner, har han allikevel valgt å bli
boende i Texas med sitt eget studio.

A SCANNER DARKLY

Surrealistisk action-thriller om framtidens narkotikamisbruk. Det kommer ikke til å gå bra.

A SCANNER DARKLY foregår i en forstad i California, i fremtidens USA, hvor kampen mot
narkotika er tapt. Den umotiverte politimannen Bob Arctor (Keanu Reeves) jobber
undercover og får ordre om å spane på sine venner. Samtidig har han selv blitt avhengig av
et farlig narkotikum som utvikler splittede personligheter. Bob er ikke bare en dyktig
politimann, under narkorusen blir han den beryktede dop-langeren Fred. Når Bob får ordre
om å etterforske den ukjente og mørke siden av seg selv, byr det ikke uventet på
problemer. Han blir kastet inn i en absurd reise fylt med paranoia og identitetsforvirring,
der ingen er til å stole på.

Basert på en novelle av science-fiction forfatteren Philip K. Dick, forteller A SCANNER
DARKLY en skarp og tragisk historie om narkotikamisbruk i den moderne verden. Filmen
blander ekte film med avanserte animasjonsteknikker, og skaper en stilisert visjon av
framtiden. Denne teknikken er kalt rotoskopi, og har også blitt brukt i regissør Linklaters
film WAKING LIFE fra 2001.

In a futuristic USA, the war on drugs has been lost. The reluctant undercover cop Bob Arctor (Keanu
Reeves) has been addicted to a dangerous and popular drug which causes its users to develop split
personalities. As well as being a gifted detective, Bob becomes a notorious drug dealer. When he is
directed to investigate himself, he is launched on a hallucinogenic journey of chaos and paranoia. A
SCANNER DARKLY tells a caustic and deeply tragic tale of modern drug abuse, and combines live-action
photography with advanced animation techniques.

FØRPREMIERER
ANIMASJON
NORSK PREMIERE



91BIFF 2006

Nederland 2005
Manus: Marco van Geffen, etter en roman av Khalid Boudou
Regi: Martin Koolhoven
Foto: Guido van Gennep
Klipp: Job ter Burg
Musikk: Melcher Meirmans, Merlijn Snitker og Chrisnanne
Wiegel
Medvirkende: Mounir Valentyn, Bracha van Doesburgh,
Mimoun Oaissa, Yahya Gaier m.fl.
Produksjonsselskap: Lemming Film, www.lemmingfilm.com/
Produsent: Marina Blok, Joost de Vries, Leontine Petit og
Mounique van Welzen
Salgsselskap: MDC International, www.mdc-int.de
Norsk distribusjon: Tour de Force, tourdeforce.no/
Offisiell hjemmeside: www.lemmingfilm.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Hollandsk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 82 min.

Martin Koolhoven er født i Haag i 1969. Han studerte film i
Sittard i Nederland og i Brussel. Han spillefilmdebuterte med
det sjangeroverskridende psykologiske dramaet AMNESIA
(01). Med grøsseren THE CAVE (01) vant han prisen for beste
regi under Nederlands Film Festival. Det dystre dramaet THE
SOUTH (04) ble vist ved en rekke internasjonale
filmfestivaler. Under AFI-festivalen i Hollywood i 2004, ble
Koolhoven presentert i kategorien "New Faces of European
Cinema".

SCHNITZELPARADISET
Schnitzel Paradise
Het Schnitzelparadijs

FØRPREMIERER
FEEL-GOOD -- ELLER?

Schnitzler og kjærlighet i innvandrermiljø i fjorårets store nederlandske komediesuksess

Nederlandsk-marokkanske Nordip er familiens stolthet, og faren har hele livet hans
planlagt at han skal bli lege. Nordip selv er ikke særlig begeistret for ideen, og i et anfall
av opprør tar han seg jobb i oppvasken på en hotellrestaurant. Det såkalte
schnitzelparadiset er grisete og kaotisk, og fra dag én må Nordip finne seg i å få både
schnitzeldeig og frekke kommentarer slengt i trynet. Heldigvis fins det ett lyspunkt i en
ellers frityrdunstende tilværelse: den skjønne hotellarvingen Agnes...

Etter kjempesuksessen SHOUF SHOUF HABIBI! fra 2004, har nok en multikulturell komedie
tatt Nederland med storm. Selv om rasisme er et tema i SCHNITZEL PARADISE, er den likevel
en mer rendyrket komedie enn forgjengeren. Filmen er full av en rekke snodige karakterer,
og hotellkjøkkenet kan med sine nederlandske, tyrkiske, marokkanske og jugoslaviske
arbeidere sies å være det multikulturelle Nederland i miniatyr. SCHNITZEL PARADISE var
den mest innspillende filmen i hjemlandet i 2005, og mye av suksessen kan tilskrives de to
hovedrolleinnehaverne: Med sin uvanlig flotte kjemi er de Romeo og Julie i en verden der
selv ikke en sadistisk skiftleder kan stå i veien for ekte kjærlighet...

Dutch-Maroccan Nordip gets a job washing dishes in a hotel restaurant. From day one he gets a hard
time from most of his colleagues, but one thing makes it all worth while: The beautiful hotel heiress
Agnes... In many ways a conventional romantic comedy, SCHNITZEL PARADISE is also a nod to the
multicultural tensions in contemporary Netherlands. Much of the film's witty charm is due to the
chemistry between the two leads, who make sparks fly over the frying pan...
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Storbritannia / Tyskland 2005
Manus: David Wolstencroft, etter en historie av Richard
Alwyn og David Belton
Regi: Michael Caton-Jones
Foto: Ivan Strasburg
Klipp: Christian Lonk
Musikk: Dario Marianelli
Medvirkende: John Hurt, Hugh Dancy, Dominique Horowitz,
Claire-Hope Ashitey, Louis Mahoney, Nicola Walker m.fl.
Produksjonsselskap: CrossDay Productions, Egoli Tossell Film,
www.egoli.de/
Produsent: David Belton, Pippa Cross og Jens Meurer.
Salgsselskap:
Norsk distribusjon: Arthaus, www.arthaus.no
Offisiell hjemmeside: www.shootingdogsfilm.blogspot.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 115 min.

Michael Caton-Jones har en meget variert filmografi. Han
debuterte i 1989 med filmen SCANDAL. På nittitallet
oppnådde han stor publikumssuksess med blant annet DOC
HOLLYWOOD (1991), ET GUTTELIV (1993) og MEMPHIS
BELLE (1990). Han har også regissert thrilleren og suksessen
SJAKALEN (1997) og oden til hjemlandet Skottland ROB ROY
(1995). Han sto også bak filmen BASIC INSTINCT 2 som gikk
på kino tidligere i år.

FØRPREMIERER
FILMPOOLEN

SHOOTING DOGS

Joe jobber som misjonær når helvetet bryter løs i Rwanda

April 1994: Konflikten mellom hutuene og tutsiene eskalerte til et blodbad. Tutsiene,
sammen med sympatiserende hutuer ble slaktet ned i tusentall, mens det internasjonale
samfunnet sto på sidelinjen.

SHOOTING DOGS er basert på en historie av BBC-journalist David Belton, som var i Rwanda
under folkemordet i 1994. Dette er en sterk fortelling om en liten britisk misjonskole i den
rwandiske hovedstaden, som blir et tilfluktsted for europeere og tutsier. Joe har tatt seg et
år fri for å undervise ved misjonsskolen. Han trives og får god kontakt med elevene sine,
og livet går sin vante gang. Plutselig bryter helvete løs og mennesker slaktes ned i hopetall.
Tusenvis søker tilflukt inne på skolen under beskyttelse av en liten gruppe FN-soldater. Men
tryggheten viser seg å ikke være reell. Soldatene har ikke mandat til å gjøre annet enn å
observere og kan ikke gripe inn. Verden vender ryggen til, og utenfor skolegjerdet samler
tusenvis av hutuer seg med bloddryppende macheter.

SHOOTING DOGS er en råsterk adaptasjon av en historie om folkemordet i Rawanda. Et
grusomt tema, men filmen bærer likevel et bud om håp.

April 1994. The conflict between the Hutus and the Tutsies escalate into genocide. Thousands of Tutsis
are slain while the international community fails to intervene. This is the back-drop for SHOOTING
DOGS, a powerful fictionalised account of the events at a British missionary school in the capital Kigali.
Joe, a young British man, has taken one year off to teach at the school alongside father Christopher. Life
is normal, but suddenly all hell breaks loose, and thousands of Tutsis are killed. The school is set up as a
safe haven under the protection of a handful UN-soldiers, but the soldiers are only there to observe and
have no mandate to intervene.
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USA 2006
Manus: John Cameron Mitchell
Regi: John Cameron Mitchell
Foto: Frank G. DeMarco
Klipp: Brian A. Kates
Musikk: Yo La Tengo
Medvirkende: Raphael Barker, Lindsay Beamish, Peter
Stickles, Justin Bond, Bitch, Yolonda Ross, Daniela Sea,
Rachael C. Smith, m.fl.
Produksjonsselskap: Process Productions, Q Television
Produsent: Howard Gertler
Salgsselskap: Fortissimo Film Sales, www.fortissimo.nl/
Norsk distribusjon: Oro Film, www.filmweb.no/orofilm/
Offisiell hjemmeside: www.shortbusthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 102 min.

John Cameron Mitchell er fra El Paso og er kjent her
hjemme som mannen bak HEDWIG AND THE ANGRY INCH,
som var en av de mer oppsiktsvekkende filmer på BIFF i
2001. Denne var basert på hans off-Broadway musical.
Filmen ga ham kultstatus etter at den vant både Beste regi
og Publikumsprisen på Sundance samme året. Han ble også
nominert til Golden Globe Award for sin rolletolkning som
Hedwig. Siden den gang har han laget musikkvideoer for
Bright Eyes og Scissor Sisters og han var produsent for
Jonathan Caouettes TARNATION (04) som BIFF viste samme
år.

SHORTBUS

Heftig om folks sexliv i en skildring fra New York etter 9/11, som vekket New Yorkerne fra dvalen

"Shortbus" er benevnelsen på skolebussen som frakter de mer spesielle elevene – de som
er annerledes på ymse vis – alt fra psykisk tilbakestående til de mest briljant talentfulle,
som ikke passer inn i et A4-skjema.

I SHORTBUS stifter du bekjentskap med de fleste former for sex, for filmen er full av
eksplisitt sådan. Men er det ment å være pirrende? Filmskaperen John Cameron Mitchell
påstår at han ikke har hatt som målsetning å gjøre folk kåte, men å bruke sex som et
ledemotiv som driver handlingen fremover og avslører motiver de mange som portretteres
ledes av. Og kanskje også avkle deres mer angstfylte sider. For New York City var med ett
et episenter for angst og nye potensielle trusler etter 11/09. New Yorkere befant seg ikke
lenger i en hverdagslig anonymitet, de var blitt rystet grunnleggende og våknet brått fra
en slags Tornerose-søvn i all sin hektiske makelighet. De var plutselig nødt til "å konnekte"
til resten av verden og på ny (om noen gang) forholde seg til sine medmennesker. Dette,
konkluderer manusforfatter Mitchell, betydde også et nytt seksuelt frislepp. Handlingen
utspiller seg først og fremst på nattklubben "Shortbus", hvor draglegenden Justin Bond er
vert. I denne frisonen kan man komme til det som kunne hete "en omforent løsning" – og
utløsning – i frodig samspill og gruppesex.

The story focuses primarily on two couples, one straight and one gay, and how their lives intersect with
a few semi-lost souls. The various players end up at a weekly salon called "Shortbus", hosted by drag
legend Justin Bond. Through Bond's eyes, they see the possibility of communing with like-minded folks
about art, politics and, most importantly, sex. The characters' various disappointments and blockages
find a salve in this unique and necessary clinic.

FØRPREMIERER
FEEL-GOOD -- ELLER?
SEKSUALITETENS IRRGANGER
NORDISK PREMIERE
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Østerrike / Sveits / Tyskland 2006
Manus: Barbara Albert, Michael Glawogger
Regi: Michael Glawogger
Foto: Martin Gschlacht
Klipp: Christof Schertenleib
Musikk: Walter W. Cikan, Daniel Jakob, Peter von Siebenthal
Medvirkende: Paulus Manker, August Diehl, Michael
Ostrowski, Pia Hierzegger, Maria Bill m.fl.
Produksjonsselskap: Coop 99, Lotus Films, www.lotus-
film.co.at
Produsent: Erich Lackner, Susann Rüdlinger, Peter
Wirthensohn
Salgsselskap: Bavaria Film International,
www.bavaria-film-international.de
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.slumming.at
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Tysk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 100 min.

Michael Glawogger ble født i Graz, Østerrike, og studerte
film i San Francisco og ved filmskolen i Wien. Han har jobbet
som manusforfatter, fotograf og regissør. Han har laget en
rekke dokumentarer og svarte komedier. De siste årene har
han stått bak filmer som den anerkjente WORKINGMAN'S
DEATH (05), SLUGS (03) og SLUMMING (2006).

SLUMMING

Hipsteren Sebastian leker skjødesløst med omgivelsene, men går til slutt over grensen

Den sjarmerende, slue og lett psykopatiske hipsteren Sebastian deler en leilighet sammen
med den mer godtroende Alex. Sebastian får tiden til å gå med å manipulere sine
omgivelser på de mest kyniske vis, og drar alle omkring seg med i leken. Når han ikke
plukker opp naive ungjenter i de lugubre delene av Wiens natteliv fisker han etter dem på
internett, alltid på jakt etter et nytt tidsfordriv uten dypere innhold eller mening.
Tilværelsen endrer seg når hans siste erobring, den oppvakte ungjenta Pia, får rede på
Sebastians siste selskapslek – å dumpe den forfjamsete fylliken Kallman på den tsjekkiske
landsbygden uten penger eller papirer. Pia forsøker å redde den uheldige mannen, som
viser seg å være en heller mislykket poet, som til alt overmål ser ut til å finne sin endelige
muse i den tsjekkiske villmarken. SLUMMING er en lettere absurd satire over to nokså
usympatiske karakterer – Kallman og Sebastian, som kommer fra to vidt forskjellige
verdener, men deler den samme forakten for de kjedelige hverdagsmenneskene.

The anti-social, mildy psychopath hipster Sebastian spends his days in seedy bars in downtown Vienna,
and on the Internet, constantly chasing down easy girls. He gets his thrills without regard to the people
he offends, and makes his flatmate Alex play along. His manipulating streak crosses a line when he
kidnaps the disillusioned drunk Kallman and drops him off in Czech republic with no ID and no money.
His latest conquest, the clever girl Pia, decides to intervene, and the absurdities reach their climax in this
surreal satire.

HOVEDPROGRAM
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Sør-Korea 2005
Manus: Jeong Seo-Gyeong, Park Chan-wook
Regi: Chan-wook Park
Foto: Jeong Jeong-hun
Klipp: Kim Jae-beom, Kim Sang-beom
Musikk: Choi Seung-hyeon, Jo Yeong-wook, Na Seok-joo
Medvirkende: Lee Yeong-ae, Choi Min-sik, Kwon Yea-young,
Kim Si-hu, Nam Il-woo, Kim Byeong-ok, m.fl.
Produksjonsselskap: Moho Film Production, 4Fl, DSR Terrace,
62-1 Ihwa-dong, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, South
Korea, tel +82 2 3443 4495, moho@moho.co.kr
Produsent: Miky Lee, Lee Tae-hun, Cho Young-wuk
Salgsselskap: CJ Entertainment, www.cjent.co.kr/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.ladyvengeance.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Koreansk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 112 min.

Park Chan-wook, født i Seoul i 1963, studerte filosofi ved
Sogang University, hvor han også startet en filmklubb og
utviklet en sterk interesse for filmteori. Han publiserte tidlig
mange essays om film og filmomtaler i tillegg til å lage
kortfilmer, før han tok steget videre til spillefilmer. Hans
første store filmsuksess var filmen JOINT SECURITY AREA,
som slo både nasjonale og internasjonale rekorder og ble
invitert til konkurranseprogrammet i Berlin i 2000. Etter den
begynte hans særs suksessrike hevntrilogi med SYMPATHY
FOR MR VENGEANCE (02), vist på BIFF samme år, OLDBOY
(03), som vant Grand Prix ved Cannes året etter og vist på
BIFF samme år, og avslutningsvis SYMPATHY FOR LADY
VENGEANCE fra i fjor, en film som har blitt vist ved festivaler
verden over.

SYMPATHY FOR LADY VENGEANCE
Chin-jeol-han Geum-ja-ssi

ENESTE SJANSE

Godhjertede Geum-ja slipper ut av fengsel etter 13 år, klar for å utføre sin nøye planlagte hevn

Hun blir hyllet som prakteksemplet på religiøs rehabilitering når hun slipper ut av fengsel
etter 13 år, innesperret for å ha kidnappet og drept en seks år gammel gutt. Men når
presten hennes ved løslatelsen overrekker henne en tradisjonell hvit tofu-kake som symbol
på hennes rensede sjel, kaster hun den i bakken og går uten å se seg tilbake. Geum-ja er
klar for endelig å gjennomføre planen hun har brygget på i 13 lange år, for å hevne seg på
mannen som stjal hennes barndom og uskyld ved å la henne gå i fengsel for sine
forbrytelser. Men det er én ting å planlegge en hevn, noe ganske annet å utføre.

SYMPATHY FOR LADY VENGEANCE er den siste filmen i Chan-wooks løst sammenhengende
trilogi om hevn. Mye takket være overgangen til en kvinnelig protagonist avsluttes
trilogien på en mye mer rolig og poetisk måte enn den begynte. Med særdeles sterke
skuespillerprestasjoner, nydelig komponerte bilder og et Vivaldi-inspirert soundtrack av de
sjeldne, viser denne filmen atter en gang at Park Chan-wook kanskje er den mest
interessante regissøren fra Asia akkurat nå.

She’s hailed as an angel, the poster girl for religious rehabilitation by a preacher and a chorus of Santa
Clauses as she walks out of prison following a 13-year-sentence for kidnapping and murdering a little
boy. But when beautiful Lee Geum-ja is presented with the traditional white tofu cake, meant to
celebrate the birth of a new, reformed life, she tosses it to the ground and coldly walks away. The
woman who carried a reputation for good deeds behind bars, sets herself on a path of retribution aimed
at the man whose evil criminality left her behind bars.
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Ungarn / Østerrike / Frankrike 2006
Manus: György Pálfi & Zsófia Ruttkay, basert på Lajos Parti
Nagys romaner
Regi: György Pálfi
Foto: Gergely Pohárnok
Klipp: Réka Lemhényi
Musikk: Amon Tobin
Medvirkende: Csaba Czene, Gergõ Trócsányi, Marc Bischoff,
Adél Stanczel, István Gyuricza, m.fl.
Produksjonsselskap: Eurofilm Stúdió, Amour Fou
Filmproduktion, Memento Films Production, La Cinéfacture
Eurofilm Stúdió- Tel:(36-1) 252-5069 /Fax: (36-1) 251-3986/
Mobile: 30 950 4195 / eurofilm@axelero.hu
Produsent: Péter Miskolczi, m.fl.
Salgsselskap: Fortissimo Film Sales, www.fortissimo.nl/
Norsk distribusjon: Fidalgo, www.filmweb.no/fidalgo/
Offisiell hjemmeside: www.taxidermia.hu
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Ungarsk tale, Norske undertekster
15 år, SC 1:2,35, DTS DolbySR, Farger, 91 min.

György Pálfi (f. 1974) er fra Budapest og studerte regi ved
Akademiet for Drama og Film. HUKKLE fra 2002 var hans
debutfilm og er på programmet i år som et ekstra bidrag til
å bli kjent med Pálfis univers. Han har laget en episodefilm
etter dette, men TAXIDERMIA er hans definitive
gjennombrudd som viden kjent ungarsk filmskaper.

TAXIDERMIA

Taxi = noe som beveger seg. Derma = hud. Bevegelig hud? Need we say more?

Om noen film kan kalles årets filmatiske bombe, er det TAXIDERMIA. Jo – vi vet at mange
hater den – men for oss representerer den en åpenbaring – en krukke av fortellerglede,
svart humor, samfunnskritikk – spesielt rettet mot kommunismen – men også nåtidssatire
og forakt for kunstteoretikernes patetiske intellektualisme, slik dette kommer til uttrykk i
filmens siste akt. Det er dristig formulert alt sammen, selv der den faller igjennom i sin iver
etter å please.

Vi møter først bestefaren som er soldat i en fjerntliggende del av Ungarn under krigen. Han
blir kåt på kommandantens feite hustru, som han gjør gravid. Sønnen blir født med
grisehale og er tydeligvis forbannet. Gutten vokser opp til å bli et fedmeberg og slår seg
opp som atletisk mester i suppespising, eller noe der omkring. Han får selv en sønn som er
hans rake motsetning. Denne vokser opp til å bli en radmager mann som arbeider som
utstopper eller "taxidermist", som det heter på fagspråket. Det ultimate for ham er
udødelighet – og hvordan oppnår han dette?

It is safe to say there is nothing quite like TAXIDERMIA under the sun. Hungarian director György Pálfi's
new film is a goulash of bodily fluids and perversity, a nearly unclassifiable visceral feast for the senses.
This vulgar follow-up to Pálfi's surreal delight HUKKLE BIFF 2006) traces three generations of men who
ejaculate fire, eat until they are morbidly obese and push the limits of ethical embalming. The film's
unrestrained, anarchic visual imagination and grotesque poetry leave one in disbelief.

AVSLUTNINGSFILM
FØRPREMIERER
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USA 2005
Manus: Guillermo Arriaga
Regi: Tommy Lee Jones
Foto: Chris Menges
Klipp: Roberto Silvi
Musikk: Marco Beltrami
Medvirkende: Tommy Lee Jones, Barry Pepper, Julio Cedillo,
Dwight Yoakam, January Jones m.fl.
Produksjonsselskap: Europa Corp, The Javelina Film
Company, www.europacorp.com/
Produsent: Luc Besson, Tommy Lee Jones, Michael Fitzgerald
og Pierre-Ange Le Pogam
Salgsselskap: Europa Corp., www.europacorp.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
http://www.sonypictures.com/classics/threeburials
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk og spansk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 121 min.

Tommy Lee Jones (f. 1946) er først og fremst kjent som
skuespiller. Han begynte karrieren som teaterskuespiller og
gikk siden over til tv. De siste 15 årene har han spilt i en
rekke større spillefilmer, med bærende roller i filmer som JFK,
JAKTEN og MEN IN BLACK. Han debuterte som regissør i
1995 med tv-filmen THE GOOD OLD BOYS.

THE THREE BURIALS OF MELQUIADES
ESTRADA

Etterlengtet nordisk premiere på filmen alle som var i Cannes ifjor har ventet skulle komme på kino

Den lille byen Van Horn blir snudd på hodet da den illegale innvandreren Melquiades
Estrada blir funnet skutt og drept i ørkenen på grensen mellom USA og Mexico. Ingen vil
selvsagt innrømme å ha skutt mannen, men rancheieren Pete nærer mistanke til den lokale
grensepatruljen og setter igang sin egen etterforskning. Nettet snører seg sammen, og da
han får tak i gjerningsmannen, legger de ut på en hasardiøs ferd gjennom ørkenen for å
oppfylle Melquiades' siste ønske. Reisen blir en prøvelse for både gjerningsmann og
hevner, som begge kommer frem som mennesker merket for livet.

På en nyansert og tankevekkende måte tar THE THREE BURIALS OF MELQUIADES ESTRADA
opp sentrale problemstillinger i den opphetede immigrasjonsdebatten i USA. Mange får
komme til ordet, fra den usympatiske sheriffen via den psykotiske grensevakten til den
frisinnede diner-servitrisen, og historiene deres veves sammen til et fascinerende og poetisk
drama om menneskeverdets kår.

The small town Van Horn is turned upside-down when the illegal immigrant Melquiades Estrada is
found murdered in the desert on the border between Mexico and USA. His friend Pete sets out to find
the killer, and when he finally finds him, the two men go on a cathartic journey through the endless
desert to fulfill Melquiades' last wish. Through a poetic and dramatic story of friendship, violence and
redemption, THE THREE BURIALS OF MELQUIADES ESTRADA also raises important issues in the heated
debate about illegal immigration.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
MIGRASJON OG IDENTITET
NORDISK PREMIERE
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Tyrkia 2006
Manus: Raci Sasmaz, Behadir Ozdener
Regi: Serdar Akar
Foto: Selahattin Sancakli
Klipp: Kemalettin Osmanli
Musikk: Gökhan Kirdar
Medvirkende: Nercati Sasmaz, Billy Zane, Ghassan Massoud,
Gary Busey m.fl.
Produksjonsselskap: Pana Film, www.panafilm.com
Produsent: Raci Sasmaz
Salgsselskap: Arsenal Pictures International, www.arsenal-
pictures.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.valleyofthewolvesiraque.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Arabisk, Engelsk, Tyrkisk, Kurdisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 122 min.

Serdar Akar er født i Ankara i 1964. Hans første spillefilm
var GEMIDE i 1999 og deretter fulgte OFFSIDE i 2000. Siden
har han for det meste jobbet for TV, og i 2003 skapte han
TV-serien som VALLEY OF THE WOLVES bygger på.

VALLEY OF THE WOLVES
Kurtlar Vadisi – Iraq

En tyrkisk spesialagent prøver å gjenopprette rettferdighet og tvinger amerikanske styrker i kne

Da BIFF gjestet filmfestivalen i Istanbul i påsken, var det én ferdigprodusert tyrkisk film som
ikke ble presentert. Her er den – en av de mest omtalte filmer fra året som har gått –
actionfilmen om tyrkernes svar på 007, som egenhendig rydder opp i amerikanernes skitne
krig i Irak. Agenten og hans få medhjelpere jakter på den kyniske CIA-agenten som fører
de amerikanske styrker mot sivile mål. Både han og den skruppelløse militærlegen, som er
ute etter kroppsorganer, tjener seg rike på lyssky virksomhet som ikke kan forenes med
deres egentige oppdrag i krigssonen. Amerikanernes brutale fremferd i Irak må stoppes, og
vår tyrkiske helt er rede til å ofre alt for å nå dette målet.

Det blir ikke så rent lite komikk ut av dette. Hele tiden tar man seg i å fnise av hvor
"amerikansk" filmen er i sin oppbygning og retorikk – noe som igjen får oss til å tenke
igjennom hva vi egentlig har blitt utsatt for av Hollywood opp gjennom årene. Nettopp på
grunn av dette oppnår filmskaperne langt på vei det de sannsynligvis satte seg fore – å lage
en film der amerikanerne ikke bare fremstår som skurker – de er det også.

This action film is based on an actual incident in northern Iraq: In 2003 US soldiers arrested 11 Turkish
officers and pulled bags over their heads before taking them away. It was an insult to the Turkish people.
From this point the film is pure fiction and pure action. When the Turkish intelligence agent Polat
Alemdar comes to revenge the 11 soldiers, he is shocked by the brutality and cynicism of the US forces
in Northern Iraq. VALLEY OF THE WOLVES has sparked mass hysteria in Turkey and has also become a
hit among the Turkish population in Germany.

CINEMA EXTRAORDINAIRE
NORSK PREMIERE
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India / Canada 2005
Manus: Deepa Mehta
Regi: Deepa Mehta
Foto: Giles Nuttgens
Klipp: Colin Monie
Musikk: Mychael Danna og A.R. Rahman
Medvirkende: Lisa Ray, Seema Biswas, Kulbhushan
Kharbanda,Waheeda Rehman, Raghuvir Yadav m.fl.
Produksjonsselskap: Deepa Mehta Films, Flagship
International, David Hamilton Productions, Echo Lake
Productions, Noble Nomad Pictures Ltd., Téléfilm Canada
Produsent: David Hamilton
Salgsselskap: Celluloid Dreams, www.celluloid-dreams.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: water.mahiram.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Hindi tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 117 min.

Indiskfødte Deepa Mehta emigrerte til Canada i 1973, og
har etablert seg som en spennende regissør som fungerer
som en stemme for India i vesten. SAM & ME (91) handler
om en ung inders møte med Canada. I 1994 fikk Mehta med
seg et stjernelag for den lavmælte CAMILLA og hun har
laget fine romantiske komedier i BOLLYWOOD/HOLLYWOOD
(02) og THE REPUBLIC OF LOVE (03). Hennes store prosjekt
er trilogien om India: FIRE (96), EARTH (98) og WATER; et
vakkert og grundig verk som gir godt innblikk i det indiske
samfunn.

VANN
Water

HOVEDPROGRAM

I Ghandis India må en ung enke kjempe for aksept og kjærlighet i et samfunn tuftet på tradisjoner

Året er 1938 og indere driver motstandskamp mot britisk okkupasjon. En ung jente giftes
bort til en gammel mann. Han dør snart og jenta blir i tråd med tradisjonen sendt til en
gruppe enker for å leve resten av sitt liv med dem, ekskludert fra samfunnet. Når hun
vokser opp forelsker hun seg i en mann av lav kaste, men kjærligheten er problematisk.
Som ung enke ble hun tvunget ut i prostitusjon, og hans hjemsted vekker mørke minner.

Denne siste delen av regissør Deepa Mehtas trilogi om ulike sider av samfunnet viser hva
konservativ religionspolitikk fører til for Indias kvinner. Tidligere har hun belyst politikk og
seksualitet med FIRE (96) og politikk og nasjonalisme med EARTH (98). Mehta er en modig
regissør, og innspillingen ved det hellige stedet Varanasi i India ble stadig sabotert av
fundamentalister. Inspillingen måtte til slutt flyttes til Sri Lanka, og foregå skjult. Like fullt
har hun maktet å jobbe fram et vakkert portrett av tredvetallets India for kvinner som sto
på utsiden av samfunnet.

In 1938 Indians protest the British occupation. A young girl is wed to an old man. He dies and she is sent
away to live with widows who are shunned by society. She later falls in love with a man of lower caste,
but their love is problematic. She's been forced into prostitution as a widow, and his homestead brings
back gloomy memories. This strong finish of director Deepa Mehta's trilogy about different aspects of
Indian society was sabotaged several times by religious fundamentalists during shooting, and had to be
moved to Sri Lanka.
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Italia 2006
Manus: Paolo Sorrentino
Regi: Paolo Sorrentino
Foto: Luca Bigazzi
Klipp: Giogiò Franchini
Musikk: Teho Teardo
Medvirkende: Giacomo Rizzo, Laura Chiatti, Fabrizio
Bentivoglio, Gigi Angelillo, Emiliano De Marchi m.fl.
Produksjonsselskap: Fandango, Indigo Film,
www.indigofilm.it/
Produsent: Francesca Cima, Nicola Giuliano og Domenico
Procacci
Salgsselskap: Wild Bunch, www.wildbunch.biz
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.medusa.it/lamicodifamiglia
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Italiensk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 110 min.

Paolo Sorrentino ble født i Napoli 1970. Han skrev og
regisserte sin første kortfilm i 1994, UN PARADISIO og har
senere bidratt som manusforfatter på en rekke filmer og
regissert flere kortfilmer. I 1999 skrev og regisserte han sin
første langfilm, L'UOMO IN PIÙ (ONE MAN UP), som var
med i konkurranseprogrammet i Venezia i 2001 og som
mottok en rekke priser i Italia og i utlandet. I 2004 regisserte
han langfilmen THE CONSEQUENCES OF LOVE som deltok i
konkurranseprogrammet i Cannes 2004.

EN VENN AV FAMILIEN
The Family Friend
L' Amico di famiglia

En lånehai tilsynelatende uten hjerte vekker vemmelse, men også medlidenhet

Geremia er nabolagets lånehai som hjelper mennesker ut av økonomiske kriser. Han kaller
seg Heart-of-Gold og hevder han er en meget omtenksom og snill mann. "Min siste tanke
går til deg," sier han til menneskene han hjelper, og framstiller seg selv som en nær venn
som bare vil godt. Sannheten er at han er en kynisk og sleip drittsekk. Han har en sykelig
besettelse av å eie ting og av å bestemme over andre menneskers liv, og gjennom mange
års hjerterå pengeinnkreving er han blitt svært rik. Geremia begjærer også vakre kvinner,
men har innsett at skjønnhet er noe som aldri vil tilfalle han. Han er nødt til å kjøpe, stjele
eller prøve å ødelegge det. Når en far skal gifte bort sin vakre unge datter ved hjelp av
Geremias penger, kommer han med uanstendige forslag for tilbakebetalingen. EN VENN
AV FAMILIEN er forseggjort og vakkert filmet, og klarer å gi oss en merkverdig
medlidenhet for Geremia uten å gjøre ham sentimental.

Geremia is a money lender, a tiny troll-like creature who likes to be called Heart-of-Gold. "My last
thought will be for you" he says, claiming to be a dear friend of the people he "helps." The truth is that
he is a rich and cynical sleazebag, obsessed with money and controlling other people's affairs. If his
"friends" fall behind in repayments, he shows no mercy. A rich and handsomely filmed movie that
manages to find a parcel of pity for Geremia without ever sentimentalizing him.

HOVEDPROGRAM
NORSK PREMIERE
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Storbritannia 2006
Manus: Paul Laverty
Regi: Ken Loach
Foto: Barry Ackroyd
Klipp: Jonathan Morris
Musikk: George Fenton
Medvirkende: Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam
Cuningham, Gerard Kearney, William Ruane, Roger Allam,
Laurance Barry m.fl.
Produksjonsselskap: Sixteen Films, Matador Pictures,
www.sixteenfilms.co.uk/
Produsent: Rebecca O'Brien
Salgsselskap: Pathé Pictures International, www.pathe.co.uk
Norsk distribusjon: Actionfilm, www.actionfilm.no
Offisiell hjemmeside: www.thewindthatshakesthebarley.co.uk
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Danske undertekster
år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 127 min.

Ken Loach studerte juss i Oxford, men penset raskt inn på
filmregi. Han debuterte med POOR COW i 1968, og har siden
regissert en hel rekke filmer, deriblant: KES (70), FAMILY LIFE
(72), BLACK JACK (79), LOOKS AND SMILES (81), HIDDEN
AGENDA (90), RIFF RAFF (91), RAINING STONES (93) LAND
AND FREEDOM (95) og SWEET SIXTEEN (02). I 1994 ble
Loach tildelt Gulløven ved filmfesitvalen i Venezia for sitt
lange og dedikerte bidrag til film. I 2004 ble filmografien
hans tildelt speisialprisen til den økumeniske juryen ved
Cannes internasjonale filmfestival. VINDEN SOM RySTER
KORNET vant Gullpalmen ved samme festival i år.

VINDEN SOM RYSTER KORNET
The Wind That Shakes The Barley

FØRPREMIERER

Årets Gullpalme-vinner om det okkuperte Irland på 1920-tallet. En rystende beretning om overgrep

Ken Loach har lang fartstid i europeisk film. I over 40 år har han laget filmer spekket med
sosialt og politisk sprengstoff. Årets Gullpalme-vinner VINDEN SOM RYSTER KORNET er
intet unntak og beretter om det irske opprøret mot det britiske kolonistyret på 1920-tallet.

Filmen kretser rundt to brødre i den irske republikanske frigjøringshæren. Teddy er den
fødte geriljaleder og drives frem av sitt hat mot britene, mens lillebroren Damien er på vei
til å forlate hjemlandet til fordel for en fremtid som lege i London. Drevet av en følelse av
plikt og kjærlighet til fedrelandet gir Damien opp sin karriere som lege og slår seg sammen
med broren i en farlig og voldelig kamp for frihet. VINDEN SOM RYSTER KORNET er en film
om store offer og vanskelige valg i en brutal konflikt. Det er en film om hva mennesker er
i stand til å gjøre når anarkiet og unntakstilstanden råder, og hvordan det menneskelige
kan opphøre å eksistere i krig.
VINDEN SOM RYSTER KORNET er mer enn en innføring i irsk historie. Loach prøver å trekke
linjer til samtidens politikk, han gir publikum en følelse av hvordan det er å være okkupert
og ville slåss mot en brutal overmakt. Samtidig er det to sider til enhver historie, og Loach
greier å vise dette gjennom forholdet mellom brødrene og valgene deres som til slutt tar
fullstendig kontroll over livene deres.

In 1920 Ireland was still occupied by Great Britain, who refused to let the colony go. To keep the country
under control, militias patrolled the country and smoked out agitators and rebels. Methods were often
extremely brutal and civilians sufferd badly. THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY is a sympathetic look
at the rebelling republicans and focuses on two brothers who once were united in the fight for freedom,
but soon find themselves torn apart by the choices the rebellion forces them to make.THE WIND THAT
SHAKES THE BARLEY won this years Palme d'Or.
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USA 2006
Manus: Michel Gondry
Regi: Michel Gondry
Foto: Jean-Louis Bompoint
Klipp: Juliette Welfling
Musikk: Jean-Michel Bernard
Medvirkende: Gael García Bernal, Charlotte Gainsbourg,
Alain Chabat, Miou-Miou, Emma de Caunes m.fl
Produksjonsselskap: Partizan,
www.partizan.com/partizan/films/
Produsent: Georges Bermann
Salgsselskap: Gaumont, www.gaumont.com
Norsk distribusjon: SF Norge, www.filmweb.no/sfnorge/
Offisiell hjemmeside: wip.warnerbros.com/scienceofsleep
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Spansk, Engelsk, fransk tale, Norske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD SDDS DTS, Farger, 105 min.

Michel Gondry er født i Versailles i 1963. VITENSKAP OM
DRØMMER er hans første film som både manusforfatter og
regissør. Han har tidligere gjort seg bemerket for
samarbeidet med manusforfatter Charlie Kaufman med
filmene HUMAN NATURE (2001) og EVIG SOLSKINN I ET
PLETTFRITT SINN (2004). Gondry startet sin karriere som
musikkvideoregissør og regnes som en av de mest
innflytelsesrike av sorten. Hans cv inkluderer blant annet
videoer for Bjørk, The White Stripes, Daft Punk, Foo Fighters
og mange mange flere.

FØRPREMIERER
FEEL-GOOD -- ELLER?

VITENSKAP OM DRØMMER
The Science of Sleep
La Science des rêves

En vittig, intrikat og leken romantisk komedie om hva som er drøm og hva som er virkelig

Historien starter inne i hovedpersonen, den smellvakre Gael García Bernals fantasi og
overlater til publikum å finne ut hvor mye av den påfølgende handlingen som foregår
utenfor Bernals hjerne. Filmen leker med science fiction-sjangeren, og overlapper hva som
er virkelig, og hva som er drøm. Filmen strømmer over av intrikate optiske illusjoner og er
fylt til randen av det vittige visuelle fiksfakseri regissør Michel Gondry har gjort seg
verdenskjent for.

Handlingen kretser rundt den fremadstormende og kreative artisten Stéphane som
nettopp har flyttet til Paris. Han begynner i en lovende jobb hans mor har skaffet til veie,
men blir snart skuffet når den viser seg å være like kreativ som å brette ut gamle papirfly.
Stéphane forelsker seg raskt i nabojenta, etter at han ikke klarer å sjarmere venninnen i
senk. I søvne leder han derimot sitt eget TV-program og snart dukker begge jentene opp
og han fanges i et intrikat trekantdrama. VITENSKAP OM DRØMMER er en romantisk
komedie langt utenom det vanlige og et fantastisk stup inn i en kreativ, men usikker ung
manns fantasi.

This is the first film Michel Gondry has written as well as directed. It has all the visual excitement of the
director's previous work and is a burlesque dive into a young mans imagination. Gabriel García Bernal
plays Stéphane, a creative young artist who falls in love with his neighbour, after he realizes he stands
no chance with her friend. SCIENCE OF SLEEP is a romantic comedy about searching for love in all the
wrong places – both real and dreaming – and the rapture of suddenly finding it.
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WELCOME TO DONGMAKGOL

En visuell nytelse og en herlig historie om landsbybeboere som ikke aner noe om krigen

Sør-Korea 2006
Manus: Jin Jang & Joong Kim
Regi: Kwanghyun Park
Foto: Sangho Choi
Klipp: Steve M. Choe
Musikk: Joe Hisaishi
Medvirkende: Jaeyeong Jeong, Hakyun Shin, Hyejeong Kang,
Haryong Lim, Jaekyeong Seo, Deokhwan Ryu, Steve Taschler
m.fl.
Produksjonsselskap: Film It Suda, www.filmitsuda.com
Produsent: Sangho Choi, Jin Jang m.fl.
Salgsselskap: Showbox, www.showbox.co.kr
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.dongmakgol2005.co.kr
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Koreansk tale, Engelske undertekster
15 år, SC 1:2,35, SRD, Farger, 133 min.

Park Kwanghyun er født i 1977 og leverer her en strålende
debutfilm. Han har for øvrig bak seg et segment (MY NIKE)
fra filmen NO COMMENT fra 2002.

Denne forførende sør-koreanske filmen var landets offisielle bidrag til Oscar-
nominasjonene i år. En avsidesliggende landsby blir plutselig åstedet for en konfrontasjon
mellom soldater fra sør og nord. Landsbyboerne har levd i uvitenhet om krigen mellom Sør-
og Nord-Korea, og har heller ikke fått med seg alle teknologiske fremskritt, som pistoler
og granater. Når i tillegg en amerikansk flyger detter ned fra himmelen utenfor landsbyen
deres, undrer de seg enda mer over tingenes tilstand.

WELCOME TO DONGMAKGOL er en visuell nytelse og en av de morsomste filmene fra Sør-
Korea på lang tid. Det er ofte slik at komedier herfra, i motsetning til harde voldsfilmer,
ikke faller i smak hos et vestlig publikum. Her er altså ett av unntakene, som viser at
kvalitet og humor kan la seg forene – også i koreansk film.

During the Korean War, a ragtag group of North Korean soldiers, led by Commander Lee, are ambushed.
The survivors encounter a strange girl who leads them to her village of Dongmakgol - a remote site
where none of the villagers have ever heard about the on-going war between the North and the South,
not to mention American pilots crashing in the fields outside the village. WELCOME TO DONGMAKGOL
is visually stunning and a treat to watch, and you want more of it although is lasts for more than two
hours.

HOVEDPROGRAM
MIGRASJON OG IDENTITET
FEEL-GOOD -- ELLER?
NORDISK PREMIERE
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I fjor var ulike sider ved krig i fokus. Verdens
konflikter ruller videre også i år, men BIFF
fokuserer denne gangen i større grad på
andre store utfordringer som står i kø for
dagens globaliserte verden. Hvordan skal vi
sikre en bærekraftig utvikling for kloden vår
og hvordan løser man best utfordringene
rundt vår tids migrasjonsvandringer? USA er
som verdens store supermakt ytterst inn-
flytelsesrik på mange områder. Landets
sikkerhetspolitikk har utvilsomt globale
følger, og BIFF gir et innblikk i hvordan den
utformes og framstilles.

Vi vil på den helt andre siden av virkelighets-
skalaen også se nærmere på musikkindu-
strien og den uavhengige filmen i USA. I
tillegg har vi noen filmer som kan hjelpe oss
å forstå mentaliteten i det israelske sam-
funn.

Bærekraftig utvikling
I dag dreier mange av verdens konflikter seg
om olje, mye på grunn av at alle de store
økonomiene i verden er fullstendig av-
hengige av dette sorte gullet. Begrepet
”Peak Oil” viser til at oljeproduksjonen
sannsynligvis er i ferd med å passere toppen.
Ifølge eksperter vil oljeeventyret ta slutt om
relativt kort tid, da tilgangen til olje vil bli
mer og mer begrenset. Alternative energi-
kilder er blitt lansert, men oljens sorti vil
kunne endre verden slik vi kjenner den og
noen hevder at mange former for globali-
sering kan komme til å måtte gjøre retrett.
To av filmene på årets BIFF analyserer denne
problematikken. THE OIL CRASH og THE

END OF SUBURBIA bygger på hver sin måte
oppunder Peak Oil-teorien, greier ut om
konsekvensene og retter advarende peke-
fingre mot verdenssamfunnets manglende
vilje til å ta utfordringene alvorlig. Hvis
verdens ledende land ikke satser seriøst på å
finne veier til bærekraftig utvikling kan en
overgang bort fra oljen bli dramatisk, og
kampen om resten av oljen kan fortone seg
enda råere enn det vi ser i dag.

Bærekraftig utvikling dreier seg om mer enn
olje. Det handler også om hva vi spiser. Mye
av maten vi spiser er fraktet langveis fra,
noe som krever store mengder olje. Hvordan
vi forvalter jorden og hvordan vi behandler
dyr kan gjenspeile vår evne til å ta vare på
kloden i et langt perspektiv. Mange tror
framveksten av sykdommer som kugalskap
og fugleinfluensa de siste årene er et
resultat av omfattende vanskjøtsel av hus-
dyr. Nordmenn har tradisjonelt et godt inn-
trykk av norsk mat gjennom konsepter som
Godt Norsk og dess like. Vi utsettes for
massive mengder propaganda om norsk
mats fortreffelighet. Er maten vår så
miljøvennlig, sunn og kortreist som vi vil ha
det til? SMAKEN AV HUND utfordrer myter
om norsk mat. Den morsomme doku-
mentaren opererer ikke etter Vær varsom-
plakaten, og kommer med provoserende
angrep mot kjeder som Gilde, Tine og Prior,
klippet sammen på underholdende vis.
Budskapet er krystallklart: Norsk matbransje
har noen svin på skogen, og glansbildet de
maler strekker virkeligheten litt vel langt.

At McDonald’s ikke har helt rent mel i posen
heller, kommer neppe som et sjokk, men
giganten har alltid sluppet unna, helt til de
møtte en postmann og en gartner i England
som nektet å si unnskyld. MCLIBEL forteller
den utrolige historien om de to som for-
svarte seg mot burgerkjeden i britisk
histories lengste rettssak. De anklager
McDonald’s for å være miljøfiendtlige,
helsefarlige og for å behandle ansatte
elendig: trekk som er problematiske i håp
om bærekraftig utvikling. Filmen er både
morsom og spennende, og har fått æren for
å bidra til McDonald’s sitt første under-
skudd. Et annet transnasjonalt selskap som
får gjennomgå på årets BIFF er Wal-Mart.
WAL-MART: THE HIGH COST OF LOW PRICES
gyver løs på butikkjedens usle personal-
politikk. I likhet med MCLIBEL antyder
denne filmen at et system der fagbevegelser
forhindres og arbeidskraften utnyttes grovt
ikke er bærekraftig på sikt. Løpske kreditt-
systemer - som heller ikke virker framtids-
rettet og levedyktige - kritiseres i MAXED
OUT, hvor kredittkjøp og selvmord knyttes
sammen. Vårt brede program om miljø og
bærekraftig utvikling viser at stater og
selskaper med makt i verden må ta seg selv i
nakken dersom folk og fe skal ha en verdig
framtid.

Migrasjon
Globalisering innebærer også at mennesker
vil flytte på seg. Der verdens ledere ivrer
etter fri flyt av alt i globaliseringens ånd,
skiller flyt av mennesker seg ut. Migrasjon
vil man ha strenge begrensninger på. Likevel
lever vi i en tid der mange mennesker flytter
på seg for å få det bedre. De mange
kulturmøtene fører til flere utfordringer
både for land som mister verdifull
arbeidskraft, for mottakerland og for de
menneskene som skal tilpasse seg et helt
nytt samfunn. På programmet i år har vi en
lang rekke filmer om migrasjon. En del av
dem tar opp hvordan folk prøver å finne seg
til rette i sitt nye land.

Identitet og tilhørighet er kompliserte
spørsmål, spesielt for annengenerasjons
innvandrere. 37 BRUKSMÅTER FOR EN DAU
SAU forteller den fascinerende historien til
Pamir-kirgiserne, en folkegruppe som har
bodd i fem ulike land de siste hundre årene.
PAPER DOLLS er en israelsk dokumentar som
beskriver et kulturmøte av de sjeldne. Når
Israel sier nei til å ansette palestinere må de

GLOBALE UTFORDRINGER
BIFF fortsetter å være Norges ledende festival
for dokumentarfilm, og vi har i år et
kruttsterkt program med filmer innen et vidt
spekter av brennhete temaer.



se andre steder etter arbeidskraft, blant
annet hentes transseksuelle filippinere inn
for å være pleiere på et eldresenter for
ortodokse jøder. SEX SLAVES viser tragiske
følger av folks drøm om et bedre liv andre
steder. Ukrainske kvinner føres bak lyset og
selges som sexslaver i rikere europeiske
land. BOMBAY CALLING handler om en
annen form for globalisert arbeidskraft, der
indere sitter i Mumbai og driver telefonsalg
i Vesten.

Vi har også en del aktuelle spillefilmer om
migrasjon. SCHNITZELPARADISET er en fin
komedie om forviklinger på et høyst
flerkulturelt kjøkken. Tyskland er blitt et
veldig flerkulturelt land etter hvert, og i
BAK SLØRET møter vi den illegale inn-
vandreren Fabira, som kjemper for til-
værelsen hos germanerne. Tommy Lee Jones
har debutert som regissør med en film om
konflikten på grensen mellom Mexico og
USA, en konflikt som har ført til diplo-
matiske problemer mellom landene og hvor
meksikanske liv stadig går tapt. Filmen
heter THE THREE BURIALS OF MELQUIADES
ESTRADA. Spanskamerikanere utgjør for
øvrig en betydelig del av det amerikanske
samfunn, og i CHOKING MAN møter vi en
fremmedgjort ecuadorianer som jobber i
oppvasken i New York. Alejandro Iñarritu
har kommet seg over Rio Bravo etter
braksuksessen ELSKEDE KJØTERE, og vi har
med hans mesterverk BABEL, om migrasjon
lagt til fire forskjellige land.

Døende musikk og standardkultur
Også i år har vi mange solide musikkfilmer
på programmet. Listen er enda lenger enn
vanlig, og vi vil i år gi musikken ekstra
oppmerksomhet med en paneldebatt.
Penger har snakket høyest i musikk i
uminnelige tider, men et rikt og bredt
spekter av artister har like fullt vokst fram
gjennom den moderne musikkens historie.
Dokumentaren BEFORE THE MUSIC DIES
argumenterer for at den tid er forbi. Filmen
hevder at artister som Bruce Springsteen og
Stevie Wonder aldri kunne ha slått gjennom
med den mangel på dynamikk i musikk-
markedet som finnes i dag. Gjennom Clear
Channels tilnærmede monopolisering av
radio i USA, strømlinjeformer de musikken,
da alt skal være nøytralt nok til å ikke vekke
nok følelser til at noen bytter kanal. I
intervjuer med Erykah Badu, Elvis Costello,
Eric Clapton med flere, blir vi kjent med en

råtten musikkbransje, som har resultert i at
Idol er veien til musikalsk suksess. Motsatsen
får vi se i hardtslående AMERICAN
HARDCORE, som forteller om hardcore-
scenen i USA fra 1980 til 1986; historien om
hvordan denne forfriskende bølgen med
raskere og mer intens punk kom til live
gjennom ekte engasjement og ”gjør det
selv-innstilling”. Ellers fylles årets musikk-
program opp av hyllester til musikk-
historiske helter som George Michael,
Leonard Cohen, The Pixies og J.J Cale, samt
den unike konsertfilmen AWESOME; I
FUCKIN' SHOT THAT!, hvor Beastie Boys har
delt ut kameraer til en del av publikum før
forestillingen sin. I tillegg viser vi Daft Punks
regidebut ELECTROMA, en musikalsk reise
hvor de to robotene i bandet prøver å bli
menneskelige.

Amerikansk kultur vil også få oppmerk-
somhet gjennom en debatt hvor medie-
vitere og filmskapere diskuterer tilstanden
innen uavhengig amerikansk film. De store
studioene i Hollywood har opprettet egne
datterselskaper for å få innpass i markedet
for smalere film. Spørsmålet er hvordan
levekårene nå er for autentisk uavhengig
film, uten bånd til kjempene i solstaten. Vi
har en del solide uavhengige amerikanske
spillefilmer på plakaten i år, for eksempel
BABEL og THE LOST.

Homeland Security
Helt fritt for krig blir det naturligvis ikke i år
heller. Etter fem år med voldsomme
tilstander i USAs utenrikspolitikk etter at de
to tårnene falt, legger vi fokus på
sikkerhetspolitikken landet fører, og
hvordan den framstilles i media. Da Dwight
D. Eisenhower gikk av som president i USA
for 45 år siden advarte han mot tette bånd
mellom militæret og våpenindustrien. Få vil
hevde at denne advarselen har blitt fulgt.
Dokumentaren WHY WE FIGHT tar for seg
USAs sikkerhetspolitiske historie på under-
holdende og engasjerende vis. Den av-
dekker også hvordan det legges bånd på
media og presse, som hemmer deres
muligheter for kritisk journalistikk om
landets mange kriger. Retorikken myndig-
hetene tar i bruk i media dekker også over
grov inkonsekvens i hvem man allierer seg
med og hvilke verdier man formidler.
BREAKDOWN gir en grundig analyse av
dette bildet, og forfekter at USA driver en
feilslått sikkerhetspolitikk som vil kunne

bryte sammen. USAs lange rekke med mer
eller mindre lyssky intervensjoner blir også
diskutert i OUR OWN PRIVATE BIN LADEN,
en tittel som viser til at verdens mest kjente
saudiaraber ble trent opp og væpnet til
tennene av USA før han vendte løpet mot
dem. Vi får også innblikk i noen av
Gulfkrigenes mange skyggesider. THE
SHADOW COMPANY handler om den
utstrakte bruken av leiesoldater i Irak.
IRAQ IN FRAGMENTS omhandler den andre
siden – irakerne og deres problemfylte
hverdag – sett fra de tre perspektivene
sunnienes, shiaenes og kurdernes hverdag.
Den tar for seg tiden etter USAs invasjon,
hvor folk i Irak synker stadig lengre ned i et
borgerkrigshelvete. USAs tilstedeværelse i
Gulfen blir altså grundig diskutert også ved
årets BIFF.

Det israelske samfunn
Israel har som vanlig vært langt framme i
nyhetsbildet i året som har gått, spesielt
grunnet krigen mot Hizballah. Vi har
plukket ut et knippe gode dokumentarer
som kan hjelpe oss til å forstå mentaliteten
i Israel, et land som stadig er på kant med
sine naboer. Angst og aggresjon brer seg
som en følge av konfliktene det israelske
folket lever i. MARTYR STREET gir et
balansert bilde av hvordan både palestinske
og jødiske barn vokser opp i Hebrons mest
utsatte gate. RAISED TO BE HEROES
forteller om offiserer som nekter å tjeneste-
gjøre i okkuperte områder; et ømtålig tema
i et land hvor tjeneste i hæren regnes som
en stor ære. PAPER DOLLS viser at Israel
valgte å bytte ut sin palestinske arbeids-
styrke som et sikkerhetstiltak etter at den
andre intifadaen brøt ut i 2000, og passer
således fint inn i to av våre temaer.
CEMETERY CLUB er et vittig og rørende
portrett av gamle mennesker som møtes
hver lørdag på en gravplass og diskuterer de
store ting i livet. Filmen forteller mye om
tankesettet til denne gruppen med jøder
som har flyttet til sitt hellige land.

Vi går altså inn for nok en engasjerende og
lærerik festival, der vi satser hardere enn
noen gang på seminarer og debatter rundt
sentrale temaer fra vårt mangfoldige
dokumentarprogram.

Håkon Tveit
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Det har vært flere forsøk på å lage den
ultimate punkdokumentar. Den er ikke laget
ennå, men heldigvis er det store verket av
Paul Rachman og Steve Blush på vei.
AMERICAN HARDCORE er basert på Blushs
bok ”American Hardcore: A Tribal History.”
Med en god bunn i boken, som omhandler
det amerikanske hardcore-miljøet på 80-
tallet, er det heller ikke til skade for filmen
at nettopp Paul Rachman er den som sitter i
regissør stolen. Rachman er en av dem som
har lengst fartstid i film innen punkscenen i
USA. I tillegg til egenproduserte punkfilmer
har han også laget musikkvideoer for bl.a.
Alice In Chains, Panthera, Sepultura, Bad
Brains, Gang Green for å nevne noen.
Filmen gir oss en ”hands on – in your face”-
opplevelse i hvordan denne bevegelsen
oppstod i Ronald Reagans USA tidlig i 80-
årene.

Beatie Boys stiller også med sitt enestående
konsertprosjekt AWESOME, I FUCKIN’ SHOT
THAT! Adam Yauch hadde en idé om å
levere ut 40 videokamera til utvalgte
personer som skulle filme Beastie Boys’
konsert i Madison Square Garden.
”Whatever you do – don’t stop shooting”
var beskjeden de fikk idet de fikk kamera

opp i hendene. Konserten er et sant
fyrverkeri av klassikere og nye låter av
Beastie Boys, klippet sammen med opptak
av de 40 ulike kameraene, blir dette en
liveopplevelse av sjelden vare.
Ekstreme live-opptredener kommer også
frem i loudQUIETloud. Det som mange
ventet på, kom endelig. Hvem skulle tro at
etableringen av et band med moderat
suksess i Boston i 1986 som kun holdt
sammen frem til 1992, skulle ha så mye å si
for fremtidig musikk? Gjenforeningsturneen
til The Pixies kom i 2004. Konsertene ble
utsolgt på minutter. Hvordan skulle det gå
på bakrommet etter de store konfliktene
som hadde vært i fortid? Hvordan ville det
ta seg ut på scenen? Mange av dere har vært
på konsertene, men få har vært med på
baksiden. I en herlig blanding av klipp fra
bakrom og unike konsertopptak, blir vi ført
inn i The Pixies’ turne fra 2004. For kjennere
er det et must, for dem som ikke kjenner
The Pixies er det bare å komme seg i
kinosetet – dette er bandet som har, og vil
stadig inspirere nye helter.

En inspirasjon har også legenden Leonard
Cohen vært. Den unike singer-songwriteren
har flere klassikere enn Mayrah Craigh har

bikinitopper. Med et arsenal av artister som
Nick Cave, Bono (og U2), Anthony, Beth
Orton, Jarvis Cocker, Martha og Rufus
Wainwright blir dette et stort stykke hyllest
til en stor melankoliker og et rikt liv.

En annen mann som også har satt sine spor
er J.J. Cale. Selv om han på langt nær har
gått for å nå de store stjerner, har han satt
sine spor med låter som After Midnight,
Cocaine og mange flere. Eric Clapton er en
av dem som virkelig har fått ting i hendene
av J.J. Cale. Han figurerer også i filmen,
både gjennom intervju og konserter
sammen med J.J. Cale. Denne filmen
illustrerer i sin form også den nedpå-
mannen J.J. Cale er, og portretterer en
musiker som til tross for sin lange fartstid
ikke har lagt gitaren på hyllen.

BIFF presenterer også den noe sære
ELECTROMA. Dette er en ekstremt estetisk
film som tar oss inn i Daft Punks verden, der
de fremstiller en overgang til en annen
dimensjon. For hvem kjenner vel Daft Punks
verden om ikke den er sett gjennom de
karakteristiske hjelmene de har på seg. Hva
som skjer i denne filmen gjenstår å se…
Scenografien og konseptet er som sagt sært,
unikt og er nok for den spesielt intresserte.
Sommusikkvideokonsept er dette en film du
lett bør la deg inspirere av.

George Michael har jo også hatt sine ærend
i ulike verdener – både i natur og på andre
offentlige steder. I filmen GEORGE
MICHAEL: A DIFFERENT STORY får vi
nettopp det; den andre historien. Et
sjarmerende stykke film der alle kan bli
lettere forelsket av denne britisk-grekeren
som har sjarmert kvinner og menn uansett
legning og arbeidssituasjon. Så tørk vekk
det overbærende smilet – dette er faktisk
stor underholdning og mye lys og varme.

Med de musikkfilmene vi har valgt å vise
dere i år, ønsker vi å gi en opplevelse av
gjennoppdagelse og inspirasjon. Om
filmene kan gjenskape en konsertopplevelse
eller bli en nyoppdagelse av artistene
gjenstår å se, vi har iallfall opplevd å bli
revet med idet musikken griper fatt i oss…

Og om dette ikke er nok, må du få med deg
BEFORE THE MUSIC DIES, som presenterer
en hel del musikere og deres forhold til
musikkindustrien.

Adrian Andrew Mitchell
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MUSIKK OG FILM
BIFF legger mye vekt på etterkomme
differensierte interesser gjennom film.
Med et program som syder av
lidenskap, vakre og modige historier,
oppsiktsvekkende fakta og
fascinerende animasjoner er det ikke
like lett å velge ut de riktige
musikkfilmene. Heldigvis blir det ikke
slik i år. Filmene vi har funnet
representerer alle aldre, bortimot alle
genre og litt av det forrykte.
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Storbritannia 2006
Manus: Ben Hopkins
Regi: Ben Hopkins
Foto: Gary Clarke
Klipp: Marco Van Welzen
Musikk: Paul Lewis
Medvirkende: Kirghiz-stammen
Produksjonsselskap: Tigerlily Films, www.tigerlilyfilms.com
Produsent: Ben Hopkins, Nikki Parrott, Natasha Dack
Salgsselskap: Electric Sky, www.electricsky.com/
Norsk distribusjon: , Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk, kirgisisk og tyrkisk tale, Engelske undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger og svart-hvitt, 87 min.

Ben Hopkins studerte ved Oxford-universitetet og i
Edinburgh. Under studietiden ved Royal College of Art i
London laget han flere prisbelønte kortfilmer. Hans første
spillefilm var SIMON MAGUS i 1998. Senere har han bl.a.
skrevet JANICE BEARD 45 WPM (1999) og regissert THE
NINE LIVES OF TOMAS KATZ (2000).

37 BRUKSMÅTER FOR EN DAU SAU
37 Uses for a Dead Sheep

En fascinerende historie om eksil, vandring og identitet i den moderne verden

“Dette er en film om hjem,” sier regissøren Ben Hopkins i begynnelsen av 37 MÅTER Å
ANVENDE EN DAU SAU. I løpet av filmen viser det seg at “hjem” er et relativt begrep.
Hopkins forteller oss den fascinerende historien om Pamir Kirghiz-stammen fra Sentral-Asia
og deres eventyrlige reise gjennom fem land de siste hundre år, til deres nåværende hjem
i Tyrkia.

Etter revolusjonen i Sovjetunionen kom Kirghiz-stammen i konflikt med russere, og de
flyktet til Kina. Da Mao kom til makten måtte de flytte en gang til. De dro til Afghanistan
og senere til Pakistan, inntil Tyrkia ga dem lov til å bosette seg i fjellområdene i øst (Kirghiz
er faktisk etniske tyrkere).

Hopkins vever historien på en uvanlig, men effektiv måte. Ved siden av intervjuer med
eldre og yngre kirgisere i Tyrkia, får han nesten hele stammen til å delta som aktører i
rekonstruksjonen av de dramatiske hendelsene tilbake i tid. Dette filmer han i gammel
stumfilmstil. Slik blir filmen ikke bare en fascinerende etnografisk og kulturell studie om
eksil, migrasjon og identitet, men også en meta-filmatisk refleksjon. Og ja, det finnes
faktisk 37 måter å bruke en dau sau på.

Notions of home, identity and belonging are all examined in 37 USES FOR A DEAD SHEEP: Ben Hopkins’
fascinating and insightful portrait of the Pamir Kirghiz tribe from Central Asia and their fateful clash
with history. During the last 100 years, they have moved through 5 different countries before finally
settling in Turkey. Through inventive narrative, Hopkins creates a film that is an engaging ethnographic
and cultural study of exile, migration and identity in the modern world.

DOKUMENTAR
MIGRASJON OG IDENTITET
FEEL-GOOD -- ELLER?
NORSK PREMIERE
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USA 2005
Manus: Doug Block og Amy Seplin
Regi: Doug Block
Foto: Doug Block
Klipp: Amy Seplin
Musikk: H. Scott Salinas
Medvirkende: Regissørens familie
Produksjonsselskap: Copacetic Pictures, HBO/Cinemax
Documentary Films, ZDF, Arte, www.51birchstreet.com
Produsent: Doug Block, Loni Cheatle
Salgsselskap: Films Transit International,
www.filmstransit.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.51Birchstreet.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Analog video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger og svart-hvitt, 88 min.

Dokumentarfilmskaper Doug Block har tidligere laget
filmene THE HECK WITH HOLLYWOOD! (1991) om hvor
vanskelig det er å slå gjennom i Hollywood som uavhengig
filmskaper, og HOME PAGE (1999) om internettkulturens
tidlige dager. Han har også produsert og fotografert en rekke
dokumentarer.

51 BIRCH STREET

Hvor godt kjenner du dine foreldre?

51 BIRCH STREET er en engasjerende og samtidig vemodig dokumentar om regissør Doug
Blocks egen familie. Filmen starter idet Blocks mor dør etter kort tids sykdom og den 83 år
gamle faren noen måneder senere ringer ham og sier at han flytter til Florida. Der
gjenforenes han med sin tidligere sekretær fra 1960-tallet, annonserer at han vil gifte seg
med henne og selge familiens barndomshjem. Gjennom voice-over og møysommelig
redigering av hjemmevideomateriale, påtar Block seg rollen som familiedetektiv og stiller
spørsmål ved årsaken til farens "plutselige" valg. Har han hatt et hemmelig forhold til
sekretæren sin i over 40 år? Hva slags ekteskap hadde moren og faren? Det dukker opp
utallige minner når familien ftømmer huset i Birch Street 51. Morens hemmelige dagbok
gjennom en årrekke blir avgjørende. De gamle opptakene og intervjuene med faren og
andre familiemedlemmer får Block til å innse at han kanskje ikke kjente familien sin så
godt som han trodde.

51 BIRCH STREET er ikke bare et glimt av én families historie, den forteller også noe om
hvordan alle familier kommuniserer – eller ikke kommuniserer.

When his mother dies and his father announces that he’s moving to Florida to marry his former
secretary, filmmaker Doug Block starts digging into his family history. 51 BIRCH STREET is a personal
documentary that asks a fundamental question: How well do we know our parents, and how much do
we really want to know? 51 BIRCH STREET is both a funny and heartbreaking first-person account of a
journey through one family’s history, with relevance to any family.

DOKUMENTAR
SEKSUALITETENS IRRGANGER
NORSK PREMIERE
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USA 2006
Manus: Basert på boken "American Hardcore – A Tribal
History" av Steven Blush
Regi: Paul Rachman
Foto: Paul Rachman
Klipp: Paul Rachman
Musikk: Diverse hardcoreband...
Medvirkende: Ian McKaye, Gregg Ginn, Henry Rollins, Greg
Hetson, Mathew Barney og mange flere
Produksjonsselskap: AHC Productions LLC, Envision Films
Produsent: Steven Blush, Paul Rachman
Salgsselskap: Films Transit International,
www.filmstransit.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
www.sonyclassics.com/americanhardcore
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger og svart-hvitt, 98 min.

Med undergrunns hardcore-punkfilmer og musikkvideoer for
band som Bad Brains, Gang Green, Negative FX og Misssion
of Burma begynte Paul Rachman (f. 1959) sin karriere mens
han var på college. Han ble raskt en av de største
musikkvideo-regissørene ved Propaganda Films i LA. Han har
verk for band som Alice in Chains, The Replacements,
Sepultura, Roger Waters, Joan Jett og Kiss under ermet. Han
har også en del kortfilmvinnere som; MEMORIES (1992) med
Joe Frank, DRIVE BABY DRIVE (1995), BANG BANG (1999)
og ZOE XO (2004). Rachman lagde sin første spillefilm i
2000 med FOUR DOGS PLAYING POKER med bl.a Forest
Whitaker. Rachman var også en av grunnleggerene av
Slamdance Film Festival.

AMERICAN HARDCORE

Historien om amerikansk hardcore-punk 1980–1986. En sosial bevegelse og en frisk ny form for
punk.

Hadde det ikke vært for hardcore-pionerer som Black Flag, Bad Brains og Minor Threat ville
det ikke finnes noe Nirvana, Beastie Boys eller Red Hot Chili Peppers. Hardcore var mer enn
musikk – det var en sosial bevegelse skapt av ungdom som ikke passet inn i Ronald Reagens
USA. Noen ville flykte fra samfunnet, mens andre ville rive til seg en stemme i motstand
mot de konservative verdiene den amerikanske befolkningen ble pepret med. Noen ville
bare lage helvete, andre ville forandre verden. Det samlende var at de var fremmedgjorte
og elsket rask, hard og støyende punk.

AMERICAN HARDCORE sporer røttene til denne subkulturen som lever videre den dag i
dag. Den store bølgen roet seg ned i 1986, men fortsatt finnes det hardcoreband som
spiller inn og trykker sine egne plater, og sover på sofaen hos andre band mens de turnerer.
Her møter vi alle de viktigste aktørene fra den tidlige hardcorescenen. Morsomme
intervjuer med blant andre Henri Rollins og Ian McKaye blandes med råe konsertopptak.

There would be no Nirvana, Beastie Boys or Red Hot Chili Peppers were it not for hardcore pioneers such
as Black Flag, Bad Brains and Minor Threat. Hardcore was more than music – it was a social movement
created by the Reagan-era misfit kids. They constituted a tribe unto themselves – some finding a voice,
others an escape in the hard-edged music. While some sought a better world, others were just angry
and wanted to raise hell. AMERICAN HARDCORE traces this subculture, from its early roots in 1980 until
it calmed down in 1986.

MUSIKALSKE TAKTER
DOKUMENTAR
NORDISK PREMIERE
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Sør-Afrika / Angola 2005
Manus: Richard Pakleppa
Regi: Richard Pakleppa
Foto: Richard Pakleppa
Klipp: Robert Hargreaves & Catharine Meyburgh
Musikk: Paulo Flores
Produksjonsselskap: Luna Films Suite 218, Private Bag X9,
Melville 2092, Johannesburg, Sør-Afrika, tel/fax +27 11
4031148, sandman@ctnet.co.za
Produsent: Neil Brandt
Salgsselskap: First Hand Films, www.firsthandfilms.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Analog video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 65 min.

Richard Pakleppa begynte å lage film i 1992. Hans film
NORSK HYDRO IN NAMIBIA fra 1994 har vi ikke sett, men
det skal vi. Siden laget han THOSE GLOWING EYES (95),
SOPHIA'S HOMECOMING (96), EYES ON THE REPRESSION
TRADE (97), LANDSCAPE OF MEMORY (98) og NDAMORA –
I HAVE SEEN (99).

ANGOLA: MED LENGSEL FRA EN SOM
ELSKER DEG
Angola: Saudades From the One Who Loves You
Angola: Saudades de quem te ama
Angola etter den grufulle borgerkrigen som varte i flere tiår. Hvordan står det til?

Angola har opplevd en grufull borgerkrig som varte i tiår etter tiår. "Saudades" er et
portugisisk uttrykk for lengsel og den sørafrikanske dokumentaristen Richard Pakleppa har
virkelig maktet å få lengsel eller kanskje snarere melankoli til å skinne gjennom som sentral
metafor i dette dokumentet om et land som prøver å reise seg fra ruinene. Lengselen etter
en form for stabilitet oppe i all elendigheten er noe mer enn et brennende ønske og et
langsiktig mål – det er en nær uoppnåelig drøm – for mange, om ikke alle.

Pakleppa oppsøker ulike miljøer, observerer og gir oss et mangefassetert bilde av et
samfunn som preges av bunnløs fattigdom blant store deler av befolkningen og
oljeselskaper som utnytter sjansene hos korrupte tjenestemenn og politikere. What else is
new? Men han gir oss et innblikk i et land vi vet lite om.

Og det hele akkompagneres av en voice-over som leser brev fra en som lengter. Etter noe
annet.

Director Richard Pakleppa takes his camera into the streets of Angola to capture stories from all sections
of society, and thus find out how the country has been doing since the end of the horrible civil war that
lasted for three decades. The stories of various people, from petrol-sniffing children to oil barons,
crisscross one another in Angola. Pakleppa quietly juxtaposes them in different cities. In the process, he
addresses numerous facets that colour this society, such as jurisprudence, oil, landmines, poverty and
micro-credit.

DOKUMENTAR
MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING
NORDISK PREMIERE
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USA 2006
Manus:
Regi: Nathanial Hörnblowér
Foto: Publikum i salen
Klipp: Michael Boczon, Remi Gletsos, Phil Knowlton og Neal
Usatin
Musikk: Beastie Boys
Medvirkende: Mike D, Doug E. Fresh, Adam Horovitz, Money
Mark og Adam Yauch (Beastie Boys)
Produksjonsselskap: Oscilloscope Laboratories,
www.oscilloscope.net/
Produsent: Jon Doran og Nathanial Hörnblowér (Adam
Yauch)
Salgsselskap: Thinkfilm, www.thinkfilmcompany.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.awesomeishotthat.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger og svart-hvitt, 90 min.

Nathanial Hörnblowér er pseudonym til Beastie Boys-
medlemmet Adam Yauch (f. 1964). Han gjennom sin lange
karriere innenfor hip hop bidratt med musikk til en rekke
filmer og har produsert noen av bandets musikkvideoer.
AWESOME; I FUCKING SHOT THAT er hans debut som
regissør, selv om han aldri hadde kontroll over hva
fotografene filmet.

AWESOME, I FUCKIN' SHOT THAT!

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER

En Beastie Boys-konsert fra 50 ulike publikummeres ståsted. Resultatet er awesome.

Ideen til AWESOME; I FUCKING SHOT THAT er genialt enkel: la publikum selv filme
konserten. En konsertfilm fra publikums ståsted. Før turneavsluttningskonserten i Madison
Square Garden i oktober 2004 delte The Beastie Boys ut 50 Hi8-kamera til tilfeldige
publikummere. De håpefulle fotografene fikk bare en beskjed: Aldri slutt å filme!
Resultatet er en sinnssyk konsert slik publikum selv opplevde den. Det er mye
amatørfilming, men regissør Nathanial Hörnblowér har brukt et år på å få klippet sammen
en film som til sammen gir en fullverdig konsertopplevelse, alt fra selve konserten, dokøen,
noen som bare filmer seg selv mens de synger, og en fotografs eventyr i det han greier å
dirke opp låsen til backstageområdet. Med de 50 ulike fotografene får vi en magisk følelse
av å selv være tilstede på konserten. Det er en utrolig konsertopplevelse hvor lyd og lys
smelter sammen, publikum som danser og synger med, kun avbrutt av noen små korte
toalettbesøk. AWESOME; I FUCKING SHOT THAT en annerledes konsertfilm, men holder det
tittelen lover, den er awesome!

The idea to AWESOME; I FUCKING SHOT THAT is a bit insane, but simple: give concertgoers cameras and
let them film the concert. Before The Beastie Boys homecoming concert in October 2004 the group
handed out Hi8 cameras to 50 fans with only one instruction: Never stop shooting! The result is a
different concert experience with the camera operaters filming everything from the concert, themselves
singing along, the urinals and the adventures of one fan as he sneaks into the back stage area.
AWESOME; I FUCKING SHOT THAT is a lot of things, but it stays true to its title: its awesome!
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USA 2006
Manus: Joel Rasmussen og Andrew Shapter
Regi: Andrew Shapter & Joel Rasmussen
Foto: Michael Courtney og Joel Rasmussen
Klipp: Michael Courtney og Joel Rasmussen
Musikk: Diverse
Medvirkende: Erykah Badu, Doyle Bramhall II, Eric Clapton,
Elvis Costello, Josh Jackson, Branford Marsalis, Dave
Matthews, Nick Purdy, Bonnie Raitt, Ahmir-Khalib Thompson,
m.fl.
Produksjonsselskap: Faron West Productions,
www.beforethemusicdies.com/
Produsent: Joel Rasmussen
Salgsselskap: Faron West Productions,
www.beforethemusicdies.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.beforethemusicdies.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 90 min.

Andrew Shapter er en prisbelønnet fotograf, kjent både i
USA og internasjonalt. Han har arbeidet inne musikkbarnsjen
de siste 15 årene. BEFORE THE MUSIC DIES er hans
debutfilm.

Joel Rasmussen har bakgrunn fra Universitetet i Montana,
der han studerte musikkteknologi. Han har senere jobbet
med musikkteknologi, samt i stadig større grad
eksperimentert med levende bilder.

BEFORE THE MUSIC DIES

Hvorfor opplever vi at musikkulturen ensrettes gradvis mer? Hvem trekker i trådene i bakgrunnen?

Andrew Shapter ble inspirert til å lage denne filmen etter at hans musikerbror døde.
Shapter, produsenten Joel Rasmussen og resten av filmteamet dro til mange amerikanske
byer, hvor de intervjuet flere hundre fans, journalister, plateprodusenter og musikere på
jakt etter den ekte amerikanske musikken. Det de fant var stortalenter uten
platekontrakter med de store produsentene. I tillegg til musikerne, intervjuet de også
forfattere og kritikere fra The Future of Music Coalition, Indie 911, CNN, USA Today, Rolling
Stone, The New York Times, NPR and andre. Spørsmål som stadig dukket opp var: Hvorfor
spilles de samme sporene igjen og igjen på radio? Hvorfor tillater ikke de store selskapene
musikere å få utvikle sine karrierer over tid? Hvorfor føler ikke lokale radiostasjoner seg så
lokale lenger? Hvorfor ser alle nye artister som introduseres ut som motemodeller?

Filmen har rikelig med live-opptreden av mange musikere, så som Dave Matthews, Erykah
Badu, Calexico, Branford Marsalis, Eric Clapton, Blaze, Guy Forsyth og Correo Aereo.

With outstanding performances and revealing interviews, BEFORE THE MUSIC DIES takes a critical look
at the homogenization of popular music, with commentary by some of the industry's biggest talents
such as Erykah Badu, Branford Marsalis, Dave Matthews, Elvis Costello, Bonnie Raitt, Questlove (from
hiphop group the Roots), and many more. Using historic footage, the film looks at the evolution of
American music. In a very creative way, it pulls back the curtain to expose the sad truth behind today's
artificial music stars.

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
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Canada 2005
Manus: Ben Addelman, Samir Mallal
Regi: Ben Addelman & Samir Mallal
Foto: Ben Addelman og Samir Mallal
Klipp: Hanelle Halm
Musikk: Ramachandra Borcar
Produksjonsselskap: National Film Board of Canada,
www.nfb.ca
Produsent: Adam Symanski
Salgsselskap: National Film Board of Canada, www.nfb.ca
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.nfb.ca
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 72 min.

Ben Addelman avsluttet sin utdanning i
kommunikasjonsstudier ved Concordia-universitetet i
Montreal i 2001. Han jobbet for en Kosovo-basert NGO som
kameramann, såvel som produsent for en National
Geographic-dokumentar om Leger Uten Grenser. Han har
tidligere laget dokumentarfilmen DISCORDIA sammen med
Samir Mallal.

Samir Mallal avlsuttet sin utdanning ved Concordia-
universitetet i 2002. Han har jobbet for National Film Board
of Canada der han fikk trening i en rekke film- og
mediaprosjekter. Samir Mallal er også skuespiller og musiker.

BOMBAY CALLING

Arbeid og suksess i den globaliserte verden er ikke alltid det det gir seg ut for å være

BOMBAY CALLING gir et innsiktsfullt og morsomt portrett av et av globaliseringens
hovedfenomener, nemlig “outsourcing”. Et av landene som er mest påvirket av dette er
India, som på grunn av lavere lønnsutgifter og en engelsktalende befolkning, er et perfekt
sted for engelske og amerikanske selskaper å flytte kundeservice og salgstjenester til. Med
mye bedre lønn enn indisk gjennomsnitt, virker de utenlandske selskaper som en magnet
på unge nyutdannete mennesker. Men hva skjer når man lever i én verden og jobber i en
annen?

Vi møter mange fargerike mennesker, som for eksempel Sweetie, som forsørger hele
familien med lønnen sin, og Charles, en selverklært “ladies’ man” som hovedsaklig selger
til kvinnelige kunder. Til tross for mange morsomme poenger, unnlater ikke regissørene
Addelman og Mallal å vise telefonsalgets mørkere sider, som at bare de beste lykkes.
BOMBAY CALLING er en edruelig film om globaliseringens virkninger.

In the past 10 years, outsourcing has become one of globalization’s main phenomena. Many American
and English companies have started moving their customer service and telemarketing to India, where
English is spoken and wage rates are low. Thousands of educated young Indians start working in
telemarketing with hopes of success in the business world. But what happens when you live in one world
and work in another? BOMBAY CALLING gives an insightful, entertaining and sobering look into this
phenomenon.

DOKUMENTAR
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USA / Storbritannia 2005
Manus: Joanne Tucker
Regi: Joanne Tucker
Foto: Patrick Anderson, John Chater, Dave Frederick
Klipp: Kim Gaster
Musikk: Andy Cole, Nerys Williams
Produksjonsselskap: Owl Productions 2 Landsdowne Row,
Suite 118, London W1J 6HL, Storbritannia,
info@breakdownfilm.tv
Produsent: Joanne Tucker
Salgsselskap: Owl Productions, www.breakdownfilm.tv/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.breakdownfilm.tv
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger og svart-hvitt, 115 min.

Joanne Tucker er dokumentarjournalist og har tidligere
arbeidet i BBC og Al Jazeera.

BREAKDOWN

Et debattinnlegg mot USAs feilslåtte Midtøsten-politikk

BREAKDOWN prøver å vise hvordan USAs utenrikspolitikk overfor den arabiske og islamske
verden er på sammenbruddets rand. Verdens eneste supermakt har de siste årene viet
nesten all sin oppmerksomhet mot Midtøsten, men hva er planen for den ressursrike og
strategisk viktige regionen? Og vil den virke?

Gjennom intervjuer med soldater og frivillige møter vi mennesker som angrer på at de
reiste til Irak i den tro at de skulle frigjøre folket og gjenoppbygge landet. Slik de ser det
er hjemlandet deres forandret fra et frihetens og rettferdighetens fyrtårn, til nå å være
drevet av økonomiske og militære hensikter. Detaljerte arkivopptak, intervjuer med
soldater, tidligere CIA-sjefer og ledere for ulike politiske grupperinger, støtter alle opp om
samme konklusjon: Styresmaktene i USA har med vilje ønsket å fremprovosere en konflikt
i Midtøsten, og har samtidig villedet det amerikanske folket med motivene for å gå til krig.

BREAKDOWN er et klarttalende debattinnlegg mot USAs utenrikspolitikk. Tidligere kunne
USA være stolt over å spre en politikk basert på likhet, verdighet og toleranse til andre
land. Nå er det helt andre interesser som styrer politikken, hevder dokumentaren.

BREAKDOWN tries to illustrate what it sees as the forthcoming collapse of the US foreign policy in the
Arab and Islamic world. The documentary shows soldiers, CIA-chiefs, leaders of different political groups
who all reach the same conclusion: The US government has deliberately bent the conflict in the Middle
East to its will and peddled the inevitability of war to the American public. It has deliberately withheld
vital information and the real motifs for the conflict.

DOKUMENTAR
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USA 2006
Manus: Eric Steel
Regi: Eric Steel
Foto: Peter Baldwin, Peter McCandless
Klipp: Matthew Baldwin, Sabine Krayenbühl
Musikk: Tom Davey, Alex Heffes
Medvirkende: Kevin Hines, Patrick Hines, Rachel Marker, Tara
Harrell, Carolyn Presley, Wally & Mary Manikow, Matt & Jenn
Rossi, Rich Waters, Ginny Matthews, Shelley Albar
Produksjonsselskap: Easy There Tiger
Produsent: Melissa Safiya McCLinton, Eric Steel
Salgsselskap: Fortissimo Films, www.fortissimo.nl
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 93 min.

Etter å ha studert ved Yale, har Eric Steel produsert filmer
som Alan Parkers ANGELA'S ASHES (1999), Martin Scorseses
BRINGING OUT THE DEAD (1999) og John Singletons SHAFT
(2000). THE BRIDGE er regidebuten hans.

THE BRIDGE

Mange tar livet av seg på Golden Gate Bridge i San Francisco. Denne endrer deg som "tilskuer"

En rekke kitere oppsøker daglig området rundt Golden Gate Bridge i San Francisco på
grunn av vindforholdene og den flotte beliggenheten. Flere av dem har imidlertid også
fått med seg et ubehagelig aspekt ved broen: de mange selvmordskandidatene som klatrer
over rekkverket og slipper seg utover kanten.

Golden Gate Bridge er det stedet i verden der flest mennesker tar livet av seg. THE BRIDGE
handler om et lite knippe av dem, og om én som overlevde det 67 meter lange fallet.
Filmskaperne filmet broen i dagslys fra to forskjellige opptakssteder gjennom hele 2004.
Slik festet de nesten alle årets 24 selvmord til film, og fikk avverget enda flere. Foruten et
knippe av disse svært ubehagelige opptakene består dokumentaren av intervjuer med
selvmordsofrenes venner og familie. THE BRIDGE er fri for eksperter med sosiologiske
forklaringer på selvmord – filmen er først og fremst en respektfull og gripende fortelling
om dem som endte livene sine ved broen.

The Golden Gate Bridge in San Francisco is the most popular suicide destination in the world. The crew
of this documentary filmed the bridge during daylight throughout the whole of 2004, capturing most
of the 24 suicides on film, and preventing several others. Apart from footage from the bridge, the film
consists of interviews with the victims' friends and families, who tell stories about abuse and mental
illnesses. The result is an unsettling, but respectful commemoration of the victims.
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Israel 2006
Manus: Tali Shemesh
Regi: Tali Shemesh
Foto: Sharon (Shark) De Mayo
Klipp: Aliza Esquira
Musikk: Rona Kenan & Eldad Gwetta
Produksjonsselskap: Norma Productions, www.norma.co.il
Produsent: Assaf Ami & Guy Lavie
Salgsselskap: Cinephil, www.cinephil.co.il
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Hebraisk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 90 min.

Tali Shemesh er født i Jerusalem i 1969. Hun er utdannet
fra Sam Spiegel Jerusalem Film og Television School mellom
1990 og 1994. THE CEMETERY CLUB har vunnet en rekke
priser allerede. Tali har bak seg dokumentarfilmene WHITE
GOLD BLACK LABOR (04), TV DREAMS (01), MISS FAT &
BEAUTIFUL (98). TO BE A QUEEN er hennes fiksjonsfilm fra
1994.

THE CEMETERY CLUB
Mo'adon Bet Ha'kvarot

På en gravplass på en høyde i Jerusalem diskutererer eldre livet, filosofi og andre sublime tema

Hver lørdag morgen møtes en gruppe eldre menn og kvinner på en gravplass på en høyde
over Jerusalem for å diskutere livet, filosofi og andre sublime tema. Disse er blant de siste
gjenlevende av Holocaust-generasjonen. I vår belysning av emnet "Israel: angst og
mentalitet" tar vi opp problemstillingen om hva det gjør med et helt folkeslag at det føler
seg truet av fiender på alle sider i nåtiden – og også selvsagt bakover i en spesielt tung
forfølgelseshistorikk.

Dokumentarfilmskaperen Tali Shemesh har fulgt medlemmene av denne jødiske gruppen
med tilnavnet "Akademiet" i hele fem år. Hun fokuserer på Lena og Minia og deres
familiehemmeligheter – de er henholdsvis regissørens bestemor og grandtante. Nettopp
dette fører til at filmen får spesielt nærhet til hovedpersonene, deres konflikt dem imellom
og deres hjemsøkte fortid. THE CEMETERY CLUB er blitt et rørende, intimt og stundom
vittig portrett av Holocaust-generasjonen.

Seated between the graves of the nation's dignitaries, a group of elderly debates the history of modern
philosophy, read poetry, eat lunch and determine the fate of the Jewish nation. Director Tali Shemesh
has been following the "Academy" for the last 5 years, focusing on Minia, the director's grandmother,
and Lena, her great aunt. As death decimates the group that has given meaning to their lives, the film
explores the conflicts between Lena and Minia, and the family secrets that haunt them. The result is a
poignant, intimate, sometimes witty portrait of the Holocaust generation like you've never seen before.
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USA 2005
Manus:
Regi: Philippe Diaz
Foto: Henri Rossier
Klipp: Philippe Diaz
Musikk: Abdul Kamara
Medvirkende: Michel Piccoli, Pavol Zatko m.fl.
Produksjonsselskap: Cinema Libre Studio,
cinemalibrestudio.com
Produsent: Philippe Diaz
Salgsselskap: Cinema Libre Studio, cinemalibrestudio.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Fransk, engelsk, lokale dialekter m.m. tale, Engelske
undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 87 min.

Philippe Diaz regisserte en rekke korte dokumentar- og
kortfilmer før han begynte å produsere filmer. Han har
produsert en rekke spillefilmer i Frankrike og USA. I 2001
regisserte han dokumentaren NEWWORLD ORDER:
SOMEWHERE IN AFRICA, som utforsker Vestens ansvar for
konflikten i Sierra Leone. Filmen vant Mayor of Prague
Award under One World-festivalen.

THE EMPIRE IN AFRICA

Et av FNs mørkeste øyeblikk: de fredsbevarende troppene i Sierra Leone var kanskje verre enn
krigen

I 1991 startet en gruppe rebeller en borgerkrig i Sierra Leone i et forsøk på å få kontroll
over landets diamant- og titanressurser, som da var under utenlandske selskapers kontroll.
Krigen utviklet seg imidlertid snart til et blodbad – da krigen tok slutt elleve år senere,
hadde 70 000 menn og kvinner blitt drept, titusener var lemlestet, og millioner sto uten
hjem.

THE EMPIRE IN AFRICA forsøker å rette Vestens fokus mot en av det 20. århundres mest
brutale konflikter. Filmen forsøker å beskrive motivene og metodene bak borgerkrigen, og
filmskaperen går langt i å gi det internasjonale samfunnet, og spesielt FN skylden for den
unødvendige eskaleringen av konflikten. Filmen har blitt beskyldt for å forsvare
opprørerne i Revolutionary United Front, men vi møter også mange uskyldige ofre for
krigen. THE EMPIRE IN AFRICA er en provoserende og viktig film, og vant hovedprisen
under årets Slamdance-festival.

Advarsel: Denne filmen inneholder en del svært brutale voldsscener.

In 1991, in Sierra Leone, a group of rebels began a civil war, first as a way of regaining control of the
country's rich diamond and titanium resources, then under the control of foreign corporations. By the
time the fighting ended eleven years later, 70 000 men, women and children had been killed, tens of
thousands maimed, and millions more displaced. Philippe Diaz's tough, award-winning film seeks to
refocus the West's attention on one of the 20th century's most brutal conflicts, and one of the UN's most
inglorious humanitarian failures.
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Canada / USA 2004
Manus: Gregory Greene
Regi: Gregory Greene
Foto: Barry Silverthorn
Klipp: Barry Silverthorn
Musikk: Ken Vandevrie
Medvirkende: Steve Andrews, Ali Samsam Bakhtiari, Colin
Campbell, Peter Calthorpe, Michael C. Ruppert m.fl.
Produksjonsselskap: The Electric Wallpaper Co.,
www.endofsuburbia.com
Produsent: Barry Silverthorn
Salgsselskap: The Electric Wallpaper Co.,
www.endofsuburbia.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.endofsuburbia.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Analog video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 78 min.

I tillegg til å ha jobbet med kunst- og musikkprogrammer for
TV, har regissør Gregory Greene bakgrunn fra sosiale og
politiske dokumentarer. Han har blant annet vært med på en
film om hvordan Cuba greide å kjempe seg gjennom en
alvorlig oljekrise og sikte mot bærekraftig utvikling. Han
jobber for tiden med oppfølgeren av THE END OF SUBURBIA,
nemlig ESCAPE FROM SUBURBIA.

THE END OF SUBURBIA
The End of Suburbia: Oil Depletion and the Collapse of
the American Dream

Om kort tid vil verden endre seg drastisk

Vi har sannsynligvis nådd toppen av oljeberget. Om kort tid vil kampen om olje bli langt
mer dramatisk fordi tilgangen minker. Globaliseringen vil reverseres, og våre liv vil
forandres drastisk.

Denne dokumentaren fokuserer på hvor avhengig USA er av olje, mye på grunn av at folk
lever i forsteder og bruker bil til alt. Også all produksjon avhenger av oljedrevet transport.
THE END OF SUBURBIA argumenterer for at dette ikke kan fortsette. Helt siden krigen har
forstedslivet vært en viktig del av den amerikanske drømmen, men i THE END OF SUBURBIA
er idyllen brutt. Med brutal ærlighet og mye ironi males bildet av den amerikanske
forstaden som framtidens slum.

THE END OF SUBURBIA ser også med skepsis på flere alternative energikilder som har blitt
jobbet fram de siste årene i håp om å kunne opprettholde forbruket. Forbruksvanene må
forandres radikalt, og det fort, for at overgangen skal bli levelig. Hvis vi ikke tar Peak Oil-
teorien alvorlig, altså teorien om at produksjonsraten for konvensjonell olje vil nå et
toppunkt, for deretter å synke, vil konsekvensene bli omfattende.

We are probably near the peak of oil production. Soon the struggle for oil will become more dramatic,
as oil runs out. Globalization will then be reversed, and our lives will change. This documentary focuses
on US dependence on oil as the basis of suburban life and all current production. Suburbia, an important
part of the American dream, might be tomorrow's slum. The film also shows scepticism towards
alternative sources of energy and argues that the sole solution is at that our lifestyle must change and
our consumption must decline.
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Mexico 2006
Manus: Carolina Rivas
Regi: Carolina Rivas
Foto: Daoud Sarhandi
Klipp: Daoud Sarhandi
Produksjonsselskap: Primavera Kin, Calle Miguel Hidalgo No.
513, Interior 4, Colonia Centro, Pachuca, 42000 Hidalgo,
Mexico, +52 771 715 0627, daoudsarhandi@yahoo.co.uk
Produsent: Daoud Sarhandi
Salgsselskap: Primavera Kin
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.thecolourofolives.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Arabisk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 97 min.

Unge meksikanske Carolina Rivas har tidligere vært i
Cannes med kortfilmen ZONA ZERO (2003). FARGEN AV
OLIVEN er hennes første fullengdes dokumentarfilm.

FARGEN AV OLIVEN
The Colour of Olives
El Color de los olivos

Et intimt portrett av hverdagsliv i Palestina: Veggen, soldatene, oliventrær og gode vennskap

Denne dokumentaren viser den ydmykende segregeringen palestinerne er ofre for og
krigens absurde tilstand. I en velkomponert blanding av direkte, iakttagende film fra
hverdagslivet og gjeninnspilte scener får vi innsikt i truslene, trøsten og håpet palestinerne
lever med under okkupasjonen. Vi følger en familie som lever bare 25 kilometer fra Tel
Aviv, i en landsby som er splittet av den infame israelske sikkerhetsveggen, og barna må
vente i evigheter ved sjekkpunkter for å komme seg til skolen.

Filmen er elegant og vakkert fotografert, noe som nærmest gir en kontemplativ og
fredelig følelse i en film fra en krigssone. Dette forsterkes av familiens stoiske ro i møte
med sine omgivelser. Filmskaperne har utelukkende brukt naturlig lys, noe som gir en helt
spesiell stemning. De prøver også å holde en form for objektiv distanse ved at familien vi
følger tett ikke får snakke inn i kamera. Filmen kan framstå som noe i nærheten av et
antropologisk studium.

This documentary shows the humiliating segregation of which the Palestinians are victims and the
absurdity of war-time. We follow a family living in a village close to Tel-Aviv that is split by the infamous
Israeli wall. The children have to wait for ages at checkpoints to go to school. The stoic calm with which
the family meets it's daily threats is accentuated by the rythm of the film, the beautiful photography
and the exclusive use of natural lighting. A surprisingly peaceful film from a war zone.

www.rivmuren.no
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Storbritannia 2005
Manus: Southan Morris, George Michael
Regi: Southan Morris
Foto: John Sorapure
Klipp: Guy Harding og Duncan Shepherd
Musikk: George Michael
Medvirkende: George Michael, Sting, Mariah Carey, Elton
John, Noel Gallagher, Geri Halliwell m.fl.
Produksjonsselskap: Aegean Films, andystephens.com/
Produsent: Caroline True, Andy Stephens
Salgsselskap: Gorilla Entertainment,
www.gorillaentertainment.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.gorillaentertainment.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , SRD, Farger, 93 min.

Southan Morris lærte produsent- og regiyrket i BBC. Der
jobbet han for en rekke programmer, blant annet "Ruby
Wax: American Pie" og "Full Wax". Han har regissert
dokumentaren THE SOUND OF MUSIC CHILDREN (2001), om
skuespillerne som spilte Von Trapp-barna i den opprinnelige
filmen. I 2004 regisserte han MEN IN TIGHTS, om
verftsarbeidere som tar en pause fra arbeidet for å opptre
sammen med den engelske nasjonalballetten.

DOKUMENTAR
ENESTE SJANSE
MUSIKALSKE TAKTER

GEORGE MICHAEL
– A DIFFERENT STORY

Intimt, varmt og underholdende portrett av ett av popens største ikoner

George Michael var selv tilstede da dette intime portrettet hadde premiere ved årets
filmfestival i Berlin. Under den fullstappede pressekonferansen, der han blant annet
erklærte popmusikken død, sa han også at det var viktig for ham å få forklart seg før han
trekker seg tilbake. Om dette skulle skje snart, kan 43-åringen smykke seg med over 80
millioner solgte plater gjennom en karriere på 25 år. I GEORGE MICHAEL – A DIFFERENT
STORY gir det vanligvis tilbaketrukne popikonet et sjeldent innsyn i oppveksten og
karrieren sin – og ikke minst i det å komme ut av skapet for hele verden på et offentlig
toalett. Og han forteller om å synge ”Somebody to Love” på Freddie Mercurys
minnekonsert i 1992, omtrent på den tiden da hans egen kjæreste døde av aids.

Ved siden av intervjuene med Michael – som framstår som vittig og intelligent – snakker
blant andre Elton John og Geri Halliwell om hva artisten har betydd for dem. Ikke minst
blir Michael og tidligere Wham!-makker Andrew Ridgeley intervjuet sammen – for første
gang på nesten 20 år og enda lenger etter at Michael svingte seg rundt i Hawaii-skjorta si
og sang: ”I’m not planning on going solo.”

At 43, George Michael has sold over 80 million records worldwide. In this revealing and intimate
portrait, the otherwise extremely private artist talks about his childhood, his career, and the
disadvantages of coming out of the closet in a public restroom. He is joined by Elton John, Geri Halliwell
and numerous others, who tell their own stories about this great icon of pop music. The film also
features the first joint interview with the Wham! duo in almost 20 years.
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USA 2006
Manus: Marco Ceglie
Regi: Megan Kiefer
Foto: David Schiliro
Klipp: Robert Ptak
Musikk: Michael Kane
Medvirkende: Marco Ceglie, Paul Bartlett, Elissa Jiji, Jesse R.
Tondler, John McGarvey m.fl.
Produksjonsselskap: Oddly Honest Productions, 4C-304 East
5th Street, New York, NY 10003, USA, tel +1 857 919 7717,
megankiefer@hotmail.com
Produsent: Robert Ptak, Megan Kiefer, Rah-nee E. Kelly
Salgsselskap: Oddly Honest Productions,
www.getonthelimo.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.getonthelimo.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Analog video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 50 min.

Megan Kiefer har en bachelorgrad i internasjonale
relasjoner og sceneregi fra Tufts University. Etter utdannelsen
jobbet hun på Broadway, før hun grunnla
produksjonsselskapet Oddly Honest Productions. Hun har
regissert kortfilmene PHILADELPHIA (23) og OPERATION
KIDS TAKEOVER (05). Hun jobber for tiden med et
teaterstykke om Brooklyn og Homers Odysseen. GET ON THE
LIMO er hennes første film som regissør og produsent.

GET ON THE LIMO

Vi følger en valgkampgruppe sammensatt av billionærer som vil få Bush gjenvalgt

I GET ON THE LIMO får vi være med valgkampanjen ”Billionaires for Bush” på deres
”National Get on the Limo Tour” i forkant av det amerikanske presidentvalget i 2004.
Gruppen er satt sammen av mennesker som har tjent grovt på George W. Bushs
økonomiske politikk; aksjespekulanter, arvinger og Halliburton-sjefer. De har sett seg leie
på fusentasten John Kerrys fremgang på meningsmålingene, og filmen følger disse
forferdelige menneskene på turné gjennom statene som ser ut til å bli usikre på jakt etter
nye stemmer til favorittkandidaten sin. Vi følger gruppen fra juni 2004 og til slutten av den
glamorøse kampen for Bush, og får dessuten møte billionærene ett år senere, hvor de
snakker ut om året som har gått. GET ON THE LIMO balanserer mellom hysteriske øyeblikk
hvor billionærene forsøker å overtale arbeidsfolk til å stemme på Bush og ektefølt, subtil
kritikk av en økonomisk politikk som har skjerpet klasseskillet i USA.

GET ON THE LIMO follows the election campaign "National Get on the Limo Tour", organized by the
lobby group "Billionaires for Bush". During the US. presidential election in 2004, a small fraction of the
insanely rich decided they had to help their favourite president get re-elected, and went on tour in the
swing states to convince people that "Corporations are people, too!". This edgy production combined
hilarious slapstick encounters between the filthy rich and the dirt poor, but also manages to say
something about the current class divide in the USA.

Forfilm:
DEMOKRATI
GRAND PRIX
Regi: Kari Anne Moe, Stine Holme, Norge 2006, 27 min.
SVs nestleder Audun Lysbakken, også
kalt "Bushdødaren" reiser til Florida
som valgobservatør under det
amerikanske presidentvalget 2004.
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Canada 2005
Manus: Vincenzo Natali
Regi: Vincenzo Natali
Foto: Vincenzo Natali
Klipp: Michele Conroy
Musikk: Kurt Swinghammer
Medvirkende: Jodelle Ferland, Brendan Fletcher, Terry Gilliam,
Janet McTeer, Jennifer Tilly, Jeff Bridges
Produksjonsselskap: Capri Films, www.caprifilms.com
Produsent: Gabriella Martinelli og Jeremy Thomas
Salgsselskap: Capri Films, www.caprifilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.caprifilms.com/titles/dreamland
Produksjons-, visningsformat: digital video, DigiBeta
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, video 16:9, Stereo, Farger, 45 min.

Canadiske Vincenzo Natali (f. 1969) har siden slutten av
80-tallet skrevet, produsert og regissert for film, både
spillefilmer og animasjon. Han har regissert sci-fi-filmene
CUBE (1997), CYPHER (2002) og NOTHING (2003), samt
skrevet og regissert en av sekvensene i den aktuelle PARIS,
JE T'AIME (2006).

GETTING GILLIAM

En av BIFFs morsomste og mest underholdende filmer: bakomfilmen til TIDELAND, som du ikke får se

Den kanadiske filmskaperen Vincenzo Natali fikk dokumentere Terry Gilliams
arbeidsmetoder og humørsvingninger under innspillingen av den sære og underlige
TIDELAND, som sannsynligvis kommer på kino til jul. Gilliam, det eneste amerikanske
medlemmet av den legendariske Monthy Python-truppen, har rykte på seg for å være en
filmskaper som ustanselig havner i trøbbel – enten på grunn av vær og klima, fordi uhell
skjer på settet, eller fordi ideene hans er så himla langt fra hva som egentlig lar seg
realisere. Han har bak seg noen filmer og prosjekter som har tatt knekken på de respektive
produsentene, men selv fortsetter han relativt ufortrødent med nye prosjekter.

TIDELAND er en film om en tolv år gammel jente som flytter med sin narkomane far til en
avsidesliggende gård på prærien i Canada. Her blir hun venn med en mentalt
tilbakestående voksen mann. Filmen er som "Alice i eventyrland" på syre. Men
bakomfilmen GETTING GILLIAM vil gjøre deg høy av helt andre årsaker: svart humor,
fortellerglede og ikke minst fordi en mann av Gilliams kaliber byr så mye på seg selv at det
er en fryd å følge med!

Acclaimed Canadian filmmaker Vincenzo Natali uses the production of Terry Gilliam’s TIDELAND as a
framework to create a compelling portrait of the director as artist, provocateur, inventor and comedian.
GETTING GILLIAM explores Gilliam’s unorthodox methods, incorporating animation, clips from his
previous films, and extensive interviews. During the production of TIDELAND, Gilliam provided Natali
with a completely open and uncensored view of his daily life on and off the set. This in-depth
exploration of Gilliam’s process is a unique chance to understand the incredible creative mind of one of
film’s greatest auteurs.
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USA 2004
Manus: Christopher Dillon Quinn
Regi: Christopher Dillon Quinn
Foto: Paul Daley, Bunt Young
Klipp: Johanna Giebelhaus, Julie Bob Lombardi, Geoffrey
Richman
Musikk: Jamie Saft
Medvirkende: John Dau, Nicole Kidman, Daniel Abul Pach
m.fl.
Produksjonsselskap: Lost Boys of Sudan, National
Geographic Films
Produsent: Molly Bradford, Christopher Dillon Quinn og
Tommy Walker
Salgsselskap: CAA, www.caa.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.godgrewtiredofus.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 86 min.

Christopher Dillon Quinn studerte dokumentarfilm ved
Anthropology Film Center i Santa Fe. Hans har tidligere laget
dokumentaren THE LIFE AND ART OF HOWARD FINSTER.
Quinn lager for tiden filmen 21 UP IN AMERICA.

GOD GREW TIRED OF US

Prisvinnende dokumentar om tre unge sudanske flyktninger som prøver å tilpasse seg et nytt liv i
USA

I GOD GREW TIRED OF US portretterer regissør Christopher Quinn tre unge sudanske menn
og deres forsøk på å tilpasse seg et nytt liv i et fremmed land. I 1983 ble omkring 25.000
unge gutter fra Sør-Sudan, de fleste av dem mellom fem og ti år, tvunget på flukt av en
muslimsk milits som ville utrydde den mannlige kristne befolkningen. Guttene ble etter
hvert kjent som Sudans "lost boys". Barføtt måtte de gå over 1600 km før de nådde en
flyktningleir FN hadde satt opp i Kenya. Tusenvis døde på veien, av utmattelse, sult eller
endeløse bombeangrep.

Quinn begynte å filme i flyktningleiren og viser hvordan barna ikke lar håpløsheten råde,
men prøver å være omtenksomme og snille mot hverandre. I leiren valgte regissøren ut tre
gutter han ønsket å følge videre, og i 2001 var disse blant de 3600 guttene som fikk komme
til USA som flyktninger. Selv om alt er nytt og fremmed, og mange komiske situasjoner
oppstår, er ikke dette en vanlig fisk-på-land-historie. Guttene bringer med seg en annen
kulturforståelse og greier ikke å forstå hvorfor man ikke kan gå i et fremmed hus for å høre
om alt står bra til.

In the late 1980s, 25,000 Sudanese "lost boys" – some just toddlers – marched barefoot over thousands
of miles of barren desert, seeking safe haven from the brutal civil war raging in their homeland. Half
died from bombing raids and starvation; the others reside together in a refugee camp in Kenya, with
few prospects. Recently, the US invited some of the boys to settle in America. Moving and mind-
expanding, the documentary GOD GREW TIRED OF US follows three unforgettable young men on their
unbelievable odyssey in a strange New World.
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"KGB bruker terror som påskudd og invaderer Tsjetsjenia for å
bevare maktstrukturen i Kreml"

Denne dokumentaren argumenterer for at dagens motstand
i Russland undertrykkes i stil med Prahavåren 1968. Sett
gjennom dissidenters øyne blir vi kjent med skyggesider i
russisk politikk. Putin og hans menn styrer ifølge Carlo Neros
film etter en kynisk og utspekulert plan på sin vei mot
diktatoriske tilstander. Prosjektet i Tsjetsjenia førte bare til
økt terror. Ifølge Nero bruker Russland metoder som minner
om sekstitallets tortur og psykiatrisk fangenskap mot dem
som ytte motstand mot datidens kommunistiske regime.

Dette er det andre samarbeidet mellom skuespilleren og
menneskerettighetsaktivist Vannessa Redgrave og hennes
sønn. Menneskerettighetsaktivistene, tsjetsjenske ledere og
russiske dissidenter er enige om at Kreml ikke er interessert i
dialog, men snur et døvt øre til når tsjetsjenerne ber om
fredelige løsninger. Beslan-tragedien dras fram som et
eksempel på den harde russiske linjen. Nero argumenterer for
at ledende aktører i Moskva tjener på å opprettholde
konflikten i Kaukasus.

Carlo Nero (f. 1969) er sønn av skuespillerne Vanessa Redgrave og
Franco Nero. Han følger i sin mors fotspor med kombinasjonen film og
politisk engasjement, og de har samarbeidet om flere prosjekter. Nero
har laget spillefilmen UNINVITED (1999) om en mann som anklages for å
myrde sin flamme og hele hennes familie. Dramaet THE FEVER fra 2004
har Neros mor i hovedrollen som en kvinne som engasjerer seg i politikk
uten forkunnskap.

Vladimir Putin er en av verdens mektigste menn, og en mann
mange ikke forstår. Er han en demokrat eller en gammeldags
kommunist? Hvor kommer han fra? Hvordan kunne en helt
ukjent tidligere KGB-agent helt plutselig vinne det russiske
valget? Dette er et unikt portrett av Kreml og politisk moral i
Russland. Et innviklet spill med korrupsjon, internasjonale
domstoler, beleilige terrorbomber og en tålmodig Putin som
venter i skyggen av den aldrende Jeltsin.

Putin hjalp Jeltsin og familien hans ut av en enorm skandale,
og Jeltsins PR-gruppe skapte bildet av helgenen Putin. Dette
ble gjort så overbevisende at han vant valgkampen på åtte
uker. Ifølge filmen brukte Putin invasjonen av Tsjetsjenia for å
øke sin status og etablere seg som den sterke mannen. Dette
er moderne russisk historie på sitt beste, med unikt
arkivmateriale, for eksempel av da Jeltsin gir Putin mappen
for atomvåpen.

Storbritannia 2005
Manus: Carlo Nero
Regi: Carlo Nero
Foto: Luke Redgrave
Klipp: Daniel Gane
Musikk: Claudio Capponi
Medvirkende: Vladimir Bukovsky, Elena Bonner,
Akhmed Zakaiev, Yuli Rybakov, Anna
Politkovskaya m.fl.
Produksjonsselskap: Dissent Project,
www.dissentprojectsltd.com/vod.html
Produsent: Vanessa Redgrave
Salgsselskap: Taskovski Films, taskovskifilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.voicesofdissent.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video,
Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 47 min.

Frankrike 2005
Manus: Tania Rakhmanova, Paul Mitchell
Regi: Tania Rakhmanova
Foto: Daniel Brosset, Vladimir Trivic
Klipp: Joseph Petersson
Medvirkende: Vladimir Putin
Produksjonsselskap: Quark Productions,
www.quarkprod.com
Produsent: Patrick Winocour, Juliette Guigon
Salgsselskap: AndanaFilms, www.tvfrance-
intl.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video,
Digital video
Russisk, engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 52 min.

RUSSLAND/TSJETSJENIA:
MOTSTANDSSTEMMER
Russia / Chechnya: Voices of Dissent

HOW PUTIN CAME TO
POWER
La prise du pouvoir par Vladimir Putin
Putins bemerkelsesverdige vei fra skyggene til toppen

DOKUMENTAR
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Tania Rakhmanova har tidligere laget dokumentaren THE REVENGE OF
THE ROMANOVS (98) om dynastiet som styrte Russland i tre hundre år,
fra tidlig 1600-tallet til Den Russiske Revolusjon. Siden har hun beveget
seg mot nåtid i russisk historie med GREETINGS FROM GROZNY (02) og
nå med HOW PUTIN CAME TO POWER.

DISSE FILMENE VISES SAMMEN SOM EN FORESTILLING
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Mexico 2006
Manus: Juan Carlos Rulfo
Regi: Juan Carlos Rulfo
Foto: Juan Carlos Rulfo
Klipp: Valentina Leduc
Musikk: Leo Heiblum
Medvirkende: Sofia García López, José Guadalupe Calzada,
Isabel Dolores Hernández, Pedro Sánchez Bernal, Natividad
Sánchez Montes
Produksjonsselskap: La Media Luna Producciones, Felipe
Villanueva 98 int. 201, Col. Guadalupe Inn, San Angel,
México City, D.F., 01020, México, tel +52 55 5681-6381, fax
+52 55 5651-2119,
lamedialuna1@hotmail.com
Produsent: Juan Carlos Rulfo
Salgsselskap: Funny Balloons, www.funny-balloons.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.enelhoyo.com.mx
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 85 min.

Juan Carlos Rulfo (f. 1964) studerte kommunikasjon og
senere filmregi ved Centro de Capacitación Cinematográfica.
Han har siden jobbet som regissør, fotograf, klipper og
lydmann. Eksamensfilmen, GRANDFATHER CHENO AND
OTHER STORIES (94) ble nominert til en student-Oscar.
Rulfos filmer har vært vist ved en rekke festivaler verden
over.

IN THE PIT
En El Hoyo

Visuelt slående portrett av livet som arbeider i asfaltjungelen. Årets dokumentariske prisvinner!

I dokumentarfilmen IN THE PIT følger vi arbeidet med den nye Periférico-motorveien i
Mexico City – en ny ringvei som bygges som en bro over den forlengst sprengte
hovedfartsåren i millionbyen. Midt i trafikken jobber arbeiderne dag og natt, gjennom
tåke, stekende sol, storm og kulde. Filmskaperne følger arbeiderne opp i
betongkonstruksjonen, ned i grøftene og hjem til husene deres. Arbeidslaget som
portretteres i filmen er uensartet og mangfoldig: den sensitive Chavelo blir alltid såret,
Vicencio drømmer om livet på landsbygda, mens Isahin aldri ser ut til å få seg dame, til tross
for pornobildet han alltid går med på innerlomma. I skarp motsetning til denne rufsete
gjengen står brukerne av motorveien, som kun enser arbeiderne når de vil ha noen å legge
skylden på under de hyppige trafikkorkene. I bakgrunnen ruver hele tiden den massive
betongkonstruksjonen og suset fra den endeløse trafikkmaskinen.

IN THE PIT er en helt unik og slående visuell dokumentar om mennesket i den urbane
jungelen, eksistensen midt i asfaltørkenen. Filmen ble belønnet med pris for beste
dokumentarfilm både ved Sundance og Karlovy Vary i år.

The documentary IN THE PIT tells the story of a crew of workers completing the Periférico Highway in
Mexico City. The film crew follows the workers up on the concrete construction, down in the pits and
home to where they live. The drivers on the highway notice the workers only when they need someone
to blame for the traffic jams, and in the background the hum of traffic and the gargantuan highway
constantly looms. A visually stunning portrayal of life in the middle of the urban jungle.

DOKUMENTAR
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USA 2006
Manus: James Longley
Regi: James Longley
Foto: James Longley
Klipp: James Longley
Musikk: James Longley
Medvirkende:
Produksjonsselskap: Typecast Pictures,
www.typecastfilms.com
Produsent: James Longley & John Sinno
Salgsselskap: Funny Balloons, www.funny-balloons.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.iraqinfragments.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Arabisk Farsi, kurdisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger, 95 min.

James Longley (f. 1972) har studert film og russisk ved en
rekke universiteter i USA, og er utdannet filmfotografi fra
VGIK i Moskva. Med dokumentaren PORTRAIT OF A BOY
WITH A DOG, om en gutt i et barnehjem i Moskva, vant han
student-oscaren i 1994. Etter å ha jobbet som lærer,
journalist og kinomaskinist i noen år laget han i 2002
dokumentaren GAZA STRIP om dagliglivet til vanlige
palestinere i det israelskokkuperte Gaza som ble vist på BIFF
i 2003. IRAK I FRAGMENTER er hans andre helaftens
dokumentar.

IRAK I FRAGMENTER
Iraq in Fragments

Irak delt i tre sett gjennom henholdsvis sunni-, shiah- og kurder-perspektiver

IRAK I FRAGMENTER er en vakker og nærmest poetisk filmet dokumentar om livet i det nye
Irak. Gjennom tre hovedbolker illustrerer filmen hvordan landet etter invasjonen og krigen
dras i ulike retninger av religion og etnisitet. Etter å ha tilbrakt to år i Irak, og redigert mer
enn 300 timer råfilm ned til 93 minutter står IRAK I FRAGMENTER fram som en kraftig film
som forsøker å illustre livet til vanlige mennesker i dagens Irak. Hva tenker, håper, føler og
tror de om dagens situasjon og hva vil fremtiden bringe?

I de tre bolkene møter vi en 11 år gammel bilmekaniker utenfor Bagdad som er fanget
mellom skolegang og yrkesopplæringen, Shjiamuslimske tilhengere av den religiøse og
politiske lederen Moqtada al-Sadr, og kurdere i Nord-Irak som gjør opprør mot de tidligere
overgrepene mot dem og krever om uavhengighet fra Bagdad. Gjennom disse ulike
skjebnene møter vi bekymringer og håp som i utgangspunktet er veldig personlige, men
gir et større helhetsbilde og gir et inntrykk av hvordan det nye Irak fortoner seg for noen
av landets innbyggere. IRAK I FRAGMENTER vant priser for beste regi, klipp og fotografi i
dokumentarfilmklassen under årets Sundance-festival.

IRAQ IN FRAGMENTS tries to illustrate the everyday life in post-war Iraq. The documentary gives a vivid
picture of a country pulled in different directions by religion and ethnicity. From an 11-year-old car
mechanic torn between his education and apprenticeship, the Shiite political/religious movement of
Moqtada al-Sadr to Kurds rebelling against the past atrocities of Baghdad rule and asserting their bid
for independence we meet a different aspects of the modern day Iraq – told by Iraqis themselves. IRAQ
IN FRAGMENTS was awarded prizes for best direction, film editing and cinematography at the Sundance
Film Festival.

DOKUMENTAR
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USA 2006
Manus: Robert Greenwald
Regi: Robert Greenwald
Foto: Nick Higgins
Klipp: Carla Gutierrez & Sally Rubin
Musikk: Tree Adams
Produksjonsselskap: Brave New Films,
www.bravenewfilms.org/
Produsent: Robert Greenwald, Sarah Feeley, Jim Gilliam,
Devin Smith, m.fl.
Salgsselskap: Brave New Films, www.bravenewfilms.org/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: iraqforsale.org
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 75 min.

Robert Greenwald (f. 1945) har produsert
dokumentartrilogien UNPRECEDENTED: THE 2000
PRESIDENTAL ELECTION (02), regissert av Richard Ray Perez
og Joan Sekler; UNCOVERED: THE IRAQ WAR (03), regissert
av Greeenwald selv, og UNCONSTITUTIONAL (04), regissert
av Nonny de la Pena, om hvordan amerikanske borgere har
mistet flere viktige rettigheter i tiden etter terrorhandlingene
11. september 2001. Greenwald har også regissert
dokumentaren OUTFOXED (04) som vant ungdommens
dokumentarpris under BIFF 2004. I tillegg til sitt arbeid med
dokumentargenren har Greenwald produsert og/eller
regissert mer enn 50 tv-filmer, miniserier og spillefilmer. BIFF
viser også hans film WAL-MART: THE HIGH COST OF LOW
PRICE.

IRAQ FOR SALE
Iraq For Sale: The War Profiteers

Sterke bånd mellom kirgsprofitørene og politikerne i brennfersk film fra Robert Greenwald

Igjen en dokumentarfilm om en virkelighet som overgår våre evner til å fantasere vilt over
konspirasjoner mellom politiske ledere og de som profiterer på krig. Flere av filmene på
programmet tar opp det tema som Dwight D. Eisenhoower fremsatte i sin avskjedstale:
forholdet mellom politikere og krigsindustrien måtte voktes nøye. Forskjellen på denne og
de andre er at den er rykende fersk og inneholder slik sett helt nye opplysninger om hva
som egentlig går for seg i Irak. Den omhandler også de som har stilt opp for sitt ferdreland
og har trodd på det de har bidratt med, samtidig som de store konsernene tjener uhyrlige
summer på å utføre samme type oppgaver som soldatene. Her får man seg servert
intervjuer med en rekke vitner til de uetiske handlingene og en krigføring som har kommet
helt ut av kontroll i et land som nå definitiv må sies å befinne seg i borgerkrig.

This brand new documentary by Robert Greenwald takes you inside the lives of soldiers,
truck drivers, widows and children who have been changed forever as a result of
profiteering in the reconstruction of Iraq. IRAQ FOR SALE uncovers the connections
between private corporations making a killing in Iraq and the decision makers who allow
them to do so.

"Both a trenchant indictment of war profiteering in Iraq and a memorial for those not included in the
military's death toll, Iraq for Sale is a work of intense disillusionment; the wounds are fresh and the
testimony of civilian contractors and their bereaved family members is appropriately raw."
VILLAGE VOICE

DOKUMENTAR
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Belgia / Frankrike 2005
Manus: Thierry Michel
Regi: Thierry Michel
Foto: Michel Techy
Klipp: Marie Quinton
Musikk: Lokua Kanza
Produksjonsselskap: Les Films de la Passerelle; Les Films
d'Ici, XDC, RTBF, www.lesfilmsdici.fr
Produsent: Christine Pireaux, Serge Lalou
Salgsselskap: Wide Management,
www.widemanagement.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.congo-river.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Lingala, kiswahili, engelsk, fransk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 116 min.

Thierry Michel ble født i Charleroi i Belgia i 1952. Seksten
år gammel begynte han å studere ved Institut des Arts et
Diffusion i Brussel, hvor han nå underviser i filmavdelingen.
Siden 1973 har han laget filmer og reportasjer fra en rekke
land for belgisk fjernsyn. I de senere årene har Thierry Michel
konsentrert seg mer om å lage kinofilm, og han har laget en
rekke prisbelønte spille- og dokumentarfilmer i Brasil, Afrika
og Asia, blant annet IRAN, VEILED APPEARANCES (2002) og
MOBUTU, KING OF ZAIRE (1999).

KONGOELVEN – HINSIDES MØRKET
Congo River – Beyond Darkness
Congo River – Au-delà des ténèbres

En fascinerende reise til Afrikas hjerte

Denne rike filmen tar oss med på en flere måneder lang reise oppover Kongoelven, en av
verdens mektigste vannveier. Fra munningen til elvens kilder følger Thierry Michel i
fotsporene til Stanley og Livingstone. Elven er som regel den eneste farbare veien rundt i
Afrikas tredje største land – man kan nesten si at elven er landet. Gamle slepebåter dytter
store lektere fulle av folk og fe, hele landsbyer, opp og ned floden. Elven har sin egen
tidløse rytme, men den bærer også på landets minne. Møtene med menneskene langs
bredden – fiskere, handelsmenn, voldtatte kvinner, barnesoldater, gleder og sorger, et helt
folk på jakt etter lys og verdighet – blir en reise gjennom landets turbulente og blodige
historie, fra morderen kong Leopold II til palassbyggeren Mobutu, men også et portrett av
et land som nå holder på å reise seg fra asken.

I motsetning til Joseph Conrads roman "Heart of Darkness", går denne reisen hinsides
krigens og tragediens mørke. Den blir en hymne til livet, akkurat som den frodige skogen
som omgir floden.

Following the footsteps of Stanley and Livingstone this documentary takes us, from the mouth to the
source, up the largest river basin in the world, that of the Congo. The timeless 4,371 km river has
witnessed this country’s turbulent history, and archives remind us of the people who formed its destiny:
Colonisers like Stanley and Léopold II, and African leaders like Lumumba and Mobutu. Unlike Conrad's
"Heart of Darkness", this journey to the heart of Africa takes us beyond the shadows of tragedy and
war. It's a hymn to life - just like the untameable vegetation that enshrines the river’s shores.

DOKUMENTAR
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USA 2005
Manus:
Regi: Lian Lunson
Foto: Geoffrey Hall, Lian Lunson, Brit Marling, John Pirozzi
Klipp: Mike Cahill
Musikk: Leonard Cohen
Medvirkende: Leonard Cohen, Bono, Nick Cave, Rufus
Wainwright, The Edge, Perla Batalla, Julie Christensen
Produksjonsselskap: Horse Pictures, Con Artists Productions,
www.lionsgate.com
Produsent: Mel Gibson, Lian Lunson
Salgsselskap: Lion's Gate Films, www.lionsgate.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.leonardcohenimyourman.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, WS 1:1,85, SRD, Farger og svart-hvitt, 98 min.

Lian Lunson har stort sett jobbet med musikkdokumentarer.
I tillegg til filmen om Leonard Cohen, har hun regissert
dokumentaren WILLIE NELSON: DOWN HOME (1997) for TV
og i 2004 produserte hun I'M ONLY LOOKING: THE BEST OF
INXS.

LEONARD COHEN: I'M YOUR MAN

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
FEEL-GOOD -- ELLER?

Dokumentarfilm til ære for den store musikeren og forfatteren

LEONARD COHEN: I'M YOUR MAN er en hyllest til den 72 år gamle canadiske singer-
songwriteren, kjent for sin dype røst, sine dype tekster og sin melodiøse melankoli. Filmen
kretser rundt konserten "Came so far for beauty" i Operahuset i Sydney, hvor ulike artister
gjør sine tolkninger av Cohens sanger; artister som på en eller måte er inspirert og påvirket
av hans arbeid. Nick Cave, Rufus Wainwright og U2 er noen av dem som bidrar. Mellom
sangene snakker de om sitt forhold til Cohen. Vi får også se et meget personlig intervju
med Cohen selv, der han reflekterer over sitt livsverk og forteller noen av historiene bak
sine sanger. En av de mest rørende sekvensene i filmen er da han minnes farens død.
Avslutningsvis framfører Cohen en nydelig versjon av "Tower of song" sammen med U2.
LEONARD COHEN: I'M YOUR MAN er en kombinasjon av konsertfilm og biografi, og er et
nært portrett av Cohens karriere før og nå.

Known for his elegance, rumbling voice and poetic lyrics, Leonard Cohen is a musical giant, and has
served as a great inspiration for quite a few people. The centerpiece of this film is a tribute concert at
the Sydney Opera house, featuring many of his best-known songs performed by U2, Nick Cave and Rufus
Wainwright among others. In between the songs, they speak of Cohen's personal and professional
influence on their lives, combined with interviews with Cohen himself, reflecting on his life and work.
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USA 2006
Manus: Steven Bognar, Julia Reichert
Regi: Steven Bognar & Julia Reichert
Foto: Steven Bognar, Julia Reichert
Klipp: Steven Bognar, Kevin Jones, James Klein, Mary
Lampson, Jaime Meyers
Musikk: Charles Engstro
Produksjonsselskap: A Lion in the House, Independent
Television Service,
www.pbs.org/independentlens/lioninthehouse
Produsent: Steven Bognar, Julia Reichert
Salgsselskap: Films Transit International,
www.filmstransit.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
www.pbs.org/independentlens/lioninthehouse
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 225 min.

Steven Bognar har siden 1986 laget seks filmer, blant dem
PICTURE DAY (2000), PERSONAL BELONGINGS (1996) og
WELCOME TO CENSORNATI (1990), og filmene hans har
vært vist på flere festivaler, blant annet på Sundance. Han
skriver for Independent Film and Video Monthly og har
undervist på Antioch College og andre skoler i Ohio.

Julia Reichert har to ganger vært Oscar-nominert for beste
dokumentarfilm, med filmene SEEING RED og UNION MAID.
Reichert har gjennom hele sin karriere vært opptatt av å
bygge opp det uavhengige filmmiljøet både nasjonalt og
regionalt. Hun underviser på Wright State University både i
samfunnshelse og i kreative fag.

A LION IN THE HOUSE

En sterk dokumentar som følger fem kreftsyke barn i deres krevende kamp mot sykdommen

En sjelden mulighet til å få et ærlig og usminket innblikk i hva familier går gjennom når
deres barn blir rammet av alvorlig sykdom. A LION IN THE HOUSE følger fem kreftsyke barn
over en seksårsperiode i deres kamp mot sykdommen. De går gjennom behandlinger med
cellegift, blir bedre, får tilbakefall og gjennomgår så nye behandlinger. Få detaljer er
utelatt og man blir til tider ganske overveldet av den brutale virkelighet sykdommen
bringer med seg.

Filmen viser hverdagen på en barnekreftavdeling hvor vi møter sykepleiere og leger i
samtale og samhandling med barna og deres foreldre. Både de sykehusansatte og
foreldrene er åpne rundt hvordan de opplever situasjonen; de forteller om motløshet,
dilemmaer, gleder, smerte, sorg, håp og kjærlighet. Etter denne fire timers lange
dokumentaren sitter du igjen med en klump i halsen og stor respekt for hvilken livsglede,
aksept, forståelse og ikke minst hvilket mot disse barna viser.

In this compassionate and moving documentary we meet five amazing children and their families in
their fight against cancer. They go trough treatments, improvements, relapses, and then new
treatments. Few details are spared and there are moments when you feel a bit overwhelmed by the pain
and sorrow that comes with serious illness. The film also ventures outside the hospital and explores the
personal life of each child – his or her hopes, fears, and relationships with siblings and other family
members.

DOKUMENTAR
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USA 2006
Manus: Steve Cantor, Michael Galkin
Regi: Steve Cantor & Matthew Galkin
Foto: Jonathan Furmanski, Paul Dokuchitz
Klipp: Trevor Ristow
Musikk: The Pixies
Medvirkende: Frank Black, Kim Deal, David Lovering, Joey
Santiago, m.fl.
Produksjonsselskap: Stick Figure Productions, Cactus Tree,
www.stickfigureproductions.com/stickfigure.html
Produsent: Steven Cantor, Daniel Laikind
Salgsselskap: Cactus Tree, www.cactusthree.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: loudquietloud.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 82 min.

Steven Cantor er utdannet ved film- og tv-skolen ved
University of South California, og grunnla
produksjonsselskapet Stick Figure. I 1994 mottok han en
Oscar-nominasjon for produksjon og regi på den korte
dokumentarfilmen BLOOD TIES: THE LIFE AND WORK OF
SALY MANN. Før filmskolen jobbet han for Mtv-programmet
House of Style.

Matthew Galkin er utdannet ved New York University, og
begynte karrieren med å vinne hovedprisen ved Hamptons
International Film Festival for den korte eksamensfilmen
MAN DOWN. Etter utdannelsen regisserte og filmet han det
ukentlige dokumentarprogrammet 3AM for tv-kanalen HBO.

LOUDQUIETLOUD:
A FILM ABOUT THE PIXIES

Sprudlende dokumentarfilm om gjenforeningsturneen til kultbandet The Pixies

Da Frank Black under et radioprogram i 1993 proklamerte at The Pixies var oppløst – og
siden sendte en faks til de tre andre i bandet for å informere dem om det inntrufne – satte
han tonen for bandets gjenforening i 2004. Her var ingen nag glemt, ingen søt
gjensynsglede; at turneen fikk navnet Sell Out Tour var på ingen måte tilfeldig.
loudQUIETloud følger bandet før og under turneen, og viser et band som på alle måter
gikk i oppløsning etter det kompliserte åpne bruddet i 1993. Bandmedlemmene har fiklet
med hver sine prosjekter i mellomtiden, fra pludrete soloprosjekt via komposisjoner til
filmer og småjobber som tryllekunstner til langvarig avrusning. Uten å forsøke å omskrive
de grå, hverdagslige gnisningene mellom bandmedlemmene har filmskaperne Steve
Cantor og Matthew Galkin laget et formidabelt kunstnerportrett, som fanger opp den
bemerkelsesverdige spenningen mellom gnistrende sceneopptredener og høylytt stillhet i
garderoben etterpå.

When Frank Black proclaimed the dissolvment of The Pixies on a radio show in 1993, and afterwards
faxed the other band members about the decision, he set the tone for the band's sour reunion in 2004.
loudQUIETloud follows the alt-rock legends on their world wide Sell Out Tour, where the band
performed brilliantly on-stage, only to sit in embarrassed silence backstage. loudQUIETloud is a
remarkable film about a remarkable group, and a must-see for all fans of The Pixies.

FORFILM
MUSIKALSKE TAKTER
FEEL-GOOD -- ELLER?
NORDISK PREMIERE
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Canada 2006
Manus: Shelley Saywell
Regi: Shelley Saywell
Foto: Michael Grippo
Klipp: Deborah Palloway
Musikk: Walt Whitman
Produksjonsselskap: Bishari Film Productions,
www.bisharifilms.ca
Produsent: Shelley Saywell, Deborah Parks
Salgsselskap: Bishari Film Productions, www.bisharifilms.ca
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.bisharifilms.ca
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Arabisk og hebraisk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 90 min.

Shelley Saywell er en erfaren og modig kanadisk
dokumentarfilmskaper som fokuserer mye på
menneskerettigheter og som har laget filmer på mange
utsatte steder. Hun vant en Emmy for CRIMES OF HONOUR
(1998) om æresdrap, og hun fortalte forrige århundres
krigshistorie fra barnas perspektiv med A CHILD'S CENTURY
OF WAR (2001). Hun filmet i Irak rett før og rett etter USAs
invasjon for filmen GENERATION X-SADDAM (2003).

MARTYRGATEN I HEBRON
Martyr Street

Solid balansert dokumentar om palestinske og jødiske barns oppvekst i Hebrons mest voldelige
gate

Jødiske bosettere i Hebron har tatt over graven til jøders og muslimers stamfar Abraham
og bor omringet av mange hundre tusen palestinere. Den ulovlige bosettingen krever at
det er flere soldater der enn sivile, noe som legger omfattende hindringer for palestinernes
dagligliv. Denne balanserte dokumentaren viser livet i Hebrons mest voldelige gate fra
palestinske og jødiske barns perspektiv. Vi følger to unge jenter som bor på hver sin side av
gaten, men aldri har snakket sammen. Når intifadaen bryter ut, gjøres gaten om til en
krigssone, og de palestinske barna kan ikke gå på skolen. Et par år senere ligger stedet
nærmest øde, og rensket for palestinere.

Tidligere israelske soldater og foreldre av døde israelske soldater slipper også til i filmen.
Mange israelere kritiserer nybyggerne for at de tvinger fram unødvendige uroligheter. De
jødiske familiene i den fryktede Martyr Street kritiserer på sin side utbruddet av intifadaen
og hevder sin rett til forfedrenes land. Filmen gir mye innsikt i hvordan nybyggere og
palestinere tenker.

A balanced documentary on how Palestinian and Israeli children grow up in Hebron's most violent
street. Illegal Israeli settlers live surrounded by several hundred thousand Palestinians and are protected
by a group of soldiers that outnumber them. We follow a Palestinian and an Israeli girl who are
neighbours, but who have never talked to eachother. Once the intifada breaks out the street is a war
zone. A few years later the street is ghostly and virtually devoid of Palestinians. The film gives insight in
the minds of both sides.

DOKUMENTAR
ISRAEL: ANGST OG MENTALITET
NORSK PREMIERE
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USA 2006
Manus: James D. Scurlock
Regi: James D. Scurlock
Foto: Jon Aaron Aaseng
Klipp: Alexis Spraic
Medvirkende: John Ballew, Helena Durst, Doris Gohman,
Alan Greenspan, Mike Hudson, Bud Hibbs m.fl.
Produksjonsselskap: Trueworks, trueworks.us
Produsent: James D. Scurlock, Alexis Spraic, Lee Thomson
Salgsselskap: Trueworks, trueworks.us
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.maxedoutmovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 87 min.

James D. Scurlock har studert økonomi og har ingen
formell filmutdannelse. Han har vært frilansjournalist for en
rekke aviser og magasiner. MAXED OUT er hans andre
dokumentarlangfilm.

MAXED OUT

"Debt is still not polite cocktail conversation. It's the last taboo, really." –Debtors Anonymous

Denne filmen får deg til å måpe over realitetene i vår gjeldstunge hverdag. Den beretter
om de dypeste tragedier for enkeltmennesker og stiller samtidig ansvarlige institusjoner og
kyniske forretningsmenn til veggs.

De beste kundene er blakke og forsvarsløse. Det er disse som kalles "preferred customers".
Før var uttrykket lånehai et skjellsord – i dag kaster finansinstitusjonene penger etter deg
og gjør deg til et lett bytte om du biter på kroken. MAXED OUT avslører den moderne
gjeldsinstitusjonen i all sin absurditet og selvmotsigelse. Ikke minst etterforsker MAXED
OUT finanselitens innflytelse på presidenten og kongressen i USA. Som største bidragsyter
til presidentens valgkampanje, kan man øve stor innflytelse på lovverket og sågar få fjernet
en av de eldste føderale rettigheter, nemlig konkursretten. Slik forsvinner tradisjonelle
beskyttelsesmekanismer: De rike blir rikere og de fattige blir fattigere, eller eventuelt tar
sitt liv. Dette er en viktig film du bør hake av på timeplanen.

By turns hilarious and profoundly disturbing, MAXED OUT paints a picture of a national nightmare
which is all too real. It reveals that the financial industry's best customers are the broke and the
bankrupt. The most profitable niche of the industry is called "alternative" or "sub-prime" —
euphemisms for a business formerly known as loan-sharking. MAXED OUT exposes the modern debt-
style in all its absurdities and contradictions. The most shocking discovery? The predators aren't boilers
or goodfellas. They are the nation's largest and most respected financial institutions.

DOKUMENTAR
MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING
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Storbritannia 2005
Manus: Franny Armstrong
Regi: Franny Armstrong & Ken Loach
Foto: Franny Armstrong
Klipp: David Hill, Gregers Hall
Musikk: Chris Brierley
Medvirkende: Helen Steel, Dave Morris m.fl.
Produksjonsselskap: Spanner Films Ltd,
www.spannerfilms.net/
Produsent: Franny Armstrong
Salgsselskap: www.cinemalibrestudio.com,
www.cinemalibrestudio.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.mclibelthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 85 min.

Fanny Armstrong begynte på sin første dokumentar
MCLIBEL i 1995. Den ble først lansert i 1997, og etter kort
tid trukket fra både BBC og Channel 4 etter krav fra
McDonald's. Senere ble den vist i 7 land, og i 1997 startet
Armstrong selskapet Spanner Films. Armstrong har senere
laget tre dokumentarer til: A RACIST FORCE (2000), BAKED
ALASKA (2002) og DROWNED OUT;WE CAN'T WISH THEM
AWAY (2002).

MCLIBEL er blitt relansert med nye scener med
rekonstruksjon av rettssaken, regissert av den Ken Loach
(VINDEN SOM RYSTER KORNET)

DOKUMENTAR
MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

MCLIBEL

Postmannen og gartneren som gikk imot McDonald's. Og vant.

Da London Greenpeace gikk gatelangs og delte ut løpesedler med overskriften "Hva er galt
med McDonald's," som beskyldte bedriften for å være skadelig mot miljø og samfunn, fikk
det grunnmuren til å riste i den mektige bedriften. I løpet av kort tid hadde McDonald's
kommet ut for en kraftig motbør grunnet påstandene, og de likte det ikke. McDonald's
svarte med å spore opp enkeltpersoner og kreve løpesedlene stoppet og beklagelser fra de
skyldige. To medlemmer av gruppen, Helen Steel og Dave Morris, nektet for øvrig å trekke
noe tilbake. Dette førte til en av tidenes lengste sivile rettssaker: 314 dager i rettssalen
fordelt over 7 år. Filmen følger hele prosessen gjennom Helen og Daves bevis mot alle
påstandene som blir lagt fram. McDonald's får det langt fra like lett som ventet, og skitne
forsøk på å løse saken utenfor rettssalen blir dokumentert. En oppvekker mot fast food og
det mektige, kyniske næringslivet, men også en påminner om at enkeltindividers slagkraft
kan velte stort lass.

When London Greenpeace handed out leaflets, saying "What's wrong with McDonald's," accusing the
company of pernicious marketing and operation, McDonald's answered by demanding the leaflets
eliminated and an apology from Greenpeace. Two members of the group, Helen Steel and Dave Morris
refused to back down, leading to the longest civil court case in British history. MCLIBEL follows the
lawsuit and presents the evidence cited by Steel and Morris. A film about the importance of freedom of
speech and a reminder of how powerful multinational corporations have become.
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Canada 2005
Manus: Pablo Aravena
Regi: Pablo Aravena
Foto: John Ashmore, Alain Julfayan, Peter Krieger, Duraid
Munajim
Klipp: Christopher Hills-Wright
Musikk: Scott Clyke, Moonstarr, Dee Jay Nuts, Quantic, Sixtoo
Medvirkende: Lee Quinones, Futura, Doze Green, Henry
Chalafant
Produksjonsselskap: 9136-6922 Quebec Inc., Love Streams
Productions, www.nextthemovie.com/
Produsent: Pablo Aravena, Nadja Romain, Luc Déry
Salgsselskap: 9136-6922 Quebec Inc.,
www.nextthemovie.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.nextthemovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 95 min.

Pablo Aravena bor og jobber i Montreal, som regissør og
klipper. Han utforsker for tiden ulike dimensjoner ved urban
kultur. Han gikk ut fra Concordia-universitetets
produsentlinje i 1997, og har jobbet som frilanser i kanadisk
film og tv siden. Han har regissert en rekke kortfilmer og
musikkvideoer. NEXT: A PRIMER ON URBAN PAINTING er
hans første dokumentarfilm.

NEXT: A PRIMER ON URBAN
PAINTING

Fascinerende innblikk i en verdensomspennende utvikling av graffitikunsten

Hvis du lar en graffitimaler dekorere et lerret og henger det opp på en vegg, er det da
fortsatt graffiti? I NEXT: A PRIMER ON URBAN PAINTING leter førstegangsregissør Pablo
Aravena etter svaret på dette og en rekke andre spørsmål om graffitiens plass i
populærkulturen i dag.

Det som begynte som en liten film om kunstformens utvikling fra mer enn tre tiår tilbake
og frem til i dag, i storbyer som Miami og New York, utviklet seg etter hvert til en
introduksjon til graffitikunstens verdensomspennende utbredelse. Aravena trekker linjene
helt tilbake til gudfedre som Doze Green fra The Rocksteady Crew, og viser hvordan de
unge graffitikunstnerne tar kunstarten til stadig nye nivå – men hvilke? Gjennom intervjuer
med unge, fremadstormende kunstnere verden over, skisserer Aravena opp hvor graffitien
er på vei, og hvordan den farges av sine lokale omgivelser, fra Tokyo til Paris, til Sao Paolo
og Berlin.

NEXT: A PRIMER ON URBAN PAINTING er en slående visuell opplevelse og et fascinerende
innblikk i en verdensomspennende subkultur i stadig utvikling.

NEXT: A PRIMER ON URBAN PAINTING is Pablo Aravena's inquiry into the state of contemporary graffiti
art world wide. What started as an attempt to track the historical development of the artistic
expressions in Miami and New York, soon became a world wide survey of graffiti art in different
contexts. Aravena shows how the scene has expanded to cities like Tokyo, Sao Paolo and Paris, where
the expressions are given their own, local flavour. Aravena's film offers a fascinating view into a world
wide subculture in constant development.

DOKUMENTAR
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Frankrike 2006
Manus: Emmanuel Prévost, Raphaël Sibilla
Regi: Raphaël Sibilla
Foto: Raphaël Sibilla
Klipp: Pierre Haberer, Raphaël Sibilla
Musikk: Mirwais
Produksjonsselskap: Avalanche Productions ,
www.avalancheprod.com/
Produsent: Emmanuel Prevost
Salgsselskap: Wild Bunch, www.wildbunch.biz
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Engelsk, japansk tale, Engelske undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 90 min

Raphaël Sibilla ble født i Lausanne, Sveits i 1970. Etter å
ha studert filmregi ved det franske Conservatoire du cinéma
i Paris, jobbet han som regiassistent. Han laget en kortfilm,
AVEC OU SANS (1994) og en rekke dokumentarer. I 2001
regisserte han reportasjefilmen RED LIGHT og dokumentaren
ONOMA for Expo02.

NO BODY IS PERFECT

En utforsking av seksualitetens mange avarter i en film som først og fremst er annerledes

Denne dokumentaren er ikke nødvendigvis noe for dem som trives best med dyna på og
lyset av, i hvert fall ikke om de forventer det samme av omgivelsene. NO BODY IS PERFECT
utforsker noen av seksualitetens mer alternative irrganger, og portretterer en del
mennesker som sprenger grenser for hva det er ”normalt” å bruke kroppen til.
Filmskaperne tar for seg ulike former for fantasier og måter å leve dem ut på; vi får en
smugtitt inn i et japansk bordell for de med særegne lyster, et ”house of pain” i New York,
og en av Londons mer aparte nattklubber. I tillegg til å ta for seg allment kjente fetisher
som SM, presenterer filmen også mennesker som går lenger enn de fleste i å utsmykke og
omforme kroppene sine.

Innspillingen av NO BODY IS PERFECT krevde fem år med planlegging og nye to år å
fullføre. Filmen inneholder mange svært grafiske sex-skildringer, men filmskaperne tar
etter hvert et skritt tilbake for å intervjue subjektene sine om deres forhold til kropp og
sex. NO BODY IS PERFECT hadde verdenspremiere under filmfestivalen i Locarno (Sveits) i
august i år.

A documentary exploring the multiple facets of sexuality, NO BODY IS PERFECT takes us on a journey
from the United States to Japan via Brazil, documenting various forms of S&M, sex clubs and body
mutilation. Despite several raw depictions of sexual practices, the film seeks to understand the
motivations and aspirations of men and women who are willing to go further than most in their quest
for intense pleasure. Premiered at the Locarno festival, Switzerland in August of 2006.

DOKUMENTAR
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Sveits 2006
Manus: Basil Gelpke, Ray McCormack
Regi: Basil Gelpke & Ray McCormack
Foto: Jim Bowen m.fl.
Klipp: Georgia Wyss
Musikk: Daniel Snyder, Philip Glass, m.fl.
Medvirkende: Colin Campbell, Matt Simmons, Roscoe
Bartlett, David Goodstein, Matt Savinar, Terry Lynn Karl,
Fadhil Chalabi, Robert Ebel m.fl.
Produksjonsselskap: Lava Productions AG, www.lavatv.com
Produsent: Basil Gelpke, Ray McCormack
Salgsselskap: Cinetic Media, www.cineticmedia.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.oilcrashmovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, SRD, Farger, 83 min.

Basil Gelpke er født i 1962 i Basel. Etter studier i
sosialantropologi og økonomi arbeidet han med produksjon
av vitenskapsfilm. Han ble Paris-korrespondent for European
Business Channel på 80-tallet. Han arbeidet også i sør-øst
Asia før han flyttet til Köln. Han laget sin første dokumentar
– THE ARTIFICIAL PARADISE – om oppfineren av LSD. I 1992
var han med å etablere n-tv i Berlin, før han året etter var
tilbake for å starte ny TV-kanal i Zürich. Siden har han
arbeidet med TV og A CRUDE AWAKENING er hans tredje
dokumentarfilm.

Ray McCormack er opprinnelig fra Irland og dette er hans
debutfilm. Han er mest kjent for sine musikkvideoer for blant
annet Paul McCartney, Queen og Kylie Minogue. Han har
bakgrunn fra London Guildhall University, hvor han tok
eksamen i Politikk og ledelse innen miljøvern.

THE OIL CRASH
A Crude Awakening – The Oil Crash

Om litt vil ikke oljeutvinningen holde tritt med etterspørselen

THE OIL CRASH er en av årets beste og mest tankevekkende dokumentarfilmer. Teorien om
"Peak Oil" – at verdens oljeutvinning har nådd eller snart når toppunktet, vinner stadig
større oppslutning blant ekspertene. I de siste hundre år har vi vært vitne til en
forbløffende økonomisk vekst grunnet den billige oljen som det har vært rikelig tilgang til.
Slik vil det ikke fortsette. Bare det faktum at Kina, India og Afrika, som representerer 3,2
milliarder mennesker, er på vei til en større velstand, vil om ikke lenge medføre at det blir
et enormt gap mellom tilbud og etterspørsel.

Man trenger ikke å være spesielt opptatt av konspirasjonsteorier for å se den klare
forbindelsen mellom USAs nåtidige besettelse av Midtøsten, nasjonal sikkerhetspolitikk og
den stadig voksende oljekrisen. De tre regissørene bak denne imponerende faktafylte og
oppjazzete dokumentaren er invitert til mange viktige filmfestivaler og kanskje vil de også
stikke innom BIFF?

A CRUDE AWAKENING tells the story of how our civilization’s addiction to oil puts it on a collision course
with geology. Compelling, intelligent, and highly entertaining, the film visits with the world’s top
experts and comes to a startling, but logical conclusion – our industrial society, built on cheap and
readily available oil, must be completely re-imagined and overhauled. The fact is quite certain that there
will come a day when oil production 'peaks', when demand overtakes supply, resulting in large and
possibly catastrophic price increases that could make today's $60-a-barrel oil look like chump change.

DOKUMENTAR
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Danmark 2005
Manus: Ove Nyholm
Regi: Ove Nyholm
Foto: Dan Holmberg og Dirk Brüel
Klipp: Ghita Beckendorff
Musikk: Øystein Sevåk
Medvirkende: Ove Nyholm m.fl.
Produksjonsselskap: Digital Film, Olufsvej 24, DK-2100
København Ø, T: 3543 2369, F: 3542 1107,
digitalfilm@mail.dk
Produsent: Janne Giese
Salgsselskap: Angel Films, www.angelfilms.dk
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, 35 mm
Albansk, Dansk, Engelsk, Tysk, Serbisk tale, Engelske
undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 90 min.

Etter en filosofiutdanning, BBC-kurs og den nasjonale
danske filmskolen har Nyholm (f. 1950) produsert og
regissert en rekke kort- og dokumentarfilmer, hovedsaklig
med vitenskapelig og/eller politisk innhold. Han har også
vært konsulent for visuelle effekter på en del danske filmer.
Han har vunnet mange priser, bl.a. Gullmedalje for beste
vitenskapelige film i Varna. ONDSKAPENS ANATOMI er hans
femte helaftens dokumentar.

ONDSKAPENS ANATOMI
The Anatomy of Evil
Ondskabens anatomi

Hva muliggjør folkemord? En søken etter forklaring på vanlige menns ondskap i krigstider.

Hvordan kan mennesker begå folkemord? Serbiske paramilitære som tok del i massakrer i
Kosovo – med spesielt fokus på Srebrenica – beskriver sine opplevelser og prøver å forklare
hva som fikk dem til å handle som de gjorde. Noen sliter med skammen, mens andre ikke
anser albanere som mennesker. Regissør Ove Nyholm trekker paralleller til andre
verdenskrig og tyskernes jødeutryddelser. Han prøver å finne en felles forklaring på
hvordan mennesker kan nå en slik ekstrem form for ondskap. Filmen sier at det var så
mange med, både i Kosovo og i Tyskland, at man må betrakte bødlene som vanlige
mennesker. Nøkkelen kommer for Nyholm i et tysk dokument hvor det står: "De må dø, så
vi kan leve". Følelsen av behovet for selvforsvar har blitt formidlet av styresmakter, og
søken etter trygghet for staten dras til individnivå. Hver enkelt må forsvare seg ved å rydde
unna potensielle trusler. Kan omstendigheter korrumpere hvem som helst? Denne filmen
passer ikke de sarte.

What makes genocide possible? Serbian paramilitaries who took part in massacres in Kosovo during the
late nineties, describe their experiences and try to explain what made them do such horrendous acts.
They seem to have felt that their security was threatened, and that it was a matter of killing or being
killed. Director Ove Nyholm draws a parallell to the second world war and the German massacres of
jews. Warning: This film includes disturbingly explicit scenes.

DOKUMENTAR
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Canada 2006
Manus: Samira Goetschel
Regi: Samira Goetschel
Foto: Kirsten A. Martin, François Crépin, Baudouin Koenig og
Paco Wiser
Klipp: Shay J. Katz
Musikk: Jean-Marie Béasse
Medvirkende: Saad Al-Fagih, Milton Bearden, Benazir Bhutto,
Jack Blum, Zbigniew Brzezinski, Stansfield Turner m.fl.
Produksjonsselskap: Chastè Films 18A Heathdale Rd.,
Toronto, ON, M6C 1M6, Canada,
tel +1 416 789 4873, fax +1 416 781 9857,
chastefilms@sympatico.ca
Produsent: Samira Goetschel, Willi Goetschel
Salgsselskap: Chastè Films
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.ourownprivatebinladen.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 63 min.

Samira Goetschel er født og oppvokst i Iran, men flyktet
fra landet da hennes far ble drept under den islamske
revolusjonen i 1979. Hun har studert film ved University of
New York, men bor og jobber nå i Canada. OUR OWN
PRIV@TE BIN LADEN er hennes debutfilm.

OUR OWN PRIV@TE BIN LADEN

DOKUMENTAR
WHY THEY FIGHT

Oppsiktsvekkende dokumentar om forbindelsen mellom den kalde krigen og USAs "krig mot
terror"

Med OUR OWN PRIV@TE BIN LADEN trekker den iranske filmskaper Samira Goetschel linjer
fra den pågående kampen mot terror og bakover til en kritisk fase av den kalde krigen:
Sovjetunionens invasjon av Afghanistan i 1980. Goetschel viser hvordan dagens
krigsretorikk og skarpe frontlinjer mellom Vesten og Midtøsten i aller høyeste grad er et
historisk produkt, og går langt i å hevde at USA nå høster fruktene av sin intervensjon i
Afghanistan på 80-tallet.

Under den afghansk-sovjetiske krigen importerte CIA mengder av våpen inn i landet,
treningsleire for frihetsforkjempere ble opprettet, og amerikanerne ga uforbeholden
støtte til brutale fundamentalister. Lyssky finansforbindelser mellom den amerikanske
regjeringen og BCCI – investeringsbanken som var involvert i en av tidenes største
finansskandaler i 1991 – forverrer et allerede grelt bilde av den amerikanske tilstede-
værelsen.

Goetschels hovedtese er at Osama Bin Laden i realiteten er et tomt, symbolsk verktøy som
brukes på begge sider av konflikten for å skjerpe frontene.

This investigative documentary draws parallells between the Cold War and the War on Terror. The shady
alliances and dealings of the CIA and the American government in Afghanistan in the 1980s is given
partial responsibility for the ongoing conflict. First-time director Samira Goetschel illustrates how Osama
Bin Laden has been constructed as a symbol and a tool by both parts in the conflict, in order to raise
tension and inspire violence.
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Israel / Sveits 2006
Manus: Tomer Heiman
Regi: Tomer Heiman
Foto: Itai Raziel
Klipp: Lavi Ben Gal
Musikk: Eli Soorani
Produksjonsselskap: Heymann Brothers Films, Claudius Films,
m.fl. Claudius Films Ltd., 11 A Shapira Tzvi St., IL-64358 Tel
Aviv, tel +972 52 238 53 34, fax +972 3 629 4665
calevin@bezeqint.net
Produsent: Claudia Levin, Tomer Heyman, Stanley F.
Buchthal, m.fl.
Salgsselskap: The Film Sales Company, filmsalescorp.com/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Hebraisk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 80 min.

Tomer Heiman er født i Tel Aviv i 1970. Før PAPER DOLLS
har han regissert to filmer: IT KIND OF SCARES ME fra 2001
og FUCKED UP GENERATION fra 2003.

PAPER DOLLS
Bubot Niyar

Filippinske transseksuelle tar over etter palestinske pleiere på et hjem for eldre, ortodokse jøder

Av og til overgår virkeligheten fantasien – som her, i denne dokumentarfilmen om
filippinske transseksuelle som erstatter de palestinske pleierne på et hjem for ortodokse
jøder i Tel Aviv.

Da den andre intifadaen ble en realitet, ble palestinske arbeidstakere stengt ute fra Israel.
De isrealske myndigheter kom så i beit for arbeidskraft, for pleiehjemsjobber er ikke
ettertraktet i noe land. De eneste som svarte på jobbannonsene var filippinere som ønsket
seg bort fra fordømmelsen de hadde fått fra sine egne. Vel installert i sitt nye hjemland
opparbeider de seg – ikke bare et vennskapsforhold – men nærmest familiære bånd til de
pleietrengende. Den ene dagen i uken de har fri, spiller de på utesteder i bandet "Paper
Dolls".

When the second Intifada began, Israel closed its borders to Palestinian workers, who until then had had
all the worst-paid jobs in the country. Israel’s policy left a big hole in the job market. Among the
applicants for the jobs in a nursing home for old, orthodox Jews, are several Philippine transsexuals in
search for a better life in a new country. Some of them have been rejected by their families because of
their sexual orientation. They start working, often round the clock, looking after the Jewish men, who
often come to look on them as their substitute children.

DOKUMENTAR
MIGRASJON OG IDENTITET
ISRAEL: ANGST OG MENTALITET
NORDISK PREMIERE
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Spania 2006
Manus: Chema Rodríguez
Regi: Chema Rodríguez
Foto: René Soza
Klipp: Pablo Blanco Guzmán
Musikk: Michel Peraza, Vagos y maleantes, Guerilla Seca &
Paulo Alvarado
Medvirkende: Valeria, Marcy, Vilma, Marina, Carol, Kimberley,
Kim, China, Beatriz, Susy, Seca, Maribel, Lupe & Erika
Produksjonsselskap: Telespan 2000, Producciones sin un
duro, www.telespan2000.com/
Produsent: Tomás Cimadevilla
Salgsselskap: Media Luna Entertainment, www.medialuna-
entertainment.de/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, 35 mm
Spansk tale, Engelske undertekster
15 år, WS 1:1,85, DolbySR, Farger, 90 min.

Spanske Chema Rodríguez (f. 1967) begynte å reise da han
var sytten år gammel, og har vært i over hundre land. Dette
gjenspeiles i filmografien hans, som inneholder titler som
ROPET FRA AFRIKA (2003) og SAHEL, DEN SÅREDE
GRENSEN (1999). Han har laget en rekke dokumentarer om
Latin-Amerika for spansk tv, og dessuten har
fotballentusiasten skrevet manus til spillefilmen LA GRAN
FINAL (2006), om stammesamfunns forsøk på å se fotball-
VM. Rodríguez har også jobbet som journalist, og har
skrevet en rekke bøker.

THE RAILROAD ALL-STARS
Estrellas de la linea

Guatemalanske prostituerte danner fotballag for å få fokus på at de mishandles. Morsomt og
rørende.

Noen prostituerte i Guatemalas verste strøk oppretter et fotballag for å sette fokus på hvor
dårlig de behandles. De har ingen rettigheter og overses fullstendig av samfunnet. De tar
tre dollar turen, og utsettes daglig for overgrep og mishandling både fra kunder og
politiet, som alle går ustraffet. Kvinnene forteller om grusomme og rørende skjebner, men
forunderlig nok er dette mest en hyggelig film om en fin gjeng fra aller nederste trinn på
den sosiale rangstigen. Damene har selvironi og pågangsmot. Filmen yter dem respekt, og
gjennom fotballeventyret får de oppleve ting de aldri før hadde drømt om. De ledes av en
sprudlende, humørfylt trener, som selv har vært prostituert. Han fokuserer på at de må
være eksotiske og erotiske – også på banen. Laget stormer fram i håp om sin første seier.
Hindringene er ikke bare motstanderlag, men også fordomsfylte institusjoner og
moralistiske, besteborgerlige fruer, som helst ikke vil slippe stjernene fra toglinjen fram i
lyset.

Some prostitutes in Guatemala's worst red light district form a footballteam to shed light on how bad
they're being treated. For three dollars a ride they're being violated and mistreated both by customers
and the police, who all go unpunished. The women tell of dreadful fates, but oddly enough this is most
of all an enjoyable and touching film about a charming group of people from the very bottom of society.
The ladies use humour and headstrongness to challenge a prejudiced society and to seek their first win.

DOKUMENTAR
SEKSUALITETENS IRRGANGER
FEEL-GOOD -- ELLER?
NORDISK PREMIERE
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Canada 2006
Manus: Jack Silberman
Regi: Jack Silberman
Foto: Rudolf Kovanic
Klipp: Rafi Spivak
Musikk: Itmar Erez
Medvirkende: Forhenværende israelske offiserer
Produksjonsselskap: National Film Board of Canada,
www.nfb.ca/
Produsent: Tracy Friesen
Salgsselskap: National Film Board of Canada, www.nfb.ca/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Analog video, Analog video
Hebraisk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 54 min.

Jack Silberman har studert produksjon av dokumentarfilm
ved Massachusetts Insitute of Technology. Han har
produsert, regissert og skrevet dokumentarer i 20 år med
hele verden som sin arbeidsplass. Som regissør har han
tidligere laget blant annet THE VANISHING TATTOO om
hvordan tattoveringstradisjoner på Borneo sakte, men sikkert
forsvinner inn i glemmeboken. Blant produksjonsmerittene
finnes blant annet filmene ISLAND OF WHALES (92) og
BATTLE FOR THE TREES (94).

RAISED TO BE HEROES

Israel/Palestina-konflikten sett fra forhenværende israelske offiserers synspunkt

Israel har obligatorisk verneplikt for både menn og kvinner over 18 år. Mer en 1600
israelske soldater og offiserer har de siste årene nektet å tjenestegjøre på Vestbredden eller
Gazastripen. De er villige til å slåss og dø for landet sitt, men ikke på okkupert territorium.
Etter årtier med okkupasjon, anser et økende antall israelske soldater staten Israels
militære handlinger overfor palestinerne – handlinger som ofte involverer vold og
undertrykkelse – som inhumane og ulovlige. Soldatene blir konfrontert med et vanskelig
dilemma: Skal de følge ordre og bidra til den endeløse sirkelen av vold og overgrep, eller
skal de nekte å tjenestegjøre og da utsette seg selv for fordømmelse av venner, familie og
staten? Gjennom en rekke rå og følelsesladde intervjuer møter vi en gruppe offiserer som
har nektet å tjenestegjøre i okkuperte områder.

RAISED TO BE HEROES er en eksplosiv dokumentar om en konflikt det er vanskelig å fortstå
i sin fulle konsekvens. Filmen prøver gjennom soldatenes erfaringer og vitnesbyrd å
inspirere til en dialog om fred, demokrati og ansvar for egne handlinger.

The last couple of years more than 1600 soldiers have refused to serve in the occupied areas of Palestine.
Succumbed to the everlasting condemnation from family, friends and state, a group of soldiers have
chosen not to continue as a part of the everlasting cycle of violence and abuse. RAISED TO BE HEROES
captures the ever-changing political landscape of the Israel/Palestine-conflict and tries, through the
experiences of Israeli officers who refused to serve in the occupied West Bank and Gaza-strip, to inspire
to a dialogue about peace and responsibility for ones actions.

DOKUMENTAR
ISRAEL: ANGST OG MENTALITET
EUROPEISK PREMIERE
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USA 2005
Manus: John Peterson
Regi: Taggart Siegel
Foto: Taggart Siegel
Klipp: Greg Snider
Musikk: Mark Orton, Dirty Three
Medvirkende: John Peterson m.fl.
Produksjonsselskap: Collective Eye, www.collectiveeye.org/
Produsent: Teri Lang
Salgsselskap: Films Transit International,
www.filmstransit.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.therealdirt.net
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger og svart-hvitt, 83 min.

Taggart Siegel har produsert og regissert en rekke
dokumentar- og spillefilmer, og har vunnet flere priser. Han
har også grunnlagt det uavhengige produksjonsselskapet
Alchemy Films, og driver den ideelle medieorganisasjon
Collective Eye i San Francisco. Han har gjennom årene laget
flere filmer om og med John Peterson, blant annet
dokumentarfilmen BITTER HARVEST (1983), og vi ser klipp
fra disse filmene i THE REAL DIRT ON FARMER JOHN.

THE REAL DIRT ON FARMER JOHN

DOKUMENTAR
MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Er han bonde eller kunstner? Fascinerende portrett av en mann som gikk sine egne veier.

Dette er historien om John Peterson, en fargerik bonde fra Illinois, og samfunnet rundt
ham. Filmen er et nært, gripende og svært inspirerende portrett av en person sterkt knyttet
til familiegården sin, samtidig som han er en kunstner, en nytenker og en eksentriker som
kjører traktor i drag.

Den tapte idyllen, barndommen på 1950-tallet, skildres gjennom nydelige super 8-opptak
tatt av Johns mor. Da faren døde på slutten av 60-tallet, omdannet John den tradisjonelle
slektsgården til et eksperimentelt kollektiv for hippier, kunstnere og politisk radikale. Den
idealistiske tiden tok slutt med gjeldskrisen som rammet amerikanske bønder på 80-tallet.
Gården var truet av undergang, og rykter i nabolaget ville ha det til at John var en
satanistisk narkolanger og dyreplager. Han mottok drapstrusler, og huset hans brant ned.

John klarer likevel på mirakuløst vis å gjenreise gården – nå som Angelic Organics, et
prosjekt som gjennom brukermedvirkning hver uke forsyner 1200 familier i Chicago med
ferske økologiske grønnsaker, håp for fremtiden og skitt under neglene.

The epic tale of a maverick Midwestern farmer. An outcast in his community, Farmer John bravely stands
amidst a failing economy, vicious rumors, and violence. By melding the traditions of family farming with
the power of art and free expression, this powerful story of transformation and renewal heralds a
resurrection of farming in America. Through highly personal interviews and 50 years of beautifully
textured footage, filmmaker Taggart Siegel shares Farmer John’s haunting and humorous odyssey,
capturing what it means to be wildly different in a rural community.
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USA 2006
Manus: Arthur Krystal
Regi: Jonathan Stack
Foto: Alex Vendler
Klipp: Jason Rosenfield og Paul Trejo
Musikk: Wendy Blackstone
Medvirkende: Timothy Freke, Richard Leigh, Sean Martin,
Susan Sarandon m.fl.
Produksjonsselskap: Alchemist Productions
Produsent: Mitchell Blutt, George Hickenlooper, Chuck Hirsch
og David Levine, Dan Burstein, Donald Zuckerman, Brian
Edelman,Wendy Cassileth
Salgsselskap: Lightning Entertainment, lightning-ent.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 4:3, Stereo, Farger, 91 min.

Jonathan Stack er en prisbelønnet regissør og produsent.
Han har medvirket i en rekke film- og tv-produksjoner,
deriblant DAMNED IN THE USA (91), en dokumentar om
kunstsensur. LIBERIA: AN UNCIVIL WAR (05- BIFF 2005) var
hans andre film som regissør. Han har tidligere laget den
Emmy-vinnende THE FARM: ANGOLA.

SECRETS OF THE CODE

En fascinerende utforsking av spørmålene som tas opp i "Da Vinci-koden"

SECRETS OF THE CODE utforsker temaene som tas opp i Dan Browns "Da Vinci-koden".
Med Susan Sarandon som forteller blir vi med på en reise fra en feminin helligdom i en
gammel hule i Frankrike, til musikalske mysterier i et kapell i Skottland; fra en
tempelridder-grav i London til katakombene i Roma. Filmskaperen intervjuer kjente
forfattere og læremestere, og snakker med rabbinere, munker, prester, og mennesker som
har blitt påvirket av Browns bok. Ved siden av å følge opp temaene fra "Da Vinci-koden",
utforsker SECRETS OF THE CODE mer generelle spørsmål omkring menneskenes behov for
religion. Resultatet er en engasjerende dialog omkring spørsmål som har opptatt
menneskeheten siden dens opprinnelse.

SECRETS OF THE CODE er basert på Dan Burnsteins bok ved samme navn. Boka er utgitt i
25 land, og er solgt i flere millioner eksemplarer i USA – like mye som alle de andre "Da
Vinci-koden"-håndbøkene til sammen.

SECRETS OF THE CODE is a fascinating exploration of the questions raised by Dan Brown in "The Da
Vinci-Code". From the sacred feminine in a prehistoric cave in France, to musical mysteries hidden in a
chapel in Scotland; from a templar tomb in London to the catacombs of Rome, the film takes the viewer
on an intimate journey along the paths traveled by the novel. The result is an evolving dialogue on issues
that have framed man's search for meaning since the beginning of time.

DOKUMENTAR
NORSK PREMIERE
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Canada 2005
Manus: Ric Esther Bienstock
Regi: Ric Esther Bienstock
Foto: Michael Grippo og Joseph Paul Locherer
Klipp: David Kazala
Musikk: Aaron Davis, Tara Jan
Medvirkende: Katia, Tania, Pasha, Vlad m.fl.
Produksjonsselskap: Associated Producers, CBC,
www.apltd.ca/
Produsent: Ric Esther Bienstock, Felix Golubev, Simcha
Jacobovici
Salgsselskap: Associated Producers, www.apltd.ca/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.apltd.ca/sexslaves
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Russisk og engelsk tale, Engelske undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 89 min.

Siden karrieren startet in 1986 har Ric Esther Bienstock
laget over et dusin dokumentarer og utviklet seg til å bli en
av Canadas fremste dokumentarskapere. Hun har vunnet en
rekke priser, og er kjent for å ta opp kontroversielle temaer.
Hun har tidligere laget film om selvmordsbombing i Israel
med den prisvinnende IMPACT OF TERROR (04). I 1995 var
hennes team det eneste som fikk reise inn i
karanteneområder i Zaire under Ebolaepidemien. Resultatet
var EBOLA: INSIDE THE OUTBREAK, som ga henne flere
priser for fremragende journalistikk.

SEX SLAVES

Om menneskesmugling av unge østeuropeiske kvinner som selges som sexslaver til Tyrkia

En ukrainsk mann reiser til Antalya i Tyrkia for å lete etter sin kone, som er blitt solgt som
sexslave av en bekjent av dem. Konen skulle til Tyrkia for å finne seg et anstendig levebrød.
Lite visste hun om at reisefellen var menneskesmugler. Dokumentaren SEX SLAVES forteller
historien om hvordan mannen utgir seg for å være hallik for å vinne tilbake sin kone. Vi får
også møte en rekke andre kvinner som er blitt utsatt for lignende overgrep. Historiene
deres avslører en nådeløs handel med mennesker i dagens Europa. Ukraina og Moldova er
kilden der kyniske halliker finner kvinner som drømmer om et bedre liv i vest. De lokkes
med falske løfter om skikkelige jobber i Tyrkia, Tyskland, England, Canada og andre rike
land. Når de kommer fram, møter de en annen virkelighet: De selges og blir ofre for
daglige overgrep. Gjennom skjult kamera og intervjuer med menneskesmuglere, ofre,
pårørende, eksperter og støttegrupper, får vi et innblikk i hvordan systematisk slaveri
finner sted – ofte ustraffet – i vår tid.

A Ukrainian goes to Turkey, posing as a human trafficker, to win back his wife, who's been abducted and
sold into sex slavery. SEX SLAVES tells their story, but this is also an in-depht documentary on the dirty
industry in general. Several women tell stories of abuse and forced prostitution. A human trafficker tells
his story, and a hidden camera reveals several other cynics of the trade. Experts and support groups tell
of statistics and tendencies that shed a gloomy light on slavery in western countries.

DOKUMENTAR
MIGRASJON OG IDENTITET
NORSK PREMIERE
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Canada 2005
Manus: Nick Bicanic, Jason Borque
Regi: Nick Bicanic & Jaon Bourque
Foto: Jarred Land
Klipp: Les Luckas
Musikk: Andrew Wanliss-Orlebar
Medvirkende: Gerard Butler, Peter Singer m.fl
Produksjonsselskap: Purpose Films, www.purposefilms.com
Produsent: Nic Bicanic, Remy Kozak
Salgsselskap: Purpose Films, www.purposefilms.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.shadowcompanythemovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 86 min.

SHADOW COMPANY er den første helaftens dokumentaren
til Nick Bicanic. Bicanic er en av grunnlegerene bak
Purpose Films og har tidligere laget kortfilmen ART HISTORY.

Co-regissør Jason Bourque har tidligere laget en rekke
serier og filmer for TV. SHADOW COMPANY er hans første
dokumentarfilm.

DOKUMENTAR

SHADOW COMPANY

Leiesoldater blir stadig vanligere, men hvem er de og hvorfor blir de det? Drivende interessant
doku

Tusenvis av soldater har siden den amerikanskledede invasjonen av Irak i 2003 tjenestegjort
i landet. Noen som vanlige soldater, andre som leiesoldater, uten ansvar eller interesse for
hva som skjer, utover personlig økonomisk gevinst. Den drivende interessante
dokumentaren SHADOW COMPANY setter fokus på den økende bruken av leiesoldater i
Irak og resten av verden.

Fra å være en gruppe forholdsvis utstøtte menn som på 1970- og 1980-tallet streifet rundt
i Afrika i påvente av neste krig, har leiesoldatene i dag organisert seg. De har dannet
multinasjonale selskaper som leier ut sine tjenester til høystbydende: både private
bedrifter, vaklende regimer med behov for våpen og det amerikanske forsvaret.
Leiesoldater har blitt Big-Business, og det mangler verken på oppdrag eller på unge gutter
som vil friste lykken.

Hovedfokuset i SHADOW COMPANY er lagt til Irak-krigen, men filmen gir også et innblikk
i hvem som blir leiesoldater og hvorfor de blir det. Filmen setter spørsmålstegn ved den
økende out-sourcingen av militære oppdrag til private kontraktører. Dette er en
problemstilling som ikke bare er aktuell i USA, men også i Norge, der militæret stadig
bygges ned og i økende grad må kjøpe tjenester det tidligere selv utførte.

There are thousands of private soldiers in Iraq today, and these are only the tip of the iceberg. Around
the world there are thousands of “private security consultants” better known as mercenaries. Who are
these people? What do they do, and why do they do it? Warfare and security-knowledge has become
Big Business as the national armies are downsized. This leads the filmmakers to ask the question who’s
fighting today’s wars? Is it the soldiers or the private contractor, the modern day mercenary?
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Norge 2006
Manus: Morvary Samaré, Astrid Schau-Larsen
Regi: Morvary Samaré & Astrid Schau-Larsen
Foto: Morvary Samaré, Astrid Schau-Larsen
Klipp: Morvary Samaré, Astrid Schau-Larsen
Medvirkende: Trym, Ståle og Camilla, samt deres mor
Produksjonsselskap: Ramz Productions, www.ramzprod.com/
Ramz Productions, Parkveien 18, 5007 Bergen,
ramzprod@gmail.com
Produsent: Morvary Samaré, Astrid Schau-Larsen
Salgsselskap: Ramz Productions, www.ramzprod.com/
Norsk distribusjon: Ramz Productions, www.ramzprod.com
Offisiell hjemmeside: www.ramzprod.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Norsk tale, ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 85 min.

Morvary Samaré, født 1981 i Iran, oppvokst i Sverige. Har
studert politikk og økonomi ved Lunds Universitet. Etter
avsluttet masterstudie gikk hun videre til å studerte film i
Danmark i 2004/05. Har regissert kortdokumentarfilmen
MOMENT OF FURY som er vist på ulike
menneskrettighetsfestivaler i Europa.

Astrid Schau-Larsen, født 1981 i Bergen. Har studert
økonomi, religionsvitenskap og Midtøsten-historie ved UiB,
med opphold i Mexico, India og Canada. Studerte film i
Danmark i 2004/05. Jobbet på kortdokumentaren MOMENT
OF FURY sammen med Morvary Samaré.

De startet i 2005 produksjonsselskapet Ramz, med hensikt å
lage dokumentarfilmer som tar opp politiske, samfunns- og
menneskerettighetsrelaterte emner, og dermed kunne gi
stemme til dem som ellers ikke blir hørt.

SKYGGENES DAL
The Valley of Shadows

Hvordan påvirker og ødelegger seksuelle overgrep – og da spesielt incest – et barns uskyldighet?

Vi følger tre søsken, Trym, Ståle og Camilla, som gjennom sine ungdomsår og nå som unge
voksne, på sine egne individuelle måter kjemper en kamp mot gjentatte minner av
seksuelle overgrep som barn. Hovedpersonen Trym har i lengre perioder av depresjon hatt
en hverdag preget av selvskading, selvmordstanker og en følelse av hjelpeløshet mot den
skyld- og skamfølelse som overgrepene har etterlatt ham med. Hans yngre bror og eldre
søster har også kjempet for å legge barndommen bak seg og komme videre med sine liv.
Overgrepene har imidlertid satt så dype spor at de fortsatt påvirker dem i på ulikt vis;
identiet, selvbilde, familie, tillit, kjærlighet og seksualitet. Deres mor, Bente sliter med
enorm skyldfølelse, følelsen av å ha mislykkes og en form for hjelpeløshet, mens hun fra
sidelinjen har bevitnet barnas sorg, sinne, hat og kamp.

Idéen bak filmen er å undersøke hvordan seksuelle overgrep påvirker og ødelegger et
barns uskyldighet, og videre hvordan det påvirker en i det voksne liv. Hvordan ta man
tilbake kontrollen over sin hverdag, sitt liv og sin kropp da den i de tidligste år ikke tilhørte
en? Hvordan aksepterer og tilgir man en frarøvet barndom? Hvordan får man bekreftelse
fra et rettssystem, som ikke dømmer basert på minner og det forgange, men på håndfaste
bevis og dokumentasjon, og videre fra et samfunn som velger å se på fenomenet som tabu
og noe som foregår i det stille og skjulte?

Memories of sexual abuse in childhood haunt two brothers and their sister. Trym is the main character
in this documentary about incest, and he has undergone long periods of depression, self molestation
and suicidal thoughts. Both his older sister and younger brother fight their memories and try coping
with the present. The scars of the past affect their relations to identity, family, trust, love and sexuality,
as well as their self esteem. The basic fundament for this film is to explore how sexual abuse destroys a
child's innocence and how it affects people throughout their lives. Is it possible to retrieve control of
one's life and once's body after being abused?

DOKUMENTAR
SEKSUALITETENS IRRGANGER
VERDENSPREMIERE
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Norge 2005
Manus: Are Syvertsen, Jon Martin Førland
Regi: Are Syvertsen & Jon Martin Førland
Foto: Are Syvertsen, Jon Martin Førland
Klipp: Are Syvertsen, Jon Martin Førland
Musikk: Arve Tellefsen, Dænsebændet, Ulver og Bjørn
Alterhaug
Medvirkende: Ingebrigt Steen Jensen, Dronning Sonja m.fl.
Produksjonsselskap: Inkacola procuctions, incakola.tv/
Pontoppidansgt 10 B, N-0462 Oslo, are@incakola.tv
Produsent: Are Syvertsen, Jon Martin Førland
Salgsselskap: Incakola Productions, incakola.tv/
Norsk distribusjon: Incakola Productions, incakola.tv/
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Norsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 65 min.

Are Syvertsen, utdannet klipper, har jobbet på mange
større norske spillefilmer, som VILLMARK (2003), PELLE
POLITIBIL (2002) og SALIGE ER DE SOM TØRSTER (1997).
Han har også lang erfaring fra TV-serier.

Jon Martin Førland er medieviter fra Universitetet i Bergen
og har tidligere vært direktør for Imedia Norge.

Sammen har de to tidligere laget dokumentaren LIVET ER ET
ANNET STED (2002) om et folk langt inne i jungelen i
Amazonas som har oppdaget en drikk for å oppnå kontakt
med det guddommelige.

DOKUMENTAR
MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING
FØRPREMIERER

SMAKEN AV HUND
Look at the fjords

Filmen som gir deg skikkelig dårlig smak i munnen

Med et fengende filmspråk som er lengre bortenfor Vær varsom-plakaten enn Michael
Moore, avsløres hulheten i propagandaen vi fores med om hvor fremragende norsk mat er.
Må vi ha det? Bare må vi ha det?

Godt norsk-konseptet og fyrtårnene i norsk matbransje får gjennomgå så det svir her.
Bilder av dronning Sonja i idylliske Hardanger klippes sammen med bilder av at de brenner
regnskog for å mate norske griser. Filmskaperne bruker avslørende materiale der
intervjuobjektene er uvitende om at de blir filmet. Filmen har blitt kritisert for å være
tendensiøs og argumenterende, men de skitne triksene forandrer ikke at innholdet er sterk
kost. SMAKEN AV HUND gir bildet av norsk mat som kortreist, sunn og miljøvennlig et
kraftig skudd for baugen. Det er en avgrunn mellom hvordan norsk mat markedsføres og
hvordan den faktisk produseres. Filmen er veldig viktig, og samtidig veldig underholdende.

TV2 har tidligere blitt kritisert for ikke å ville vise filmen. TV2 begrunnet sin avvisning med
at intervjuobjektene i filmen følte seg krenket, lurt og forledet av filmskaperne. NRK ville
heller ikke vise den. Ved hjelp av midler fra Norsk filmfond har dokumentaren nå blitt
omarbeidet til en kinodokumentar.

This is the documentary leading foodproducers in Norway don't want you to see. In search for the truth
about Norwegian food production, it breaks all the rules of decent journalism. LOOK TO THE FJORDS
goes beyond the strategies of a Michael Moore, compiling images of the Norwegian queen in
picturesque fjords with Brazilian rainforests being burned to feed Norwegian pigs. Both entertaining
and important at the same time.



149BIFF 2006

Canada 2006
Manus: Solomon Vesta
Regi: Ron Mann
Foto: Arthur Cooper
Klipp: Terrance Odette
Musikk: The Sadies
Medvirkende: John Goodman, Theo Rosnick, Alex Xydias,
Paul LeMat, Ann-Margret, Jay Leno, m.fl.
Produksjonsselskap: Sphinx Productions,
www.sphinxproductions.com/pages/ratfink.html 24 Mercer
Street, Toronto, ON, M5V 1H3, Canada, tel +1 416 971 9131,
fax +1 416 971 6014, ron@sphinxproductions.com
Produsent: Ron Mann, Bill Imperial
Salgsselskap: Sphinx Productions,
www.sphinxproductions.com/pages/ratfink.html
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.sphinxproductions.com
Produksjons-, visningsformat: 35 mm, 35 mm
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , DolbySR, Farger, 76 min.

Ron Mann er fra Toronto og har viet seg til å dokumentere
understrømninger i den amerikanske pop-kulturen. Han
trekker frem pionerene innen ulike kreative kunstnermiljøer
og deres politiske motivasjoner og deres innflytelse på
popkulturen. Mest kjent er han for COMIC BOOK
CONFIDENTIAL fra 1988. Ron gjestet BIFF i 2000 med den
herlige dokumentaren GRASS – om amerikanske
myndigheters latterlige, kostbare og avmektige kamp mot
cannabis.

TALES OF THE RAT FINK

Hva er identitet? Her sett gjennom en kreativ opprører som nektet å innordne seg amerikanske
normer.

Ed "Big Daddy" Roth var en kreativ opprører, en fritenker og regelbryter i California på 50-
tallet. Hans tegneseriefigur "Rat Fink" ble hans hevn over Walt Disneys Mikke Mus-figur,
som Roth hatet. Rat Fink dukket opp over alt og Roth ble den første som tok i bruk T-
skjorten dekorativt og innholdsmessig meningsbærende med slagord og tekst. Han var
sannsynligvis den første eksponenten for den såkalte hotrod-kulturen, hvor biler ble
lakkert som rene kunstverk for å fremstå med egen identitet og sjel. Dette videreførte han
også ettersom han hadde trang til å ombygge masseproduserte biler til egne uttrykksfulle
nye "prototyper", som det sannsynligvis bare ble én av for hver modell han skapte.

Amerikansk populærkultur har alltid vært preget av både aksept og dissens, innovasjon og
tilpasning. Disse spenningene har medført større grad av kreativitet, men samtidig også en
form for undervurdering. Innovatører blir ofte glemt mens de som har trukket potensialet
ut av det undergravende fornyende, ofte er blitt styrtrike.

Ed Roth is one of the first and most subversive DIY artists – a proto-culture jammer. Roth’s career, which
began in the fifties, was driven by an instinctive urge to remake and remodel the products of mass
culture to reflect his own sensibility – one vigorously opposed Starting by customizing cars – the ultimate
symbol of mass production – Roth soon turned to creating his own space-age vehicles, T-shirts boasting
obnoxious characters (his most famous, the Rat Fink, was apparently sparked by his hatred of Mickey
Mouse) and model kits based on his hot rod designs.

DOKUMENTAR
MIGRASJON OG IDENTITET
EUROPEISK PREMIERE
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TO TULSA AND BACK:
ON TOUR WITH J.J. CALE

Vi følger den mediesky legenden på turné etter utgivelsen av hans 13. plate

I denne filmen følger vi J.J. Cale på turné gjennom seks amerikanske delstater etter
utgivelsen av hans 13. plate – ”To Tulsa and Back”. J.J. Cale er mannen som gis æren for å
ha oppfunnet den såkalte Tulsa-sounden: Den tilbakelente, sløye gitarstilen som skulle få
så stor betydning for artister som Mark Knopfler, Eric Clapton og Bryan Ferry. Cale har aldri
vært mye i mediene, og denne dokumentarfilmen gir for første gang innsikt i en broket,
spesiell og formidabel karriere. Filmen viser hvordan den avslappede Tulsa-sounden er en
naturlig oppsummering av lynnet til denne særdeles jordnære musikeren, som tar alle
komplimentene som øses over ham av fans og medmusikere med knusende ro: ”The
trouble with success is that you don’t get time to go fishing”. TO TULSA AND BACK: ON
TOUR WITH J.J. CALE er en enestående musikkdokumentar, som viser hvordan én enkelt
musiker kan påvirke en hel generasjon av yngre musikere.

TO TULSA AND BACK: ON TOUR WITH J.J. CALE follows the guitar legend J.J. Cale on tour after his
recent 13th album. J.J. Cale is the man credited with inventing the influential "Tulsa sound": The
laidback, smooth guitar style that became decisive in the careers of musicians like Bryan Ferry, Eric
Clapton and Mark Knopfler. The film draws a sympathetic portrait of this enigmatic and laidback
musician, a man who is not too keen on stardom and jet set, and who prefers fishing to autograph-
signing.
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Tyskland 2005
Manus: Jörg Bundschuh
Regi: Jörg Bundschuh
Foto: Roland Wagner
Klipp: Carmen Kirchweger
Musikk: J.J. Cale
Medvirkende: J.J. Cale, Eric Clapton, Rocky Frisco, Christine
Lakeland, Jimmy Karstein m. fl.
Produksjonsselskap: Kick Film, www.kickfilm.de/
Produsent: Jörg Bundschuh
Salgsselskap: Films Transit International,
www.filmstransit.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.kickfilm.de
Produksjons-, visningsformat: Digital video, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, , Stereo, Farger, 90 min.

Jörg Bundschuh (f. 1953) har studert filosofi, litteratur og
økonomi i Heidelberg, München og New York. Han har
skrevet filmanmeldelser for den tyske avisen Süddeutsche
Zeitung, og har jobbet som kulturjournalist for tv-kanalen
ARD. Han har jobbet som forfatter og regissør i teater og tv
siden 1980, og har vært produsent for mer enn 100 filmer.
Han dannet produksjonsselskapet Kick Films i 1981, og har
styrt det siden.

DOKUMENTAR
MUSIKALSKE TAKTER
NORDISK PREMIERE
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UGANDA RISING

Nord-Ugandas Acholi-befolkning har lidd helt siden britene kolonialiserte Uganda. Om
barnesoldater.

Denne lærerike filmen handler om hvordan kolonimaktene på 1800-tallet tok for seg av
det ressursrike afrikanske kontinentet. Uganda var et protektorat under det Britiske
imperium fra og med 1894. Britene drev som de fleste andre med en splitt og hersk-teknikk
– i Uganda mellom nord og sør – mellom de forskjellige stammer eller folkeslag. Fra 1962
ble Uganda selvstendig og spenningene mellom nord og sør ble forsterket av korrupte
regjeringer og utenlandsk manipulasjon. De brutale regimene til Milton Obote og Idi Amin
medførte en katastrofe for sivilbefolkningen, som ble forfulgt og mange hundre tusen
mistet livet.

I de to siste tiår har krigen mellom Musevenis regjeringsstyrker og The Lord’s Resistance
Army (LRA) ødelagt mye av landet og spesielt for Acholi-folket i nord. Gjennom
umenneskelig terror har LRA bortført mer enn 25.000 barn og mange av dem er tvunget
til å begå grusomheter mot lokalbefolkningen.

Et afrikansk uttrykk sier at når elefanter sloss, blir gresset ødelagt. For ungene i Nord-
Uganda fortsetter terroren og elefantene er mange: LRA, Yoweri Museveni, rasisme,
kolonialisme, religiøst opprør, IMF, FN, Acholilderne, krigen mot terror og mye annet.
Resultatene er blitt katastrofale.

For two decades, the Acholi people of Northern Uganda have been caught in a civil war between rebels
and government soldiers. One and a half million people have been displaced, 30,000 children abducted
to be used as soldiers and sex slaves. This unflinching look into the horrors of war is told by those who
have been most affected – the women and children. Former child soldiers talk about the atrocities they
have both witnessed and committed. The documentary reveals the historical genesis of the current civil
war, starting with the negative impact of British colonization and the influence of the World Bank, and
leading up to the modern day alliance between the United States and Ugandan governments post-9/11.
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Jesse Miller har bakgrunn som klipper, regissør og
manusforfatter. Han opererer nå fra Vancouver, som omtales
som "Hollywood North".

Pete McCormack er forfatter, poet, filmprodusent og
regissør. I 2003 skrev og regisserte han SEE GRACE FLY.
McCormack er også musiker og komponist.

Canada 2006
Manus: Pete McCormack
Regi: Jesse James Miller & Pete McCormack
Foto: Vince Arvidson, Tim Hardy & Chris Wayatt
Klipp: Jesse James Miller & Jon Redpath
Produksjonsselskap: Mindset Media, www.mindsetmedia.org
Produsent: Alison Lawton
Salgsselskap: Mindset Media, www.mindsetmedia.org
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.ugandarising.com
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, Stereo, Farger, 82 min.

DOKUMENTAR
EUROPEISK PREMIERE
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DOKUMENTAR

WAL-MART: THE HIGH COST OF LOW
PRICE

En kritisk dokumentar om butikkkjeden Wal-Marts forkastelige personalpolitikk

WAL-MART: THE HIGH COST OF LOW PRICE fokuserer på noen av de tragiske skjebnene i
kjølvannet av verdens største arbeidsgiver: butikk-kjeden Wal-Mart. Regissør Robert
Greenwald har valgt å forme sin kritikk av giganten gjennom å la enkeltpersoner komme
til orde: ansatte, livredde for å stå frem med sine historier om arbeidsgiverens makt og
maktmisbruk, beboere som slåss for å forhindre kjeden i å etablere seg i nabolaget, kunder
som har blitt antastet på Wal-Marts område og eiere av små bedrifter som må legge ned
når Wal-Mart åpner sine enorme dører inn mot sine billige varer. Kritikken går på lav lønn,
dårlige helseordninger og slett arbeidsmiljø, den går på misbruk av offentlige midler,
usolidaritet og elendig miljøbevissthet.

Regissør Greenwald har gitt Wal-Mart mulighet til å gi sitt syn på saken, men bedriften
forholder seg taus. Greenwald har likevel sine triks for å få ledelsen i tale. WAL-MART: THE
HIGH COST OF LOW PRICE er en sterk kritikk av butikkgigantens virksomhet, og en
skrekkens påminner om hvor mye makt en bedrift kan få.

WAL-MART: THE HIGH COST OF LOW PRICE presents the heartbreaking, personal stories of workers at
the largest employer in the world: Wal-Mart. It's a story about poor wages, skimpy healthcare and bad
working environment, a story that people are reluctant to tell because they are too frightened of
retaliations by Wal-Mart. This is everyday life of families and communities struggling to fight a goliath.
The film serves as a real eye-opener on economical and moral decay.

USA 2005
Manus:
Regi: Robert Greenwald
Foto: Kristy Tully
Klipp: Jonathan Brock, Douglas Cheek, Robert Florio, Chris
M. Gordon
Musikk: John Frizzell
Medvirkende: Edith Arana, James Cromwell, Diane DeVoy,
Jordan Esry, Red Esry, Scott Esry, Frances Fisher, Stan Fortune,
Sandra Laney
Produksjonsselskap: Brave New Films,
www.bravenewfilms.org
Produsent: Jim Gilliam, Robert Greenwald, Devin Smith
Salgsselskap: Lightning Entertainment, www.lightning-
ent.com
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside: www.walmartmovie.com
Produksjons-, visningsformat: Digital video
Engelsk tale, ingen undertekster
15 år, ,, Farger, 95 min.

Robert Greenwald (f. 1945) har produsert
dokumentartrilogien UNPRECEDENTED: THE 2000
PRESIDENTAL ELECTION (02), regissert av Richard Ray Perez
og Joan Sekler; UNCOVERED: THE IRAQ WAR (03), regissert
av Greeenwald selv, og UNCONSTITUTIONAL (04), regissert
av Nonny de la Pena, om hvordan amerikanske borgere har
mistet flere viktige rettigheter i tiden etter terrorhandlingene
11. september 2001. Greenwald har også regissert
dokumentaren OUTFOXED (04) som vant ungdommens
dokumentarpris under BIFF 2004. I tillegg til sitt arbeid med
dokumentargenren har Greenwald produsert og/eller
regissert mer enn 50 tv-filmer, miniserier og spillefilmer.
Hans siste film er IRAQ FOR SALE: THE WAR PROFITEERS
som også vises på BIFF.
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Eugene Jarecki er utdannet ved Princeton University og
jobbet i flere år som teaterregissør før han skiftet til
dokumentarfilm. Han har tidligere laget dokumentarfilmen
THE TRIALS OF HENRY KISSINGER (2002). WHY WE FIGHT er
hans siste film og vant juryprisen ved Sundancefestivalen i
2005.

WHY WE FIGHT

DOKUMENTAR
WHY THEY FIGHT

Om koblingen mellom det militære og våpenindustrien i verdens eneste supermakt

WHY WE FIGHT var navnet på en rekke kortfilmer som ble laget under andre verdenskrig,
for å minne det amerikanske folket på hvorfor de var i krig. Regissør Eugene Jarecki bruker
disse kortfilmene som en kommentar til hvor oppslukt den amerikanske eliten er av militær
makt.

I sin avskjedstale advarte den amerikanske presidenten og tidligere generalen Dwight D.
Eisenhower mot våpenindustrien og det han kalte "the military-industrial complex".
Eisenhower var bekymret for alle ressursene og pengene som var knyttet opp til
våpenindustrien, og over at industriens hovedfokus var å selge våpensystemer, uavhengig
av om det faktisk var behov for dem. Med utgangspunkt i Eisenhowers tale utforsker WHY
WE FIGHT USAs utenrikspolitikk. Har militæret blitt en for viktig del av amerikansk industri
og amerikanske liv? Er koblingen mellom det militære og industrien så sterk at landet ikke
lenger styrer sin egen utenrikspolitikk?

Gjennom intervjuer med ansatte i militæret, innbarkede patriotiske hauker, politikere og
mannen i gata, prøver WHY WE FIGHT å besvare disse spørsmålene. WHY WE FIGHT er en
gjennomarbeidet og viktig dokumentar om hva som ligger til grunn for utenrikspolitikken
i verdens eneste supermakt.

WHY WE FIGHT was the title of several short films made during WW2 to remind the US population of
why they were at war. In this documentary director Eugene Jarecki tries to find out what shapes and
drives the American militarism. Has the military, not to mention the military industry, become too
important to the American life? WHY WE FIGHT gives us a look inside the American war machine and
asks the questions: Is American foreign policy dominated by the idea of military supremacy? Is it
controlled by the military industry?

USA / Frankrike / Storbritannia / Canada / Danmark
2005
Manus: Eugene Jarecki
Regi: Eugene Jarecki
Foto: Etienne Sauret
Klipp: Nancy Kennedy
Musikk: Robert Miller
Medvirkende: Gore Vidal, John MacCain, Susan Eisenhower,
Dwight D. Eisenhower m.fl.
Produksjonsselskap: BBC, CBC, Charlotte Street Films, TV2
Danmark, arte
Produsent: Eugene Jarecki og Susannah Shipman
Salgsselskap: Sony Pictures Classics,
www.sonyclassics.com/whywefight/
Norsk distribusjon: Festivalimport
Offisiell hjemmeside:
http://www.sonyclassics.com/whywefight/
Produksjons-, visningsformat: Diverse/Various, Digital video
Engelsk tale, Ingen undertekster
15 år, 16:9, DolbySR, Farger og svart-hvitt, 98 min.
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9136-6922 Quebec Inc.
Pablo Aravena
Canada
tel +1 514 286 2485
pablo@nextthemovie.com
NEXT: A PRIMER ON URBAN
PAINTING

ACTIONFILM AS
Tore Erlandsen
Vålerenggt 47
Oslo 0658, Norway
tel 22 70 90 50
fax 22 70 90 55
tore.erlandsen@actionfilm.no
THE WIND THAT SHAKES THE
BARLEY

Mel Agace
United Kingdom
mel@destricted.org
DESTRICTED

ANGELFILM
Mogens Glad
Denmark
tel +45 35253600
glad@angelfilms.dk
THE ANATOMY OF EVIL

ARSENAL PICTURES
INTERNATIONAL
Jody Bayly, Yarek Danielak
2607 Second Street
Santa Monica
90405 CA
USA
tel +1 3109204184
fax +1 3104960877
info@arsenal-pictures.com
VALLEY OF THE WOLVES

ARTHAUS
Svend B. Jensen
Dronningens gate 16
Oslo NO-0152, Norway
tel +47 22 4746 85
fax +47 22 4746 92
svendj@arthaus.no
12:08 EAST OF BUCHAREST
OFFSIDE
SHOOTING DOGS
THE AURA

Associated Producers Ltd
Megan Mccoy, Neeti Tomar
110 Spadina Avenue
Toronto, Ontario
M5V 2K4
Canada
tel +1 416 504 6662
fax +1 416 504 6667
mmccoy@apltd.ca
ntomar@apltd.ca
SEX SLAVES

ATLANTIK FILM YAPIM LTD
Claudine Üst Zerren, Gülin Üstün
Sokak 2
Istanbul 34330
Turkey
tel +90 (0)212 278 3611
fax +90 (0)212 278 1971
Claudine@atlantikfilm.com
gulinustun@atlantikfilm.com
TIMES AND WINDS

AUSTRIAN FILM COMMISSION
Anne Laurent
Stiftgasse 6
Vienna A-1070, Austria
tel + 43 1 526 33 23 ext. 203
fax +43.1.526 68 01
festivals@afc.at
SLUMMING

BAVARIA FILM INTERNATIONAL
Gisela Viehoever, Stefanie Zeitler
Bavariafilmplatz 8
Geiselgasteig
D-82031, Germany
tel +49 89 64 99 3506
fax +49 89 64 99 3720
gisela@bavaria-film.de
stefanie.zeitler@bavaria-film.de
BAB'AZIZ
SLUMMING

Bishari Films
Shelley Saywell
43 Northumberland Drive, Rear
Building
Toronto, on
M6H 1R2, Canada
tel +1 416 504 2610
fax +1 416 504 9342
ssaywell@sympatico.ca
MARTYR STREET

Brave New Films
10510 Culver Blvd
Culver City
90232 CA
USA
tel +1 310 204 04 04
fax +1 310 204 01 74
tracy@bravenewfilms.org
IRAQ FOR SALE – THE WAR
PROFITEERS
WAL-MART: THE HIGH COST OF
LOW PRICE

BUENA VISTA INTERNATIONAL
NORWAY
Inger Warendorph
Postboks 456, Skøyen
Oslo 0213, Norway
tel +47 24 11 73 50
fax +47 24 11 73 51
inger.warendorph@disney.com
HOLLYWOODLAND

Capri Films/ Capri Releasing
Robin Crumley
259 Lakeshore Blvd., East, 2nd
Floor
Toronto, Ontario
M5A 3T7
Canada
tel +1 416-535-1870
fax +1 416-535-3414
info@caprifilms.com
GETTING GILLIAM

CCV AS
Frank Johnsen
Strømsveien 223
Oslo 0668
Norway
tel 23069900
fax 23069950
frank.johnsen@ccv.no
NO. 2

CELLULOID DREAMS
Sebastien Chesneau
Pascale Ramonda
2, rue Targot
Paris 75009
France
tel +33 1 4970 0370
fax +33 1 4970 0371
sebastien@celluloid-dreams.com
pascale@celluloid-dreams.com
TO GET TO HEAVEN FIRST YOU
HAVE TO DIE
WATER
DRAWING RESTRAINT 9
MATTHEW BARNEY: NO
RESTRAINT
THE AURA

Charlotte Street Films
Eugene Jarecki
USA
tel +1 (212) 352 3060
fax +1 (212) 352 3061
mail@charlottestreetfilms.com
WHY WE FIGHT

Chasté Films
Samira Goetschel
18A Heathdale Rd.
Toronto, Ontario
M6C 1M6
Canada
tel +1 416 789 4873
fax +1 416 781 9857
chastefilms@sympatico.ca
OUR OWN PRIVATE BIN LADEN

CINEMA LIBRE STUDIO
Khadijah Rashid
8328 De Soto Ave.
Canoga Park
91304 CA
USA
tel +1 (818) 349-8822
fax +1 (818) 349-9922
khadijah@cinemalibrestudio.com
THE EMPIRE IN AFRICA

Cinema Management Group
Edward Noeltner
9056 Santa Monica Blvd. Suite 204
West Hollywood
90066 CA
USA
tel +1 (310) 300-9959
fax +1 (310) 300-9960
en@cinemamanagementgroup.co
m
IRAQ FOR SALE – THE WAR
PROFITEERS

CINEPHIL DISTRIBUTION &
COPRODUCTIONS
18 Levontin Street
Tel Aviv
Israel
tel + 972 3 566 4129
fax + 972 3 560 1436
info@cinephil.co.il
THE CEMETERY CLUB

CINETIC MEDIA
555 West 25th Street, 4th floor
New York
10001 NY
USA
tel +1 (212) 204-7979
fax +1 (212) 204-7980
office@cineticmedia.com
A CRUDE AWAKENING – THE OIL
CRASH
THE LOST

CJ ENTERTAINMENT
Katharine Kim
2nd Fl, 602 Shinsa-dong,
Gangnam-gu
Seoul 135-893
Korea (South)
tel +822 2017 1180
fax +822 2017 1241
kathy625@cj.net
SYMPATHY FOR LADY
VENGEANCE

Claudius Films (Ltd)
Claudia Levin
11 A Shapira Tzvi St.
Tel Aviv 64358
Israel
tel +972 52 2385 334
fax +972 3 629 4665
claudia.levin@claudiusfilms.com
PAPER DOLLS

Collective Eye, inc.
Taggart Siegel
442 Shotwell St. Lucky #7
San Francisco
94110 CA
USA
tel +1 415 647 2049
taggart@collectiveeye.org
THE REAL DIRT ON FARMER JOHN

COLUMBIA TRISTAR NORDISK
Bjørn Hoenvoll
Postboks 7064 Majorstua
Oslo NO-0306
Norway
tel 23 20 44 72
fax 23 20 44 71
bjorn_hoenvoll@spe.sony.com
BABEL
PERFUME: THE STORY OF A
MURDERER
THE GRUDGE 2
PAPRIKA
THE CHILDREN OF MEN

COPACETIC PICTURES
Doug Block
132 W. 21st Street, 6th floor
New York
10011 NY
USA
tel +1 212 352 1519
fax +1 212 741 5898
doug@d-word.com
51 BIRCH STREET

DAYLIGHT FACTORY
James Longley
110 Vine St #302
Seattle
98121 WA
USA
tel +1 212 898 0472
fax +1 (212) 898-0472
james_longley@yahoo.com
IRAQ IN FRAGMENTS

DET DANSKE FILMINSTITUT
Anne Marie Kürstein
Christian Juul Lemche
Gothersgade 55
København K 1123
Denmark
tel +45 33 7436 09
fax +45 33 7434 01
kurstein@dfi.dk
christianjl@dfi.dk
THE ANATOMY OF EVIL
TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

Dissent Projects Limited
Carlo Nero
2 Sheraton Street
London W1F 8BH
United Kingdom
tel +44 (0)870 890 2789
fax +44 (0)20 8742 1040
carlo@dissentprojectsltd.com
RUSSIA/CHECHNYA: VOICES OF
DISSENT

Dragoman Films LLC
Ravit Turjeman
67-41 Burns Street, Suite 309
Forest Hills
11375 NY
USA
tel +1.718.971.5857
fax +1.718.725.7175
ravit@dragomanfilms.com
51 BIRCH STREET

Jean Luc Ducasse
Spain
tel +34 650 950 779
fax +34 971 340 599
ducassejl@hotmail.com
ISOLATED

ELECTRIC SKY
1 Clifton Mews, Clifton Hill
Brighton
BN1 3HR
United Kingdom
tel +44 12 7322 4240
fax +44 12 7322 4250
info@electricsky.com
37 USES FOR A DEAD SHEEP

EUROPACORP
Grégoire Melin
137, rue de Fauborg Saint Honoré
Paris 75008
France
tel +33 1 5383 0303
gmelin@europacorp.com
CITIZEN DOG
IMPOSTURE
THE THREE BURIALS OF
MELQUIADES ESTRADA
CITIZEN DOG
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F FOR FILM
Margarita Seguy
16 rue de l'ancienne Forge
Fontaine sousJouy
27120 France
tel +33 2 32 54 05 96
fax +33 2 36 86 49 86
seguy@f-for-film.com
FRESH AIR

FARON WEST PRODUCTIONS
Joel Rasmussen
Austin
TX
USA
tel +1 866 787 8081
info@faronwest.com
BEFORE THE MUSIC DIES

FIDALGO AS
Frank Stavik
postboks 666
Kristiansand 4666
Norway
tel +47 38 02 40 04
fax +47 38 02 23 54
frank_fidalgo@broadpark.no
TAXIDERMIA

FILMS TRANSIT INTERNATIONAL
INC.
John Nadai
252 Gouin Boulevard East
Montreal, QC
H3L 1A8
Canada
tel +1 514 844 3358
fax +1 514 844 7298
johnnadai@filmstransit.com
AMERICAN HARDCORE
THE REAL DIRT ON FARMER JOHN
TO TULSA AND BACK: ON TOUR
WITH J.J. CALE
51 BIRCH STREET
A LION IN THE HOUSE

FIRST HAND FILMS
Esther Van Messel
Schaffhauserstrasse 359
Zürich 8050
Switzerland
tel + 41 1312 2060
fax + 41 1312 2080
esther.von.messel@firsthandfilms.
com
ANGOLA: SAUDADES FROM THE
ONE WHO LOVES YOU

FORTISSIMO FILM SALES
Wouter Barendrecht
Marit Ligthart
Herenmarkt 10 - 2
Amsterdam 1013 ED
Netherlands
tel + 31 20 62 73 215
fax + 31 20 62 61 155
marit@fortissimo.nl
THE BRIDGE

FOX FILM AS
Bjørn Jacobsen
Boks 719 Sentrum
Oslo NO-0106
Norway
tel +47 22 00 78 00
fax +47 22 00 78 81
bjorn.fox@sfnorge.no
BORAT: CULTURAL LEARNING OF
AMERICA FOR MAKE BENEFIT
GLORIOUS NATION OF
KAZAKHSTAN

FUNNY BALLOONS
Peter Danner
Paris
France
tel +33 1 4013 0584
fax +33 1 4233 3499
pdanner@funny-balloons.com
IN THE PIT

GABRIEL FILMS
Jonathan Stack
457 Washington St, 2nd Floor
New York
10013 NY
USA
tel +1 212 9416 200
fax +1 212 9416 203
jonathan@gabrielfilms.com
SECRETS OF THE CODE

GHOST ROBOT
Zachary Mortensen
373 Broadway, Suite F3
New York
10013 NY
USA
tel +1 212 343 0900
fax +1 212 898 1119
chokingman@ghostrobot.com
CHOKING MAN

GORILLA ENTERTAINMENT, LTD
David Busuttil
12A Howley Place
London W2 1XA
United Kingdom
tel +44 207 724 6175
fax +44 207 724 6165
dnb@gorillaentertainment.com
GEORGE MICHAEL – A DIFFERENT
STORY

Gregory Greene
Toronto
Canada
tel +1.416.538.0906
greg@endofsuburbia.com
THE END OF SUBURBIA: OIL
DEPLETION AND THE COLLAPSE
OF THE AMERICAN DREAM

Hollywood Classics
Melanie Tebb
Linton House, 39-51 Highgate Rd
LONDON NW5 1RS
United Kingdom
tel +44 207 424 7280
fax +44 207 428 8936
melaine@hollywoodclassics.com
ART SCHOOL CONFIDENTIAL

Incakola Productions
Are Syvertsen
Pontoppidansgt 10 B
Oslo 0462
Norway
are@incakola.tv
LOOK AT THE FJORDS

INTERCINEMA ART AGENCY
Raissa Fomina
Druzhinnikovskaya 15
Moscow 123242
Russia
tel +7 (495) 255 90 52
fax +7 (495) 255 90 82
post@intercin.ru
GARPASTUM
THE ISLAND

Iranian Independents
Mohammad
Atebbai
P.O. Box 15875-4769
Tehran
Iran
tel +98 912 319 8693
fax +98 21 227 1157
info@iranianindependents.com
MEN AT WORK

Eran Koblik Kedar
82 Tshernihovski apt. 11
Kfar Sava 44410
Israel
tel +972 52 35 22 782
nicolasux@gmail.com
A SHORT CHRONICLE OF ILLNESS

KICK FILM GMBH
Jochen Binz
Mannhardtstrasse 6
Munich 80538
Germany
tel +49-89 / 747 103 72
fax +49-89 / 747 103 66
kickfilm@kickfilm.de
TO TULSA AND BACK: ON TOUR
WITH J.J. CALE

KMH FILM
Ferenc Pusztai
Késmark u. 24
Budapest 1158
Hungary
tel 36 1 414 0885
fax 36 1 414 0887
filmsales@kmh.hu
FRESH AIR

La Media Luna Producciones
Juan Carlos Rulfo
Felipe Villanueva 98-201, Col.
Guadalupe Inn, Del Alvaro,
Obregan
Mexico City 01020
Mexico
tel +52 55 5681 6381
fax +52 55 5681 6381
juancarlosrulfo@hotmail.com
IN THE PIT

LAVA PRODUCTIONS AG
Basil Gelpke
Attenhoferstrasse 34
Zürich 8032
Switzerland
tel +41 44 261 15 15
fax +41 44 261 15 16
bgelpke@lavatv.com
A CRUDE AWAKENING – THE OIL
CRASH

Lemming Film BV
Kromme Mijdrechstraat 110-3
Amsterdam
LD 1079, Netherlands
tel +31 20 661 0424
fax +31 20 661 0979
info@lemmingfilm.com
THE SCHNITZELPARADISE

LIGHTNING ENTERTAINMENT
Lisa Flores
301 Arizona Ave.
Santa Monica
90401 CA, USA
tel +1 310 255 7999
fax +1 310 255 7998
lisa@lightning-ent.com
WAL-MART: THE HIGH COST OF
LOW PRICE

LOVE STREAMS PRODUCTIONS
Nadja Romain
194, rue de Rivoli
Paris 75001
France
tel +33 1 53 38 43 45
fax +33 1 53 38 43 49
nadja.romain@agnesb.fr
NEXT: A PRIMER ON URBAN
PAINTING

LUNA FILMS
Neil Brandt
Nelson Mandela Bridge Office
Park Unit 2, 155 Smit Str,
Braamfontein
Johannesburg
South Africa
tel +27 (0) 11 4031148
fax +27 (0) 11 4031148
sandman@ctnet.co.za
ANGOLA: SAUDADES FROM THE
ONE WHO LOVES YOU

MAGYAR FILMUNIÓ
Annamária Basa
Városligeti fasor 38
Budapest 1068, Hungary
tel +36 1351 7760/61
fax +36 1352 6734
annamaria.basa@filmunio.hu
FRESH AIR
HUKKLE

MDC INT. GMBH
Wigbert Moshall
Schillerstr. 7a
Berlin 10625
Germany
tel +49 30 264 979 00
fax +49 30 264 979 10
info@mdc-int.de
THE SCHNITZELPARADISE
ISOLATED
LOVE SICK

MEDIA LUNA ENTERTAINMENT
GMBH & CO. KG
Sabine Heinroth
Hochstadenstrasse 1-3
Köln 50674, Germany
tel +49 221 139 2222
fax +49 221 139 2224
sabine@medialuna-
entertainment.de
UNVEILED
THE RAILROAD ALL-STARS

MINDSET Media
Alison E. Lawton
3123-595 Burrard Street
Vancouver, BC
V7X 1J1, Canada
tel +1 604 657 6212
fax +1 604 925 9846
alison@mindsetmedia.org
UGANDA RISING

NATIONAL FILM BOARD OF
CANADA
Lucie Charbonneau
3155 Côte de Liesse, St-Laurent
Quebec
H4N 2N4, Canada
tel +1 514 283-9806
fax +1 514 496-1895
l.charbonneau@onf.ca
BOMBAY CALLING
RAISED TO BE HEROES

NOBLE & PARTNERS
ENTERTAINMENT GROUP
SCANDINAVIA
Box 7130
Stockholm 10387
+46 8 450 4892
+46 8 450 48 99
Sweden
albert@nobleentertainment.com
SYMPATHY FOR LADY
VENGEANCE
VALLEY OF THE WOLVES

NONSTOP ENTERTAINMENT
Jakob Abrahamsson
Döbelnsgatan 24
Stockholm 11352, Sweden
tel +46 8 673 99 85
fax +46 8 673 9988
jakob.abrahamsson@millenniumg
roup.se
COMEDY OF POWER
HEADING SOUTH
SECRETS OF THE CODE

NORMA PRODUCTIONS
18 Levotin Street
Tel Aviv, Israel
tel + 972 3 560 9311
fax + 972 3 560 9443
guy@norma.co.il
THE CEMETERY CLUB

Oddly Honest Productions
Megan Kiefer
4C-304 East 5th Street
New York
10003 NY
USA
tel +1 857 919 7717
megankiefer@hotmail.com
GET ON THE LIMO
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ORO FILM
Kjetil Omberg
Åge Hoffart
Nedre Vollgate 9
Oslo 0158
Norway
tel +47 22 82 33 40
fax +47 22 82 33 41
kjetil@orofilm.no
NO. 2
OLE BULL
SHORTBUS

Owl Productions
Joanne Tucker
2 Landsdowne Row, Suite 118
London W1J 6HL
United Kingdom
tel +44 7786 682028
fax +44 870 1333229
owlpro@gmail.com
BREAKDOWN

Plexi
Laurence Oliver
67 Redchurch Street
London E2 7DJ
United Kingdom
tel +44 020 7739 9875
LOUDQUIETLOUD: A FILM ABOUT
THE PIXIES

Pollywog Pictures
Leigh Holtzin
134 Beekmanstreet
New York
NY 10038
USA
tel +1 212 566 2129
fax +1 212 566 2148
cartersny@earthlink.net
BUGCRUSH

Primavera Kin
Daoud Sarhandi
Calle Miguel Hidalgo No. 513,
Interior 4, Colonia Centro
Pachuca
Hidalgo 42000
Mexico
tel +52 771 715 0627
fax +52 771 715 0627
daoudsarhandi@yahoo.co.uk
THE COLOUR OF OLIVES

PURPOSE FILMS
Nick Bicanic
1303-283 Davie Street
Vancouver, BC
V6B 5T6
Canada
tel +1 604 899 1941
info@shadowcompanythemovie.c
om
SHADOW COMPANY

Christopher Dillon Quinn
USA
quinnfilms@mac.com
GOD GREW TIRED OF US

Paul Rachman
USA
paulrachman@yahoo.com
AMERICAN HARDCORE

Quark Productions
Maryline Poux
22, Rue du Petit Musc
Paris 75004
France
tel +33 1 4454 3950
fax +33 1 4454 3959
quarkprod@wanadoo.fr
HOW PUTIN CAME TO POWER

RAMZ Productions
Morvary Samaré
Astrid Schau-Larsen
Parkveien 18
Bergen 5007
Norway
ramzprod@gmail.com
THE VALLEY OF SHADOWS

REVERSE ANGLE PICTURES
Katja Siegel
Neue Schönhauser Str. 20
Berlin 10178
Germany
tel +49 (0)30–880 486 0
fax +49 (0)30–880 486 11
info@reverse-angle.com
THE HOUSE IS BURNING

SANDREW METRONOME
Frida Ohrvik
boks 753 Sentrum
Oslo 0106
Norway
tel +47 23 35 82 00
fax +47 23 35 82 20
frida.ohrvik@no.sandrewmetrono
me.com
A SCANNER DARKLY
FALKENBERG FAREWELL
THE DEPARTED
THE QUEEN

SANDREW METRONOME VIDEO
NORGE AS
Gro Martinsen
Norway
LEONARD COHEN: I'M YOUR MAN

SCANBOX ENTERTAINMENT
NORWAY AS
Jim Frazee
Nedre Vollgt 9
Oslo 0158
Norway
tel +47 22 82 33 43
fax +47 22 39 62 82
jimf@scanbox.com
THE BLACK DAHLIA

SF NORGE
Guttorm Petterson
Dronningensgate 8a
Oslo 0106
Norway
tel +47 22 00 78 00
fax +47 22 00 78 01
guttorm.petterson@sfnorge.no
THE SCIENCE OF SLEEP
CLERKS II

SHOWBOX / MEDIAPLEX INC.
Sonya Kim
16 f, Hansol Bldg, 736-1 Yeoksam-
dong, Gangnam-gu
Seoul
Korea (South)
tel +82 2 3218 5636
fax +82 2 3444 6688
sonyakim@showbox.co.kr
WELCOME TO DONGMAKGOL

Sneak Preview Entertainment
Anne Mcdermott
6705 W. Sunset Blvd. Second Floor
Hollywood
90028 CA
USA
tel +1 (323) 962-0295
fax +1 (323) 962 0372
amcdermott@sneakpreviewentert
ain.com
GOOD BOYS

Sony Pictures Releasing
International
Sal Ladestro
10202 West Washington Blvd
Culver City
10202 CA
USA
tel +1 310 244 4000
fax +1 310 244 1011
sal_ladestro@spe.sony.com
PAPRIKA
FINAL FANTASY VII: ADVENT
CHILDREN

Spanner Films
Franny Armstrong
London WC1N 3XX
United Kingdom
guvnor@spannerfilms.net
MCLIBEL

Sphinx Productions
Ron Mann
24 Mercer Street
Toronto, Ontario
M5V 1H3
Canada
tel +1 416-971-9131
fax +1 416-971-6014
ron@sphinxproductions.com
TALES OF THE RAT FINK

SVENSKA FILMINSTITUTET
Gunnar Almér
Borgvägen 1-5 / Box 27 126
Stockholm 10252
Sweden
tel +46 8 665 1208
gunnar.almer@sfi.se
FROSTBITE
OFFSIDE

Taskovski Films Ltd.
4B Wentworth Street
London E1 7TF
United Kingdom
tel +44 (0) 207 247 0238
info@taskovskifilms.com
RUSSIA/CHECHNYA: VOICES OF
DISSENT

TBS
Miyuki Takamatsu
5-3-6 Akasaka,
Minato-ku
Tokyo 107-8006
Japan
tel +81-(0)3-5571-3085
fax +81-(0)3-3505-1584
miyuki-t@green.tbs.co.jp
KAMIKAZE GIRLS

The Electric Wallpaper Co.
Barry Silverthorn
PO Box 13
Paris, Ontario
N3L 3E5
Canada
tel +1 416-368-3194/509
info@endofsuburbia.com
THE END OF SUBURBIA: OIL
DEPLETION AND THE COLLAPSE
OF THE AMERICAN DREAM

THE FILM SALES COMPANY
Andrew Herwitz
151 Lafayette St., 5th Floor
New York
10013 NY
USA
tel +1 646 274 0945
fax + 1 646 274 0923
andrew.herwitz@filmsalescorp.co
m
PAPER DOLLS

THE FILM SALES COMPANY
Stephen Oxman
151 Lafayette St., 5th Floor
New York
10013 NY, USA
tel +1 646 274 0945
fax + 1 646 274 0923
stephen.oxman@filmsalescorp.co
m
PAPER DOLLS

THE MATCH FACTORY
Sudermanplatz 2
Köln 50670
Germany
tel +49 221 292 102-0
fax +49 221 292 102-10
info@matchfactory.de
THE SHADOW

THINKFilm
Dan Berger
23 East 22nd Street, 5th Floor
New York
10010 NY
USA
tel +1 212.444.7900
fax +1 212.444.7901
dberger@thinkfilmcompany.com
AWESOME, I FUCKIN' SHOT THAT!
LIE WITH ME

TIGERLILY FILMS
Studio 17, The Whitechapel
Centre, Myrdle Street
London E1 1HL
United Kingdom
tel +44 207247 1107
fax +44 207247 2008
nikki@tigerlilyfilms.com
37 USES FOR A DEAD SHEEP

TRUEWORKS, INC.
James D. Scurlock
7257 Beverly Blvd. #215
Los Angeles
90036 CA
USA
tel +1 310 4889598
fax +1 509 4791855
info@trueworks.us
MAXED OUT

Typecast Films / AFD
Ryan Anne Davis
3131 Western Ave, Suite 514
Seattle
98121 WA
USA
tel +1 206 322 0882
fax +1 206 322 4586
ryan@typecastfilms.com
IRAQ IN FRAGMENTS

Visions AS
Ole Bernt Frøshaug
Nedre vaskegang 6
Oslo 0186
Norway
tel 22 11 36 20
ole.bernt@visions.no
OLE BULL

WIDE MANAGEMENT ENTERPRISE
Camille Rousselet
42-bis, rue Lourmel
Paris 75015
France
tel +33 1.53.95.04.64
fax +33 1.53.95.04.65.
cr@widemanagement.com
CONGO RIVER – BEYOND
DARKNESS

WILD BUNCH
Lucie Kalmar
99 rue de la verriere
Paris 75004
France
tel +33 1 5301 5026
fax +33 1 5301 5049
lkalmar@exception-wb.com
ELECTROMA
NO BODY IS PERFECT
THE FAMILY FRIEND

ZENTROPA PRODUCTIONS
Meta Louise Foldager
FILMBYEN 22
København
Denmark
tel +45 3686 8788
fax + 45 3686 8789
meta.foldager@filmbyen.com
TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR

ØST FOR PARADIS
Ole Bjørn Christensen
Paradisgade 7-9
Århus C 8000
Denmark
tel +45 8611 6444
fax +45 8611 6484
ole.b@paradisbio.dk
THE WIND THAT SHAKES THE
BARLEY
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Det Vestlandet vi ser i dag er resultatet av generasjoners innsats. 

Fremsynte og selvstendige vestlendinger har brakt regionen vår 

dit vi er i dag. Vi i Sparebanken Vest mener uavhengighet og lokal 

forankring vil være minst like viktig i årene som kommer, derfor velger 

vi å stå utenfor store, nasjonale bankallianser. Vår uavhengighet gir oss 

sterkere handlekraft: Den kraften som skal til for å være en pådriver for 

vekst og utvikling på Vestlandet.
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