3 X SULT

PROGRAM
Kl. 12.00: HUNGER

USA 2001, REGI: MARIA GIESE
MED: JOSEPH CULP, ROBERT CULP, KATHLEEN LUONG, CASPER ANDREAS, REDMOND GLEESON
ENGELSK TALE, UTEKSTET, DCP/DVD, SORT-HVIT, 1T 22MIN

Det var meget dristig av regissør Maria
Giese og produsent Joseph Culp å lage
denne lavbudsjettsversjonen av Hamsuns
roman, lagt til et moderne Hollywood. Filmen er tidligere vist ved Hamsunsenteret
på Hamarøy og på Nordkapp filmfestival i
Honningsvåg, hvor Culp har vært æresgjest
flere ganger.
FORFILM: KORTFILM AV KNUT ERIK JENSEN OG
JOSEPH CULP Etter en novelle av Hamsun.

Kl. 14.00: MAN EATING BIRD’S FOOD

HELLAS 2011
REGI: EKTORAS LYZIGOS
MED: YANNIS PAPADOPOULOS, LILA BAKLESI, KLEOPATRA
PERRAKI, VANGELIS KOMMATOSA
GRESK TALE, ENGELSK TEKST, DCP, FARGER, 1T 20MIN

TRE GANGER SULT
Lørdag 22. november arrangerer Cinemateket for tredje gang,
i samarbeid med Hamsun-selskapets Oslo-avdeling, en presentasjon av ulike filmatiseringer av Hamsuns verk. Tidligere
har vi vist ulike versjoner av «Viktoria» og av «Pan».
Denne gangen er det «Sult» som står på programmet, og det er en dobbel anledning til
dette: Vi vil gjerne minnes Sult-regissør Henning Carlsen som døde før sommeren, like
før sin 87-års dag. Dessuten har filmkritiker,
psykiater og professor Finn Skårderud åpnet
en klinikk for spiseforstyrrelser i Oslo, Villa
Sult, som også vil ta i bruk en rekke kulturelle
tilbud i sin behandling. De skal blant annet
vise de samme filmene senere i sesongen.
Hamsuns «Sult» er den første moderne
romanen. Den er en ekstrem framstilling av
forholdet mellom kropp og sinn, og om tankens «herjinger i en utsultet kropp». Hvilken
betydning hadde romanen for sin ettertid i
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litteraturen? Og har romanen inspirert andre
filmskapere, før eller etter Carlsen? Trenger
vi flere «Sult»-filmatiseringer etter Carlsens
mesterverk? Har «Sult» (bok og film) noen
betydning i dagens samfunn? Kan bok og/
eller film brukes i behandling og terapi? Og
har «Sult» noen plass i dagens kulturdebatt,
det være seg i forhold til innhold eller økonomi?
Dette vil et panel bestående av teatersjef
Tom Remlov, nestleder i styret for Villa Sult,
Finn Skårderud, Hege Faust, lektor og leder
for Hamsun-selskapets Oslo-avdeling, og
Leif Hamsun diskutere disse spørsmålene.
Ordstyrer er Jan Erik Holst.

En svært moderne og fri versjon av romanen, benevnt som et gresk drama, men også
som et stilisert surrealistisk stykke film,
med røtter til Camus, Dostojevskij og Bresson. Filmen deltok i Karlovy Vary-festivalen
i 2011 og ble senere vist ved filmfestivalene i Bergen og Tallinn.
KL. 16.00: PANELDEBATT
KL. 17.00: SULT

DANMARK/SVERIGE/NORGE 1966, REGI: HENNING CARLSEN
MED: PER OSCARSSON, GUNNEL LINDBLOM, HENKI KOLSTAD
DANSK, SVENSK OG NORSK TALE, NORSK TEKST, 35MM,
SORT-HVIT, 1T 50MIN

En ung forfatter lever i usle kår i 1890-årenes Christiania. I ren utmattelse synker han
inn i en tilstand av sinnsforvirring. Til slutt
er han så desperat av sult at han slåss med
en hund om et avgnaget kjøttbein.
Henning Carlsen har i stor grad greid å
overføre ånden i Hamsuns litterære ekspresjonisme til filmlerretet. Sult er vakkert
fotografert i sort-hvitt, Carlsen benytter
blant annet overeksponerte bilder for å få
fram forfatterens indre verden.
KL. 19.00 MIDDAG I FILMKAFÉEN (tidligere
Cafe Sult). Meny og bindende påmelding til
janerik.holst@gmail.com innen 15. november.

Velkommen!

