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Fritt Ords seminarer, som startet allerede høsten 2013, vil foregå på 
Litteraturhuset helgene 8.-9. februar og 8.-9. mars. Der presenteres 
foredrag, debatter, filmer og andre arrangementer med fokus på det 
økonomiske og politiske utgangspunktet for krigen og dens innvirk-
ning på det nye Europas samfunn og kultur på 20- og 30-tallet. 
Professor Bjørn Sørenssen ved NTNU vil blant annet innlede til flere 
dokumentarfilmer disse helgene. 
 Både i amerikansk, britisk, fransk og tysk film ble det skapt betydelige 
filmverk som speilet samfunnsutviklingen i tiden som ledet til økonomisk 
depresjon i Tyskland og fremveksten av nye autoritære ideologier i Italia, 

i anledning 100 års-markeringen av utbruddet av den første verdenskrigen og Fritt ords arrangementer 
med fokus på «krigen som skulle ende alle kriger», viser cinemateket et knippe av de mest kjente og 
betydningsfulle filmene om denne perioden.

FILMeR OM DeN 
FØRSTe veRDeNSKRIGeN

Tyskland og Spania. Samtidig stiller de spørsmål rundt fremveksten av 
de mange nye nasjonalstatene i Europa og mer eksistensielle spørsmål 
knyttet til den intellektuelle og kunstneriske eliten i befolkningen. 
 Vi legger våre visninger i tidsperioden mellom de to seminarene, 
og har plukket ut i alt syv filmer. De spenner i fra King Vidors 
mesterlige stumfilm The Big Parade fra 1925, til Michael Hanekes 
første gullpalmevinner Det hvite båndet fra 2009. 

Jan Erik Holst
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JOhNNY gOT hIS guN
USa 1971

Regi: daLton tRUmBo

med: timothy BottomS, JaSon RoBaRdS JR., maRSha hUnt

engeLSk taLe, noRSk tekSt, 35mm, SoRt-hvit, 2t 20min

TIR 18. FEB KL. 21.00, TOR 20. FEB KL. 21.00

Dalton Trumbo skrev denne boka i 1939, om 
soldaten som blir forferdelig kvestet på krigens 
siste dag. Som selve bildet på krigens redsler 
blir han regelrett stuet bort på et sykehus, ute 
av stand til å kommunisere med omverden. 
 Forfatteren regisserte selv filmatiseringen 
av boka, midt under Vietnamkrigen. Boka var 
skrevet på terskelen til den andre verdens-
krigen og lagt til slutten av den første – en 
inderligere bønn om ikke å sende flere unge 
menn inn i krigens kjøttkvern er det vel neppe 
mulig å finne. 

DET hVITE BåNDET
daS WeiSSe Band – eine deUtSche kindeRgeSchichte

ØSteRRike/FRankRike/tySkLand 2009

Regi: michaeL haneke

med: chRiStian FRiedeL, Leonie BeneSch, ULRich tUkUR

tySk taLe, noRSk tekSt, 35mm, SoRt-hvit, 2t 24min

TOR 27. FEB KL. 20.00, FRE 28. FEB KL. 20.30

Alle Hanekes filmer har på en eller annen måte vært dypdykk ned i menneskesinnets mørkeste 
avgrunner, men i Hanekes første gullpalmevinner trekkes helt nye paralleller mellom sinnets 
forstyrrelser og politiske/religiøse maktstrukturer. Fedrenes synder smitter over på neste genera-
sjon og antar nye, ubehagelige former. I sylskarpe sort-hvittbilder, hvor hvert enkelt er et lite 
mesterverk i komposisjon og lyssetting, forteller filmen om småskolelæreren som møter den 
uhåndgripelige ondskapen i en tysk småby like før utbruddet av den første verdenskrig. De 
uforklarlige hendelsene skjuler et mysterium som mange ikke ønsker å finne svar på, men som 
antyder noe om fascismens gode vekstvilkår… 
 «Det hvite båndet er som en detektivfortelling med ukjent gjerningsperson, men vi må løse 
mye av gåten selv. Og det hele blir berettet med poetiske bilder, i et stramt filmspråk med en 
kontrollfreaks sans for presisjon, timing og minimal bruk av lyd til å drive opp stemninger. 
Det er rent og vakkert vondt. Slike bildekomposisjoner kan minne om Ingmar Bergman eller 
Terence Malick.» (Finn Skårderud)  

gALLIPOLI
aUStRaLia 1981, Regi: PeteR WeiR

med: meL giBSon, maRk Lee, BiLL keRR, BiLL hUnteR

engeLSk taLe, noRSk tekSt, 35mm, FaRgeR, 1t 51min

TIR 25. FEB KL. 20.00, ONS 26. FEB KL. 20.00

Det som skjedde på Gallipoli i 1915 under 
første verdenskrig var en totalt meningsløs 
massakre som krevde hundretusener av solda-
ters liv. Tragedien er viktig i Australias historie 
og det var derfor relativt ambisiøst av Weir å 
ta for seg dette temaet. Men i stedet for å lage 
en ren krigsfilm, valgte Weir en annen og mer 
virkningsfull innfallsvinkel: Først og fremst er 
dette en gripende historie om et vennskap og 
drømmen om å komme seg vekk. 
 Gallipoli var med på å befeste Peter Weirs 
navn internasjonalt og regnes for å være en av 
de sterkeste antikrigsfilmene som noensinne 
har blitt laget. 

FØRSTE VERDENSKRIg 11.02  - 28.02
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INTET NYTT FRA VESTFRONTEN 
aLL qUiet on the WeSteRn FRont, USa 1979, Regi: deLBeRt mann

med: RichaRd thomaS, eRneSt BoRgnine, ian hoLm, donaLd PLeaSence, PatRicia neaL

engeLSk taLe, noRSk tekSt, 35mm, FaRgeR, 2t 9min

SØN 16. FEB KL. 2100, SØN 23. FEB KL. 2100 

Den kanskje mest ikoniske romanen som beskriver redslene i skyttergravene under den før-
ste verdenskrigen, må være Erich Maria Remarques «Intet nytt fra vestfronten». Selv var han 
veteran fra krigen og kunne derfor sette ord på hvordan de unge soldatenes begeistring og 
patriotisme langsomt blir erstattet med tomhet og kynisme. Filmen ble opprinnelig laget for 
tv, men ble så vellykket at man i mange land valgte å vise den på kino. Og det er her den hører 
hjemme, fra skrekken hos den enkelte soldat i møte med sin fiende, til det visuelt storslagne i de 
mesterlig regisserte slagscenene, alt blir nærere og mer dramatisk på det store lerretet.

ThE BIg PARADE ny koPi!
USa 1925, Regi: king vidoR

med: John giLBeRt, Renée adoRée, hoBaRt BoSWoRth

StUm m. Pianoakk., engeLSke meLLomtekSteR

35mm, SoRt-hvit, 2t 20min

TIR 11. FEB KL. 18.00, FRE 14. FEB KL. 20.00

The Big Parade, King Vidors realistiske krigs-
film og episke kjærlighetshistorie, er en av 
disse udødelige stumfilmklassikerne hvor alle 
elementene er nær perfekt. 
 John Gilbert gjør kanskje sin livs rolle 
som den livlige overklassegutten som i møte 
med brutaliteten i de franske skyttergraver 
langsom mister gnisten. Den gryende kjærlig-
heten til en fransk jente, kameratskapet med 
menn i fra alle samfunnslag, vanviddet ved 
fronten, alt blir skildret med en perfeksjonists 
nennsomme hånd.  

DEN STORE ILLuSJONEN
La gRande iLLUSion, FRankRike 1937, Regi: Jean RenoiR

med: Jean gaBin, PieRRe FReSnay, eRich von StRoheim

FRanSk taLe, noRSk tekSt, 35mm, SoRt-hvit, 1t 54min

ONS 19. FEB KL. 21.00, FRE 21. FEB KL. 21.00

Jean Renoirs mesterverk, Den store illusjonen,  er en krigsfilm uten blod, skyttergraver og endi-
mensjonale fiendebilder – styrt av en grunnleggende tro på mennesket. Den store illusjonen er 
en av få ikke-engelskspråklige filmer som har fått Oscar for beste film. I tillegg fikk Renoir 
den ære å få filmen forbudt både i Tyskland og Italia, selv om tyske soldater og offiserer for en 
gangs skyld får lov til å være mennesker, og ikke ondskapens nikkedukker. Når så filmen også er 
en drivende god historie, fortalt av en mesterregissør med sans for de små nyanser, blir den en 
leksjon hvordan filmmediet skal benyttes. 

WESTFRONT 1918
tySkLand 1930, Regi: geoRg WiLheLm PaBSt

med: FRitz kamPeRS, gUStav dieSSL, hanS Joachim moeBiS

tySk taLe, noRSk tekSt, 35mm, SoRt-hvit, 1t 36min

ONS 12. FEB KL. 18.00, TOR 13. FEB KL. 20.00

I motsetning til Lewis Milestones Intet nytt 
fra vestfronten innspilt samme år (1930), er 
ikke dette historien om idealistiske unge 
menns møte med krigens redsler. Her befinner 
vi oss i 1918 og de soldatene vi blir kjent med 
er harde veteraner. Piggtråden, gjørma, likene 
og det konstante bombardementet, kombinert 
med soldatenes resignerte håpløshet, skulle gi 
en tung og vanskelig filmopplevelse, men her 
snakker vi om G. W. Pabst – en mann som 
ut av dette skaper skinnende filmkunst. Ikke 
uten grunn var dette den første filmen nazis-
tene forbød etter de kom til makten…

11.02 - 28.02 FØRSTE VERDENSKRIg


