serie dato

Program:
Kl. 12.00:
Pan – to grønne fjær
Danmark/Norge/Tyskland 1995
Regi: Henning Carlsen
Med: Sofie Gråbøl, Lasse Kolsrud, Bjørn Sundquist,
Anneke von der Lippe, Per Schaanning
norsk og dansk tale, norsk tekst, 35mm, farger,
1t 55min

Kl. 14.30:
Pan – kort är sommaren
Sverige 1962, Regi: Bjarne Henning-Jensen
Med: Jarl Kulle, Liv Ullmann, Bibi Andersson, Claes
Gill, Allan Edwall
Svensk tale, norsk tekst, 35mm, farger, 1t 40min

Kl. 17.00:
Pan – Das Schicksal
des Leutnants Thomas Glahn
Tyskland 1937, Regi: Olaf Fjord
Med: Christian Kayssler, Hilde Sessak
tysk tale tale, utekstet, DVD, sort-hvit, 1t 33min

Kl. 19.00:
Pan
Regi: Harald Schwenzen
Med: Hjalmar Fries, Hans Bille, Gerd Egede-Nissen
Stum med musikkakkompagnement,
norske mellomtekster, 35mm, sort-hvit, 1t 45min

Påmelding for fire filmer inkludert middag (ekskl. drikke) til kr. 500 må gjøres til
jan.erik.holst@nfi.no innen 1. desember.
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FIRE GANGER PAN
Etter vårens vellykkede arrangement med tre forskjellige, eldre filmversjoner av Knut Hamsuns
«Victoria», i tilknytning til premieren på Torun Lians nye filmatisering av denne romanen, vil
vi lørdag 7. desember, nok en gang i samarbeid med Hamsun-selskapet, vise ulike filmversjoner
av Hamsuns «Pan».
«Pan» er en poetisk og litt mystisk roman i jeg-form som Hamsun skrev i 1894, da han
bodde delvis i Paris, delvis i Kristiansand. Hamsun var på denne tiden inspirert av den russiske
forfatteren Fjodor Dostojevski. «Pan» er ett av Hamsuns mest kjente og tidlige, modernistiske
verk, ved siden av «Sult», «Victoria» og «Mysterier». Alle disse verkene er filmatisert.
«Pan» handler om drømmeren løytnant Thomas Glahn som tilbringer en sommer i en
jakthytte i Nord-Norge på midten av 1800-tallet. Han fremstår som en disharmonisk og
splittet person som bare har et ønske om å leve i fred, utenfor sosiale sammenhenger. Han
frister livet med sin hund Æsop i nært samspill med naturen. Men ikke langt fra hytta ligger
tettstedet Sirilund, der det er duket for konflikter, dramatiske hendelser, og opp og ned-turer.
Sentralt i handlingen står den uforløste kjærligheten til Edvarda, som er preget av svermeri,
forventninger, tilnærmelser, tilbake-trekninger, avvisninger, sjalusi, ydmykelser, sårede følelser
og hevnakter. Egentlig elsker Glahn først og fremst de stemninger Edvarda vekker i ham,
og viker unna for fullbyrdelsen. Erotisk tilfredsstillelse søker han hos smedens kone, Eva, og
gjeterpiken, Henriette.
Det er gjort fire filmatiseringer av «Pan»: En norsk versjon i 1922, en tysk fra 1937, en
skandinavisk co-produksjon fra 1962 og endelig Henning Carlsens dansk-norsk-tyske versjon
Pan – to grønne fjær fra 1995. Vi viser alle fire i omvendt kronologisk rekkefølge. Romanen
ligger også til grunn for en femte film, kanadieren Guy Maddins Twilight of the Nymphs fra
1997.
Vi selger heldagsbillett inkludert middag til kr. 500 denne lørdagen. Det vil også bli anledning til å kjøpe enkeltbilletter for Cinematekets og Hamsun-selskapets medlemmer.
Innledninger ved forfatteren Robert Ferguson og NFIs redaktør Jan Erik Holst.

