
Tunesisk film har særstatus 
på det afrikanske kontinent. 
Ligesom andre Maghreb-lande 
(Marokko og Algeriet) har film-
produktionen været stærkt 
subsidieret af den franske stat, 
men tuneserne har produceret 
flere markante stemmer, og de 
har forvaltet det kreative råde-
rum til at afsøge både kløfter 
og tabuer: Koloniseringens 
spøgelse, seksuelt frisind kon-
tra konservatisme, hykleri på 
begge sider af sekulariserings-
kløften.

Der produceres kun en hånd-
fuld tunisiske film om året, 
og modsat fx Egypten er det 

arthouse-filmen, der vejer 
klart tungest. Her trives de 
personlige værker, der gør sig 
godt på internationale festi-
valer – men næsten altid med 
blik for et nationalt her og nu, 
der gør dem debatskabende.

Kvindelige instruktører og 
stærke kvindelige hovedrol-
ler står overraskende centralt. 
Ganske symptomatisk blev 
Moufida Tlatli, der stod bag 
’Fortielsernes palads’ – et ho-
vedværk i både afrikansk og 
arabisk filmhistorie – i 2011 
kulturminister i en overgangs-
regering efter præsident Ben 
Alis fald. Filmen gik et helt år i 

de danske biografer og blev set 
af flotte 31.000 mennesker.

Serien betoner både den stolte 
tunesiske filmhistorie og det 
aktuelle Tunesien. Det sidste 
bl.a. gennem en serie kort-
film af dokumentarister fra 
Den Danske Filmskole og de-
res tunesiske kolleger. Der er 
åbningsarrangement den 14. 
oktober med ’Millefeuille’ og 
kortfilm i samarbejde med 
Dagbladet Information.

Stor tak til Slim Allagui, til 
Filmskolens Dokumentarlinje 
og til Tunesiens Ambassade i 
Holland. RB

FRIHED, LIGHED
OG SØSTERSKAB

TUNESISK 
FILM

SØN 12/10 16:30 + ONS 29/10 16:45

En sommer i La Goulette
Un été à La Goulette / F. Boughedir, 1996 / da. tekst / 100 min.

Hele 53.000 danskere indløste biografbillet til denne 
film, der modbeviste, at sydeuropæisk film havde pa-
tent på middelhavscharme – og også og at film om 
religioners samkvem behøver at være moraliserende. 
Året er 1967. I solbeskinnede La Goulettes går be-
boere går mere op i mad og drikke og divaen Claudia 
Cardinales forestående besøg end den ulmende kon-
flikt i Mellemøsten. De unge mænd – både jødiske og 
arabiske – jagter nu engang piger.

TORS 16/10 21:30 + LØR 25/10 18:30

Buried Secrets
Dowaha/Anonymes / Raja Amari, 2009 / eng. tekst / 91 min.

Denne poetisk-barske kvindefilm fra et nutidigt Tune-
sien kunne udspille sig hvor som helst i et Mellem-
østen splittet mellem tradition og modernitet. En orto-
doks muslimsk mor og hendes to døtre skjuler sig i en 
forfalden villa – selv da ejeren af huset vender hjem. 
Den ene datter har frivilligt fået en abort, den anden er 
så forgabt i ‘dekadent’ levevis, at moren tager radikale 
forholdsregler for at holde hende fra havefesterne!
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TIRS 14/10 19:00 + TORS 23/10 21:45

Millefeuille
Beautés cachées / Nouri Bouzid, 2013 / eng. tekst / 105 
min. (115 min. inkl introduktion).

En kunstnerisk knytnæve af en kvindefilm – og til-
med en, der er optaget midt i 2012-revolutionens 
gruekedel. Zainebs bror insisterer på, at hun skal 
bære slør. Konflikten splitter familien, for Zaineb 
har tøjdesigner- og udrejsedrømme og er ikke den 
føjelige type! Samtidig står Zainebs smukke ven-
inde Aisha med det modsatte problem: Hun vil 
helst fortsætte med at lave napoleonskager (’mil-
lefeuille’) i et kvindedomineret restaurantkøkken, 
men hendes chef presser hende til at slå håret 
ud og agere levende reklamesøjle som tjener. De 
to former for macho-vælde bliver sat på spidsen i 
nogle ret gruopvækkende krydsklippede scener, 
alt imens kønskampen flyder sammen med politisk 
krig i gaderne udenfor. ARR: Introduktion ved jour-
nalist Lally Hoffman den 14. oktober.

Buried Secrets

Millefeuille



TIRS 14/10 21:30 (DEL 1) + LØR 18/10 18:45 (DEL 2)

TUNESIEN MED DANSKE ØJNE /  
NYE KORTFILM 
Div. instr., 2014 / eng. tekst / 2 x 110 min. inkl. introduktion

Den Danske Filmskoles dokumentar-linje har netop 
produceret en stribe interessante, stærkt personli-
ge og ofte overraskende nutidsbilleder fra Tunesien. 
Tag på en rejse gennem druk og sang, hundekampe 
og armod, overklasse og underklasse. ARR: Filmenes 
danske instruktører eller producenter stiller op til dis-
kussion af, hvad det er for et Tunesien, de skildrer – 
og hvorfor historierne er fortalt, som de er.

TIRS 21/10 16:45 + ONS 29/10 19:00

Fortielsernes palads
Samt el qusur / Moufida Tlatli, 1994 / da. tekst  / 116 min.

Der er ekkoer af både Orhan Pamuks bøger og Shirin 
Neshats videokunst i historien om natklubsangerinden 
Alia, der vender tilbage til det palads, hun voksede op 
i som datter af en hushjælp. I erindringen glider kolo-
nitidens synd og barndommens uskyld sammen, og i 
fletværket opstår bevidstheden om klasseskel og sek-
sualitet. Tlatli vandt debutantprisen i Cannes for sin 
drømme-disede rejse mellem besk nutid og fortidig 
dekadence. Et hovedværk.

Halfaouine – bag sløret

 LØR 18/10 21:15 + FRE 31/10 21:15

Halfaouine – bag sløret
Halfaouine / Férid Boughedir, 1990 / da. tekst / 98 min.

12-årige Noura fra arbejderkvarteret Halfaouine kan 
endnu færdes ubesværet i kvindernes verden. Men 
han er stærkt optaget af, hvad han ser i det loka-
le hammam – det tyrkiske bad, hvor kvinderne tager 
ham med. Med sin overraskende frimodig beskrivelse 
af seksualitet og sin stilfulde, appetitlige håndtering af 
den arabiske verdens kønskløft blev filmen et betrag-
teligt hit i Tunesien og fik distribution i mange lande 
internationalt. 
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Det får du som medlem af Cinemateket:

Billetter:

●  Op til 40% rabat på alle ordinære forestillinger
●  En ledsager med til medlemspris
●  Program tilsendt pr. brev og mail
●  Gratis visninger – bl.a. af Månedens Film, så længe billetter haves
●  Månedstilbud i Film- & Boghandlen
●  Rabat i SULT ved fremvisning af medlemskort: 
 20% på menukortet tirsdag-fredag 12-22, lørdag-søndag 17-22 
 (ingen rabat på drikkevarer eller brunch i weekenden)
●  Et års medlemskab koster 275 kr. – 145 kr. for studerende og pensionister. 
 Medlemmer skal være fyldt 15 år

Normalprisen er 45 kr. for medlemmer og 70 kr. for ikke-medlemmer. 
Ved helaftensfilm, særarrangementer og festivaler er der typisk 
forhøjede priser. Afvigelser fra normal-prisen ses på cinemateket.dk. 


