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♥Bibi Andersson 1935–2019

Välkomna till Fårö!
Welcome to Fårö!

Konstnärlig ledare | Artistic Director 
Emma Gray Munthe
Projektledare | Project Manager
Clarice Goulart
Projektassistent & volontäransvarig | 
Project Assistant & Volunteer Coordinator
Molly Uddén
Verksamhetschef Bergmancenter | 
Operations Manager Bergman Center 
Cristina Jardim Ribeiro

Formgivning | Design 
Elin Mejergren 
Maskinister | Projectionists
Magnus Almqvist, Rebecka 
Holmström, Magnus Eriksson
Tekniker | Technician
Mats Gillmor
Tryck | Print  
Göteborgstryckeriet (katalog)
iVisby Tryckeri (övriga trycksaker)

Tack till | Thank you
Ett varmt tack till våra samarbetspartners på s. 43, och till Helene 

Dahl, Jan Holmberg/Stiftelsen Ingmar Bergman, Jan Göransson, 

Lova Hagerfors, Kajsa Hedström, Krister Collin, Marcus Blomfeldt, 

Ola Törjas/Svenska Filminstitutet, Helena Hertz, Stefan Klockby/

sf Studios, Bergmangårdarna, Fårö Hembygdsförening, BoostHbg, 

Magnus Eriksson, Johan Aronsson/Fårö kursgård, Monica Kahlström, 

Kerstin Kalström, Norra Gotlands pastorat, Café Smultronstället, 

Point of View, Uppsala universitet – Campus Gotland/Stockholms 

universitet, David Ruthström, Slow Train/Kutens bensin, Sandra 

Fröberg, Paola Ciliberto, Stefan Nylén, Hansi Friberg, NonStop 

Entertainment, TriArt och alla våra volontärer.
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Emma Gray Munthe
Konstnärlig ledare för Bergmanveckan
Artistic Director of the Bergman Week

Bergman 101. Runt om i världen var det var många som fick 
en grundkurs i Bergman under förra årets jubileumsfiran-
de, samtidigt som de inbitna kunde gräva sig djupare ner i 
Bergman än någonsin. Möjligheterna till att se och se om 
filmerna var oändliga, hans verk undersöktes utifrån varje 
upptänklig vinkel, nya böcker släpptes, gamla böcker gavs 
ut igen, det fanns nytolkningar och nya uppsättningar i vart 
och vartannat hörn. Helt oavsett om man gick in i 2018 som 
nybörjare eller kännare är sannolikheten hög för att man vid 
slutet av året reviderat något man dittills tänkt, tyckt eller känt 
inför Bergman – och det var många som upptäckte något helt 
nytt. Vi hoppas att alla sorter hittar till Bergmanveckan 2019!

Årets tema är ”Framtidens kulturhistoria”. Eftersom Berg-
man hade den plats han hade i kultursverige var det många 
– både män och kvinnor – som hamnade i hans skugga. Vi 
vill rikta strålkastarna mot några av dem som fanns i Berg-
mans närhet. Bland andra personen bakom årets affisch: 
Alva Lundin (1889–1968), en konstnär och text- och för-
textdesigner till över 500 filmer 1920–1960. Vår formgivare 
kom på den utmärkta idén att ha en liten Lundin-utställ-
ning i katalogen, och den hittar ni i mitten av katalogen.

Vad mer? Harriet Andersson! Mia Hansen-Løve! Tim Roth! 
Per Myrberg! Christina Schollin! Nya svenska kortfilmer! 
Bergman, humoristen! vr! Tranströmer-konsert! Lilla Berg- 
manveckan! Bergmangårdarna-stipendiater! Premiärer och 
nypremiärer! Ni hör ju. Det är på Bergmanveckan ni ska 
vara 24–30 juni.

  Välkomna!

Bergman 101. All around the world many people took a basic 
course in Bergman during last year’s Centennial Jubilee, and at 
the same time the hardcore Bergmanians could immerse them-
selves deeper than ever. The possibilities of seeing and reseeing the 
films were almost infinite, his work was probed from all angles, 
new books were released and older books rereleased, reinterpreta-
tions and new plays popped up everywhere. No matter if you went 
into 2018 as an absolute beginner or a connoisseur, the chances 
are high that you by the end of last year had revised something 
you’d previously felt for or thought about Bergman – and many 
discovered something new altogether. We hope that all sorts find 
their way to the Bergman Week 2019!

This year’s theme is ”Future Cultural History”. Since Bergman 
took the space he took in the Swedish cultural word, many – both 
men and women – fell under his shadow. We want to aim the 
spotlights toward some of the lesser known people who at one point 
or another worked with Bergman. One of them is Alva Lundin 
(1889–1968), an artist and credit designer who worked on 500 
films 1920–1960. Our art director came up with the brilliant 
idea of having a small Lundin exhibition in the catalogue, and 
you can find it in the middle.

What else? Harriet Andersson! Mia Hansen-Løve! Tim Roth! 
Per Myrberg! Christina Schollin! Bergman, the comedian! New 
Swedish shorts! vr! A Tranströmer concert! Residents from the 
Bergman Estate! Premieres and rereleases! There you have it. 
You’ll want to be at the Bergman Week June 24–30. 

  Welcome!

Omslagsbild/affisch | Cover image/poster: 
Textskylt från för- och eftertexterna till Törst, (1949) | Credits from Thirst
© ab Svensk Filmindustri/Alva Lundin

Bergmanveckan 2019 tillägnas
Bibi Andersson

1935–2019

In Memory of Bibi Andersson
1935–2019
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Ett varmt tack till Barbro Osher Pro Suecia  
Foundation för ert kontinuerliga stöd.

Thank you the Barbro Osher Pro Suecia Foundation 
for your continued support.
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En passion
The Passion of Anna

17.00 | 5 pm

Bergmans 
bio
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film Samtida med bröderna Lumière och Georges Méliès. 
Definitivt den första kvinnliga regissören. Möjligen den 
första regissören överhuvudtaget att göra narrativ spel-
film. Som regissör och producent gjorde Alice Guy-Blaché 
(1873–1968) runt 1000 filmer, drev egen filmstudio och 
hade en lysande karriär i både Frankrike och usa. Pamela 
B Greens dokumentär visar på ett nästan chockartat sätt 
hur det gick till när hon trots sina banbrytande insatser 
kunde försvinna ur historien om den industri hon var med 
om att skapa från grunden. Förfilm: Guy-Blachés Conse-
quences of Feminism (1906).

film A Lumière brothers and Georges Méliès contemporary. 
Definitely the first female director. Possibly the first director ever 
to make narrative film. As a director and producer Alice Guy- 
Blaché (1873–1968) made around 1000 films, had her own 
film studio and a brilliant career in both France and the usa.  
Pamela b Green’s documentary shows in an almost shocking 
way how she despite her groundbreaking contributions was shut 
out from the very industry she helped to create. Guy-Blaché’s 
Consequences of Feminism (1906) is shown before the film.

Pamela B Green
usa, 2018
103 min + 7 min förfilm | short film Consequences of Feminism
Engelskt tal, svensk text | English, with Swedish subtitles
150 kr

Be Natural:  
The Untold Story of Alice 

Guy-Blaché –  
Förhandsvisning!

Måndag | Monday, 24/6, 16.30 | 4:30 pm
Sudersandsbion
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Invigningsmingel
Opening Mingle

220 kr

Måndag | Monday, 24/6 
19.00–22.00 | 7–10 pm
Bergmancenter

Varmt välkomna till Bergmancenter för att fira att Berg-
manveckan 2019 satt igång! I biljetten ingår Smultronstäl-
lets sommarbuffé och en öl, ett glas vin eller ett alkoholfritt 
alternativ.
  Inne i Bergmancenters biograf avtäcks under kvällen 
en kopia av den enorma gobeläng som textilkonstnären 
Anita Grede gjorde när hon fick uppdraget att inreda Berg-
mans privata bio vid Dämba; ”Trollflöjten på Fårö”. Initi-
ativet är taget av Ingmar Bergman Jr, som säger några ord 
inför avtäckningen.

Welcome to the Bergman Center to celebrate that the Bergman 
Week 2019 has officially opened! Smultronstället’s summer buffet 
and a glass of wine, a bottle of beer or a non-alcoholic alternative 
is included.
  During the evening a new wall ornament at the Bergman 
Center Cinema is unveiled – a copy of the enormous tapestry that 
textile artist Anita Grede made when Ingmar Bergman gave her 
the task of decorating his private cinema at Dämba. The initiative 
is taken by Ingmar Bergman Jr who will say a few words before 
the unveiling.

Bergmanveckan invigs traditionsenligt i Fårö kyrka, i år 
med hjälp av flera fina gäster: operatenoren och Bergman-
gårdarna-stipendiaten Vincent Hashmi ger tillsammans 
med pianisten Johan Ullén ett smakprov ur tisdagens  
Tranströmer-konsert, Virpi Pahkinen dansar, och sånger-
skan Clara Gustavsson har låtit sig inspireras av årets tema 
med pionjärer och dolda namn inom film- och teatermu-
sikens värld. Skådespelaren och Bergmangårdarna-stipen-
diaten Robert Fux invigningstalar. Bergmanveckan 2019 
kan börja!

På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 60 min 
200 kr

Invigning 
i Fårö kyrka
Opening Ceremony

Måndag | Monday, 24/6 
14.00 | 2 pm
Fårö kyrka | Fårö Church

The opening ceremony will be held as usual in Fårö Church, 
with prominent guests: Bergman Estate resident and opera tenor 
Vincent Hashmi gives us a taste of the Tuesday Tranströmer 
concert together with pianist Johan Ullén. Dancer Virpi Pahkinen 
performs, and singer Clara Gustavsson has drawn inspiration 
from this year’s theme. Acclaimed actor Robert Fux inaugurates 
the festival. Let the Bergman Week 2019 begin! In Swedish.

Dagens visning i 
Bergmans bio. För 
mer information, 
se s. 7. 

Today’s screening in  
Bergman’s private  
cinema. For more info, 
go to page 7.
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Bergmans bio  
Bergman’s Cinema

Ingmar Bergman
Sverige | Sweden, 1969
101 min
Svenskt tal, engelsk text | 
Swedish, with English subtitles 

Total ensamhet och ondska 
som inte kan förklaras, i ett 
psykologiskt kammarspel om 
två äkta par. 50-årsjubilaren 
En passion var Bergmans och 
fotografen Sven Nykvists försök 
att göra färgfilm som färgfilm 
aldrig tidigare hade gjorts.

Complete desolation and irrational 
evil in a chamber play about two 
couples. The Passion of Anna 
celebrates 50, and was Bergman’s 
and cinematographer Sven 
Nykvist’s attempt at making colour 
film as colour film had never been 
done before. 

Måndag | Monday 24/6
17.00 | 5 pm
Tisdag | Tuesday 25/6
14.00 | 2 pm
Onsdag | Wednesday 26/6
10.00 | 10 am
Torsdag | Thursday 27/6
18.00 | 6 pm
Fredag | Friday 28/6
14.00 | 2 pm
Lördag | Saturday 29/6
10.00 | 10 am
Söndag | Sunday 30/6
14.00 | 2 pm

Ingmar Bergman
Sverige | Sweden, 1949
88 min
Svenskt tal, engelsk text | 
Swedish, with English subtitles 

Alkohol, minnen och gräl 
under en tågresa genom 
Europa, efter Birgit Tengroths 
novellsamling. Tengroth spelar 
också en av rollerna – och 
enligt Bergman hjälpte hon 
honom att forma ”den lesbiska 
episoden” (som sedan klipptes 
ned väsentligt av censuren).

Booze, memories and fights 
during a train trip through Eu-
rope, after actress/author Birgit 
Tengroth’s short story collection. 
Tengroth also plays one of the 
roles, and according to Bergman 
she helped him form the then con-
troversial ”lesbian episode”. 
 
Tisdag | Tuesday 25/6
18.00 | 6 pm
Torsdag | Thursday 27/6
14.00 | 2 pm 
Fredag | Friday 28/6
18.00 | 6 pm
Lördag | Saturday 29/6
14.00 | 2 pm 

Ingmar Bergman
Sverige | Sweden, 1966
85 min
Svenskt tal, engelsk text | 
Swedish, with English subtitles

Skådespelerskan Elisabet Vog-
ler har efter en föreställning 
valt att gå in i tystnaden, och 
tillsammans med en sköterska 
bosätter hon sig i en isolerad 
stuga på en ö. Filmens djärva 
formspråk var banbrytande 
– och gjorde Persona till en av 
Bergmans mest ikoniska filmer.

Actress Elisabet Vogler has sud-
denly chosen to become silent, and 
together with a nurse she isolates 
herself on a remote island. The 
film’s bold cinematic language 
was groundbreaking – and made 
Persona one of Bergman’s most 
iconic films.

Tisdag | Tuesday 25/6
10.00 | 10 am
Onsdag | Wednesday 26/6
14.00 | 2 pm
Torsdag | Thursday 27/6
10.00 | 10 am
Lördag | Saturday 29/6
18.00 | 6 pm  
Söndag | Sunday 30/6
10.00 | 10 am

Agnès Varda
Frankrike | France, 1962
90 min
Franskt tal, engelsk text | 
French, with English subtitles

När Agnès Varda gick bort 
tidigare i år sörjde en hel 
filmvärld. Hennes franska nya 
vågen-klassiker Cléo från 5 till 7 
har hon själv beskrivit som ”en 
kvinnas porträtt målat ovanpå 
en dokumentär om Paris”.

When Agnès Varda passed away 
earlier this year she was deeply 
mourned by an entire world of 
film. Her French New Wave 
classic Cléo from 5 to 7 she once 
described as ”the portrait of a 
woman painted onto a documen-
tary about Paris”.

Onsdag | Wednesday 26/6
18.00 | 6 pm
Fredag | Friday 28/6
10.00 | 10 am

En passion
The Passion of Anna

Törst
Thirst

Persona Cléo från 5 till 7
Cléo from 5 to 7

Klockan tre på eftermiddagen, sex dagar 
i veckan, såg Bergman en film i sin privata 
bio vid Dämba. Ofta fler än så. På de ex-
klusiva Dämba-visningarna under Berg- 
manveckan har du en unik chans att se 
filmerna här nedanför på samma plats.

At three o’clock every day, six days a week, 
Bergman saw a film in his private cinema 
at Dämba. Often more than that. During 
the Bergman Week you have the exclusive 
opportunity to watch the films below in that 
very same cinema.

Pris/visning på Dämba: 375 kr Price/screening at Dämba: 375 kr
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Bergmanveckan 2019Bergmansafari

Våra guider tar er med på en Bergmansa-
fari genom naturen på Fårö, där ni får 
chansen att se var Såsom i en spegel, Persona, 
Skammen, En passion och Scener ur ett äk-
tenskap spelades in. Under bussturen visas 
klipp från filmerna, och ni får höra de 
spännande historierna om vad som hände 
både framför och bakom kameran under 
inspelningarna. Under resan arrangeras 
också en iscensättning av en scen ur Skam-
men, där deltagarna får vara medagerande 
och se hur man skapade en av filmens ef-
fekter med hjälp av optiska illusioner.

Bergmansafarin avslutas vid raukarna vid 
Langhammars, där ni får äta en bit mat med 
Fårös magiska solnedgång i bakgrunden.    

Our guides take you along on a Bergman safa-
ri through the landscapes of Fårö, where you’ll 
have the chance to see where Through a Glass 
Darkly, Persona, Shame, The Passion of Anna 
and Scenes from a Marriage were shot. During 
the bus ride you’ll see clips from the films, and get 
to hear the exciting stories about what went on 
behind the camera. Along the way a scene from 
Shame will be re-enacted, and the participants 
will be able to play a part and see how one of 
the effects in the film was created with optical 
illusions.    

The safari ends at Langhammars by the spectac-
ular rauks, where you’ll have a bite to eat with 
the magical Fårö sunset as a backdrop.

Onsdag | Wednesday 26/6
17.30 | 5:30 pm
Fredag | Friday 28/6
17.30 | 5:30 pm

Bergmansafari
Bergman Safari

Startpunkt: Bergmancenter
Längd: Ca 3 h 30 min
Pris: 475 kr, inklusive något att 
äta på turens sista anhalt.

På varje safari finns både en 
svensk- och en engelsktalande 
guide.

Starting point: Bergman Center
Duration: Approx. 3 hrs 30 min
Price: 475 kr, including something 
to eat at the final stop of the tour.

All tours have both an English 
speaking guide and a Swedish 
speaking guide.
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A Family Submerged
Familia sumergida

film The Ingmar Bergman International Debut Award är 
ett filmpris som sedan 2007 lyfter fram nya talanger, och 
det var Göteborg Film Festivals hedersordförande Ingmar 
Bergman själv som instiftade det tillsammans med festiva-
len före sin bortgång. Priset är en vistelse på Bergmangår-
darna. Årets vinnare är María Alché, och hennes film A 
Family Submerged presenteras i samarbete med Göteborg 
Film Festival.
  Het sommar i Buenos Aires. Marcelas syster har hastigt 
gått bort, och hon står inför den tunga uppgiften att töm-
ma systerns lägenhet. Medan hon sörjer och minns fortsät-
ter vardagsbestyren med familjen som vanligt, men plötsligt 
låter hon sig dras in i en affär med en yngre man.

film The Ingmar Bergman International Debut Award has 
been awarded to new talents since 2007, when Göteborg Film 
Festival’s honorary President Ingmar Bergman established the 
award together with the festival. The prize is a stay at the Berg-
man Estate. This year’s winner is María Alché, and her film A 
Family Submerged is presented in cooperation with Göteborg 
Film Festival. 
  Hot summer in Buenos Aires. As Marcela grieves her recently 
deceased sister, she must also face the painful process of empty-
ing her sister’s apartment. Suddenly Marcela finds herself being 
drawn into an affair with a younger man. 

Tisdag | Tuesday, 25/6, 13.00 | 1 pm
Sudersandsbion

María Alché
Argentina/Brasilien/Tyskland/Norge  
Argentina/Brazil/Germany/Norway, 2018
91 min
Spanskt tal, engelsk text | Spanish, with English subtitles
100 kr

samtal Hade Scener ur ett äktenskap i dag mottagits som 
en kolsvart humorserie? Hur står sig Gunnar Björnstrands 
och Eva Dahlbecks rappa dialoger? Är Sommarnattens leende 
verkligen en renodlad komedi, och är Nattvardsgästerna 
bara dyster? Också när Bergman var som mörkast skapade 
han situationer och människoporträtt som är djupt komis-
ka. Skådespelerskan Sanna Sundqvist, journalisten Andres 
Lokko och Jan Holmberg, filmvetare och vd för Stiftelsen 
Ingmar Bergman, diskuterar humorn i Bergmans filmer, 
och visar klipp från sina favoritscener. 

discussion Even at his very darkest Bergman created situa-
tions, dialogue and human portraits that are deeply funny. 
Actress Sanna Sundqvist, journalist Andres Lokko and Jan 
Holmberg, author and ceo of the Ingmar Bergman Foundation, 
discuss Bergman’s humour and show clips from their favourite 
scenes.

Tisdag | Tuesday, 25/6, 11.00 | 11 am
Bygdegården
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Bergman – den  
underskattade humoristen
Bergman – the Underrated 
Comedian

På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 60 min
150 kr

FÅRÖ OCH INGMAR BERGMAN

English

Porträttfotografi Bengt Wanselius. Grafisk form och fotografi Markus Moström, www.brandessence.se
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TisdagTisdag

Tisdag | Tuesday, 25/6 
16.30 | 4:30 pm
Bygdegården

På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 60 min
150 kr
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samtal Hur kan den rörliga bildens kulturarv bli mera öp-
pet för mångfald? Hur hanterar vi luckorna i filmhistorien? 
Berättelserna som aldrig blev, berättelserna som blev men 
glömdes bort, försvann eller rentav kastades? Hur ska man 
arbeta för att arkiven som byggs upp i dag håller för fram-
tiden? Samtalet arrangeras tillsammans med Stockholms 
kvinnohistoriska.
  Medverkande: Anna Linder, grundare av saqmi – The 
Swedish Archive for Queer Moving Images. Jan Holmberg, 

Kulturarv och framtidens 
filmhistoria
Cultural Heritage 
and the Future of 
Film History

Konsert: Tranströmers 
klanger – text och musik
Tomas Tranströmer – 
Music and Poetry

musik + poesi Under vistelsen på Fårö skapade operateno-
ren och Bergmangårdarna-stipendiaten Vincent Hashmi 
tillsammans med tonsättaren Jonas Dominique en konsert 
baserad på sex av Tomas Tranströmers mest älskade dikter. 
De ville spegla hur musik inspirerar till dikt – som i sin tur 
inspirerar till ny musik. Detta resulterade i ett uruppföran-
de på Kungliga Slottet i Stockholm där publiken fick ta del 
av nykomponerad sång, några av de klassiska pianostycken 
som inspirerade Tranströmer, samt skådespelaren Robert 
Fux läsning av de kända dikterna. Nu är konserten tillbaka 
på Fårö, och denna gång ackompanjeras Hashmi och Fux 
av pianisten Johan Ullén. 

Tisdag | Tuesday, 25/6
18.00 | 6 pm
Fårö kyrka | Fårö Church

På svenska | In Swedish, but English translations of the poems will 
be available.
Ca | Approx. 75 min
200 kr

music + poetry During the residency at the Bergman Estate, 
acclaimed opera tenor Vincent Hashmi together with composer 
Jonas Dominique put together a concert based on six of Nobel 
Laureate Tomas Tranströmer’s most beloved poems. They wanted 
to capture how music inspires poetry and how poetry inspires 
music, and now this concert mixing new songs, classical piano 
pieces played by Johan Ullén and poems read by actor Robert 
Fux is back on Fårö. In Swedish, but English translations of the 
poems will be available.

Tisdag | Tuesday, 25/6
16.00 | 4 pm
Bergmancenter

Bergmangårdarnas stipendiater – ett urval 
Residents at the Bergman Estate – A Selection

På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 90 min
100 kr

text + film Bergmangårdarna är i dag ett 
konstnärsresidens, dit konstnärer, författa-
re, journalister och forskare kan få komma 
och arbeta. Möt tre av dem!

text + film The Bergman Estate on Fårö is 
now a non-commercial place of work and retreat 
for artists, scholars, and journalists. Meet three 
of its recent residents. In Swedish.

Jenny Tunedal, hyllad poet och översät-
tare, numera också verksam som lärare 
vid och programansvarig för utbild-
ningen Litterär gestaltning på Akade-
min Valand. Hör henne berätta om sitt 
författarskap och läsa ur de texter hon 
inspirerades till under vistelsen.

Sophie Vuković, regissör vars långfilms-
debut Shapeshifters fick fina recensioner 
2017. Se klipp ur hennes kortfilm/instal-
lation Mother – som kommer att visas som 
en del av hennes masterarbete på Konst-
högskolan – och hör henne berätta om ar-
betet. (I samband med onsdagens samtal 
om personregi kan man också se Vukovićs 
kortfilm Jamila. Mer info på s. 16.)

Fabian Svensson, regissör, som tillsam-
mans med Jens Klevje bland annat gjort 
kortfilmen Flaket och musikvideor åt 
Fever Ray, bob hund och First Aid Kit. 
På Bergmangårdarna arbetade han 
med att utveckla en hybrid mellan 
dokumentär och fiktion kring Artificiell 
Intelligens. Se klipp och hör honom 
berätta om tankarna bakom.

film I slutet av 60-talet, samtidigt som Mai Zetterling mer 
eller mindre stängdes ute från svensk film, blev Susan Sontag 
hitbjuden för att göra två filmer; Duett för kannibaler, 1969, 
och Brother Carl ett par år senare. Båda filmerna är tydligt 
influerade av Bergman. Hennes sista svenska film blev ett 
tungt psykodrama i svensk skärgårdsmiljö, med tystnad 
och stumhet – ofrivillig eller självvald – som centralt tema. 
I rollerna: bland andra Gunnel Lindblom och Keve Hjelm. 
Filmen är digitalt restaurerad av Svenska Filminstitutet och 
inleds av Clara Gustavsson.

film In the end of the 1960s, while Mai Zetterling was more or 
less shut out from Swedish film, Susan Sontag was invited here to 
do two films; Duet for Cannibals in 1969, and Brother Carl a 
couple of years later – both clearly influenced by Bergman’s work. 
Her last Swedish film is a heavy psychodrama set in the archipel-
ago, with silence and muteness – involuntary or chosen – as the 
central themes. The film is digitally restored by the Swedish Film 
Institute, and is introduced by Clara Gustavsson. 

Brother Carl – Nypremiär! 
Brother Carl – Digitally Restored

Tisdag | Tuesday, 25/6
20.00 | 8 pm
Bergmancenter

Susan Sontag 
Sverige | Sweden, 1971
98 min 
Engelskt tal, svensk text | English, with Swedish subtitles 
100 kr
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filmvetare, författare och vd för Stiftelsen Ingmar Berg-
man, som har till syfte att förvalta Bergmans arkiv. Dagmar 
Brunow, som forskar kring arkivets roll för vårt kulturella 
minne, och hur olika arkiv hanterar filmarvet utifrån ett 
mångfaldsperspektiv. Helene Larsson Pousette, ansvarig 
för forskning och samling på Stockholms Kvinnohistoris-
ka – ett museum som ska verka för att kvinnors historia 
och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och 
synliggörs. 

discussion How do we handle our hidden history? The stories 
that were never made, the stories that were made but were forgot-
ten, misplaced or even deliberately thrown away? How do we make 
today’s archives sustainable for the future? 
The discussion is arranged in cooperation 
with the Stockholm Museum of Women’s 
History. In Swedish.
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Tisdag

Persona | Persona
10.00 | 10 am

Bergmans 
bio

Dagens visningar i 
Bergmans bio. För 
mer information, 
se s. 7. 

Today’s screenings in 
Bergman’s private  
cinema. For more info, 
go to page 7.

En passion 
The Passion of Anna

14.00 | 2 pm

Törst | Thirst
18.00 | 6 pm
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Törst – 70 år!
Thirst – 70th Anniversary!
Tisdag | Tuesday, 25/6, 11.00 | 11 am
Bergmancenter

film Alkohol, minnen och gräl under en tågresa genom 
Europa, efter Birgit Tengroths novellsamling. Tengroth 
spelar också en av rollerna – och enligt Bergman hjälpte 
hon honom att forma ”den lesbiska episoden” (som sedan 
klipptes ned väsentligt av censuren). 

film Booze, memories and fights during a train trip through  
Europe, after actress/author Birgit Tengroth’s short story col-
lection. Tengroth also plays one of the roles, and according to 
Bergman she helped him form the then controversial ”lesbian  
episode”. 

samtal ”Av Bergman har jag lärt mig betydelsen av de näs-
tan osynliga detaljerna.”  
  Virpi Pahkinen är en av Nordens internationellt mest 
framgångsrika solodansare, och har skapat koreografier 
för flera internationella danskompanier. Åren efter Dans-
högskolan i Stockholm var hon elev till legendariska kore-
ografer, bland dem Donya Feuer som var en av Bergmans 
mest återkommande teatermedarbetare under 1980 - och 
90 -talen. Pahkinen medverkade sedan i ett flertal av hans 
uppsättningar på Dramaten. Hör henne berätta om livet i 
dans – och om arbetet med Bergman. På engelska.
 
q&a ”From Bergman I learned the importance of the almost 
invisible details.” Renowned dancer and choreographer Virpi 
Pahkinen worked on several of Bergman’s productions at the 
Royal Dramatic Theatre, and is today one of Scandinavia’s in-
ternationally most successful solo dancers. Hear her talk about her 
life in dance and the collaborations with Bergman. In English.

Möt Virpi Pahkinen
Meet Virpi Pahkinen
Tisdag | Tuesday, 25/6, 13.00 | 1 pm
Bygdegården

På engelska | In English
Ca | Approx. 60min, 150 kr

Ingmar Bergman
Sverige | Sweden, 1949
88 min
Svenskt tal, engelsk text | Swedish, with English subtitles
100 kr

Tre stiftelser i Ingmar 
Bergmans namn Three 
Foundations in Bergman’s Name

Det finns tre stiftelser i Ingmar Bergmans namn. Vi har 
olika inriktning men samarbetar kring att förvalta arvet 
efter Bergman. Bergmanveckan arrangeras av Stiftelsen 
Bergmancenter. Mer information om oss hittar du på s. 24. 
Övriga två stiftelser är Stiftelsen Ingmar Bergman och Stif-
telsen Bergmangårdarna på Fårö. 
  There are three foundations in Bergman’s name. We have 
different aims, but cooperate when it comes to administering Berg-
man’s legacy. The Bergman Week is arranged by the Bergman 
Center Foundation. More info on page 24.
 

Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö är ett konstnärsresi-
dens, som består av Bergmans fastigheter på Fårö. Fastighe-
terna skall användas som en internationell mötesplats för 
konstnärer och forskare. Initiativtagare till denna verksam-
het var Ingmar Bergmans dotter Linn Ullmann.
  The Bergman Estate on Fårö Foundation aims to ad-
minister Ingmar Bergman’s houses and properties on Fårö as 
a non-commercial place of work and retreat for performing and 
creative artists and scholars from around the world.

Stiftelsen Ingmar Bergman skapades på initiativ av Berg-
man själv 2002 och har till syfte att förvalta Ingmar Berg-
mans arkiv, samt att förmedla kunskap om Ingmar Berg-
man och hans konstnärskap. 
  The Ingmar Bergman Foundation was created on the intia-
tive of Bergman himself in 2002. The mission of the Foundation 
is to administer the Ingmar Bergman Archives, as well as dissem-
inate information about Ingmar Bergman and his works.
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OnsdagOnsdag

Johanna Liljegren
Sverige | Sweden, 2019
33 min

Sture Pallarp
Sverige | Sweden, 2013
20 min 

Daniil Nevskij
Ryssland | Russia, 2014
22 min

Tre medarbetare 
– tre korta  
dokumentärer
Three Short  
Documentaries About 
Bergman Collaborators
Onsdag | Wednesday, 26/6 
13.00 | 1 pm
Bergmancenter

Svenskt och engelskt tal, med svensk och 
engelsk text | Swedish and English, with 
Swedish and English subtitles
Ca | Approx. 75 min, 100 kr

film Fotografen Beata Bergström 
(1921–2016) arbetade på Dramaten 
i mer än 30 år, och revolutionerade 
teaterfotot när hon i stället för att 
arrangera situationer och ställa upp 

skådespelare för kameran började ta 
bilder under pågående repetitioner. 
Hon samarbetade med Bergman 
1963–1975, men lämnade Dramaten 
efter ett bråk dem emellan. Lennart 
Olsson (född 1928) var Bergmans 
regiassistent 1954–1957 på Malmö 
Stadsteater och under inspelningarna 
av Sommarnattens leende och Det sjunde 
inseglet. Därefter anställd som regissör 
vid stadsteatrarna i Helsingborg, Göte-
borg, Uppsala och Malmö. Huvudde-
len i Malmö, där han gjorde 47 upp-
sättningar fram till pensionen 1991. 
Världsberömde filmfotografen Gun-
nar Fischer (1910–2011) var verksam 
1935–1975, och jobbade med de flesta 
framstående svenska regissörer. Han 
satte sin prägel på 12 av Bergmans tidi-
gare filmer, däribland Det sjunde inseg-
let. Möt dessa tre kulturpersonligheter 
i tre korta dokumentärer.  

film Photographer Beata Bergström 
(1921–2016) worked at the Royal Dra-
matic Theatre for more than 30 years, 
and revolutionised theatre photography 
when she started taking pictures on the 
fly during rehearsals, instead of arrang-
ing situations for the camera. She worked 
with Bergman 1963–1975, but left the 
theatre after they had a row. Lennart Ols-
son (born in 1928) was Bergman’s first 
assistant director at Malmö City Theatre 
1954–1957, and during the filming 
of Smiles of a Summer Night and The 
Seventh Seal. Renowned cinematogra-
pher Gunnar Fischer (1910–2011) was 
active 1935–1975, and during that 
period he worked with most great Swed-
ish directors. He made his mark on 12 of 
Bergman’s early films, among them The 
Seventh Seal. Meet these three important 
collaborators in three short documenta-
ries. 

Safari +
Bergmans 
bio 
Dagens Bergmansafari 
och visningar i Berg-
mans bio. För mer 
information, se s. 6–7.

Today’s Bergman Safari 
and screenings in Bergman’s 
private cinema. For more 
info, go to pages 6–7.

Persona
Persona

14.00 | 2 pm

En passion
The Passion of Anna

10.00 | 10 am

Bergmansafari
Bergman Safari
17.30 | 5:30 pm

Cléo från 5 till 7
Cléo from 5 to 7
18.00 | 6 pm
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Vi minns Desirée  
Armfeldt och advokat 
Egerman Remembering Desiree 
Armfeldt and Fredrik Egerman

Bergman –  
turistmagneten
Bergman – The Tourist Magnet

samtal Gunnar Björnstrand och Eva Dahlbeck. Anders 
Ek och Gudrun Brost. Katinka Faragó har jobbat med 
dem alla. Kalle Boman har upplevt dem på håll. Förra 
sommaren kom de två till Bergmanveckan för att prata om 
erfarenheterna av att ha arbetat som bland annat Ingmar 
Bergmans och Bo Widerbergs högra händer. Nu är de till-
baka, i vad vi hoppas blir en tradition – den här gången 
för ett samtal om skådespelare och skådespeleri. Hör dem 
minnas några av Sveriges största, och titta på bilder och 
klipp som de valt ut. 

conversation Gunnar Björnstrand and Eva Dahlbeck. 
Anders Ek and Gudrun Brost. Katinka Faragó, a long-time 
Bergman collaborator, has worked with them all. Kalle Boman, 
another key player in Swedish film, has seen them from afar. Hear 
them remember some of Sweden’s greatest actors, and talk about 

actors and acting in 
general. In Swedish.

samtal European Film Academy har utsett tio platser till fil-
miskt världsarv genom utmärkelsen ”Treasures of European 
Film Culture”. Två av dem är kopplade till Bergman: Berg-
mancenter på Fårö och Hovs hallar på Bjärehalvön, där den 
ikoniska schackscenen i Det sjunde inseglet är inspelad. Hit 
vallfärdar varje år turister från hela världen. Camilla Larsson, 
projektledare för Film i Skånes projekt ”Bergman i Skåne”, 
och Cristina Jardim Ribeiro, platschef på Bergmancenter, 
diskuterar Bergmans betydelse för turismen. På engelska.

conversation The European Film Academy has listed ten 
places as ”Treasures of European Film Culture”, and two of them 
are connected to Bergman: the Bergman Center at Fårö, and Hovs 
Hallar, where the chess game in The Seventh Seal was shot. To 
both these places tourists pilgrimage every year. Camilla Larsson, 
project manager for Film in Skåne’s ”Bergman in Skåne” project, 

and Cristina Jardim 
Ribeiro, local man-
ager at the Bergman 
Center, discuss what 
Bergman means for 
tourism. In English.

Onsdag | Wednesday, 26/6, 11.00 | 11 am
Bygdegården

På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 90 min, 150 kr

Onsdag | Wednesday, 26/6, 15.00 | 3 pm
Bygdegården

På engelska | In English
Ca | Approx. 45 min, 100 kr
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Foto Beata Bergström Mina år med Bergman
My Years with Bergman
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Onsdag

4 x svensk kortfilm – och ett samtal om personregi  
4 Swedish Shorts – and a Conversation About Directing Actors

Anna och Tomas 
skiljer sig

Anna and Tomas  
Getting a Divorce

Jamila

Marcus Carlsson
Sverige | Sweden, 2019
10 min

Anna och Thomas ska skilja 
sig, men bilresan till advokaten 
är kantad av tvivel och starka
band dem emellan.

Anna and Tomas are getting a 
divorce, but the car trip to the 
lawyer’s office is a mine field of 
doubts and strong emotions. 

Sophie Vuković
Sverige | Sweden, 2019
14 min

Ett kuvert. Familjen har fått av-
slag på sin asylansökan. Jamila 
låtsas inte ha sett, och drar 
lillasyster med sig till skolan.

An envelope. The family’s asylum 
application has been rejected. 
Jamila pretends not to have seen 
it and takes her little sister to 

school. 

Tuna Özer
Sverige | Sweden, 2018
11 min

Camilo lånar sin kompis fina 
jacka för att ragga. Amina 
bjuder med honom på en fest 
där han snabbt känner att han 
inte passar in.

Camilo borrows his friend’s expen-
sive jacket to hit on Amina, and 
she invites him to a party where 

he doesn’t 
feel like he 
belongs.

Julia Thelin
Sverige | Sweden, 2019
14 min

På väg hem från en fest stöter 
Feride på en grupp killar i en 
krånglande båt. Hon hjälper till, 
men blir meddragen ut i natten 
mot sin vilja.

Feride is on the way home after a 
party when she meets a group of 
guys in a boat in trouble. She helps 

them, but is 
taken on a 
nocturnal 
ride against 
her will.

Kevlar Sorry Not Sorry

Onsdag | Wednesday, 26/6
14.30 | 2:30 pm
Sudersandsbion

På svenska | In Swedish
All shorts have English subtitles, but the 
conversation will be in Swedish.
Ca | Approx. 120 min, 100 kr

film + samtal Under Talangdagar-
na på Fårö träffas unga filmskapare 
från hela Sverige, och under Berg-
manveckan får de ta del av ett särskilt 

program och inspireras av föreläsning-
ar, samtal och workshops. Talangda-
garna har arrangerats sedan 2009 av 
Film på Gotland och Filmregionerna. 
Tillsammans med dem visar vi fyra 
kortfilmer, efterföljda av ett samtal 
med regissörerna om personregi – och 
om deras relation till Bergman. Med-
verkande: Marcus Carlsson, Sophie 
Vuković, Tuna Özer och Julia Thelin.   

    
 

 
 

 
 

 
 

           © Jonas K
ün

di
g

    
 

 
 

 
 

 
 

           © Susanna 
Ö

st
er

be
rg

    
 

 
 

 
 

 
 

           © Andre

as
 Ö

hm
an

film + conversation During the Tal-
ent Days on Fårö new filmmakers from 
all over Sweden meet and take part of the 
Bergman Week and a special program full 
of lectures, talks and workshops. In coop-
eration with them we arrange a screening 
of four shorts, followed by a discussion 
with the directors about working with ac-
tors – and how they relate to Bergman. 
In Swedish.
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Onsdag | Wednesday 26/6 
17.30 | 5:30 pm
Biograf Roy, Fårösund 
(Observera platsen!  
Note the venue!) 

Miraï, min 
lillasyster – 
Förhandsvisning!

Mirai

film När fyraåriga  
Kun får en lillasyster 
förändras hela hans 
värld, men lyckan blir 
snabbt till besvikelse  
när hon tar all upp-
märksamhet. En poetisk 
hyllning till barn- 
domen och fantasin.  
Läs mer på s. 22. 

film Four-year-old 
Kun is overwhelmed by 
the arrival of his baby 
sister, Mirai. Dubbed in 
Swedish. More info on 
page 22.

L

Lilla B

erg
m

a
n

v
e

c
ka

n

Onsdag

Boken – en föreläsnings- 
performance av och med 
Gunilla Heilborn The Book – 
a Lecture Performance 
Onsdag | Wednesday, 26/6, 18.00 | 6 pm, Bergmancenter

Idé, text, iscensättning, medverkande | Written, directed and  
performed by: Gunilla Heilborn
Rum, objekt, kläder | Room, objects, costume : Katarina Wiklund
Ca | Approx. 50 min, På svenska | In Swedish, 200 kr

föreläsningsperformance Under sin stipendiatvistelse på 
Bergmangårdarna arbetade koreografen och Guldbaggebelö-
nade regissören Gunilla Heilborn med manuset till Boken, del 
två i hennes (enligt egen utsago) något långdragna trilogi om 
minnets funktioner. Blandningen av performance och förläs-
ning hade premiär på Dansens Hus i oktober 2018. Nu kom-
mer föreställningen till Bergmanveckan i en specialversion! 
  ”... banaliteter med sådant allvar att det blir oemot-
ståndligt komiskt”. (Dagens Nyheter)
  ”Hur ska människor minnas något nu, när de kan skriva 
ner allt de behöver komma ihåg?” Alla nyheter har sina kri-
tiker. På 300-talet f Kr. grämde Platon sig över skrivkonstens 
utbredning. År 1454 kom så den tryckta boken. En perfekt 
lagringsplats för människors minnen.. 

a lecture performance During her stay at the artist’s resi-
dency at the Bergman Estate, choreographer and director Gunilla 
Heilborn worked on the script for the lecture performance The 
Book. Now it’s back on Fårö in a customized version. In Swedish.
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film + samtal Levan Akins And Then We Danced utspelar 
sig i den konservativa och homofoba georgiska dansvärl-
den, där den unge Merab ställs inför sitt livs utmaning när 
han förälskar sig i sin största rival på danskompaniet. Hela 
hans värld sätts i gungning och allt han kämpat för hotas 
att raseras. Filmen spelades in i Georgien under stor press 
och hemlighetsmakeri, och blev tidigare i år uttagen till 
sektionen Director’s Fortnight på filmfestivalen i Cannes. 
Efter filmen hålls ett samtal med Levan Akin.

film + q&a Levan Akin’s And Then We Danced takes place in 
the conservative and homophobic Georgian dance world, where 
the young Merab faces his life’s biggest challenge when he falls in 
love with his rival at the dance company. His whole world and 
everything he’s fought for is at risk of fallling apart. The film 

was shot in Georgia under big pressure and  
secrecy, and was selected earlier this year 
for the Director’s Fortnight section at the 
Cannes Film Festival. After the screening 
there’s a q&a with Levan Akin.

And Then We Danced
– Exklusiv förhandsvisning!

Onsdag | Wednesday, 26/6, 20.00 | 8 pm 
Sudersandsbion

Levan Akin
Georgien, Sverige | Georgia, Sweden, 2019
112 min + 20 min samtal | q&a
Georgiskt tal, engelsk text | Georgian, with English subtitles, 150 kr
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Fårödokument Fårö Document
Onsdag | Wednesday, 26/6
10.00 | 10 am
Bergmancenter

Ingmar Bergman 
Sverige | Sweden, 1969
Svenskt tal, engelsk text | 
Swedish, with English subtitles
58 min, 100 kr

film   Glesbygdsproblematik 
och lammfödslar i Bergmans 
första dokumentär, där in-
födda och inflyttade Fåröbor 
intervjuas av Bergman – som 
visar sig vara en god lyssnare. 
En tidskapsel om livet på den 
lilla ön i Östersjön i slutet av 
60 -talet.

film Rural problems and lam-
bing are two of the subjects in Berg- 
man’s first documentary, where 
he interviewed Fårö inhabitants 
– and turned out to be a good 
listener. A time capsule of life on 
the Baltic island in the end of the 
sixties.
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Torsdag

film + samtal ”Den har stil och konstnärlig hållning. Med 
lysande målmedvetenhet genomför den sina avsikter från 
den första scenen till den sista. Och framför allt: man kän-
ner hela tiden att den som svarar för den här filmen, själv 
hör till gycklarnas släkte, själv är en scenens och manegens 
äventyrare.” Så skrev Dagens nyheters recensent när Gyck-
larnas afton kom 1953, och kollegorna pendlade mellan 
”uppkastning” (Filmson i Aftonbladet) och det bästa film-
recensenten någonsin sett (Harry Schein i blm). Filmen 
är vald av Harriet Andersson, som också är på plats för ett 
kortare samtal före visningen. Ett längre samtal hålls dagen 
efter i Bygdegården. Se s. 32 för mer information.

film + q&a ”You sense that the person behind this film belongs 
to the same breed as the circus players, that he too is an adventurer 
of the stage and of the circus ring.” That’s what the critic in the 
daily Dagens Nyheter wrote when Sawdust and Tinsel came out 
in 1953. The film is selected by Harriet Andersson, who will 

attend the screening for a short conversation 
before the film starts. A longer q&a is held 
the day after the screening. See page 32 for 
more information. Both conversations will 
be in Swedish. 

Rätten
 att ä

lska
, 1

956 ©
 ab E

uro
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Torsdag | Thursday, 27/6, 16.30 | 4:30 pm 
Sudersandsbion

Gycklarnas afton
Sawdust and Tinsel

Ingmar Bergman
Sverige | Sweden, 1953
93 min + 20 min samtal | q&a 
Svenskt tal, engelsk text | Swedish, with English subtitles
150 kr

Gycklarnas afton
, 1

953 ©
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Rätten att älska

film Skådespelaren, regissören och teaterpedagogen 
Mimi Pollaks Rätten att älska var den ena av bara två filmer 
att regisseras i Sverige av en kvinna under hela 50-talet, 
och det blev hennes enda långfilm som regissör. Utöver 
den gjorde hon två kortfilmer – alla dessa tre med ett tyd-
ligt feministiskt budskap. På Dramaten var hon den första 
kvinnliga regissören, och som sådan stod hon bakom ett 
60-tal uppsättningar och var lärare på Dramatens elevskola 
i 20 år. Som skådespelare var hon med i en mängd roller, på 
film ofta mindre sådana – bland annat i Bergmans Sommar-
lek. Rätten att älska tog avstamp i modern sexualupplysning, 
ett kontroversiellt ämne 1956, och i Aftonbladet skrev re-
censenten ”På film har dessa svårsagda saker aldrig sagts så 
vettigt och sensationsfritt som här.” 

film When actress/director Mimi Pollak’s Rätten att älska (in 
translation: The Right to Love) came out, it was one of only two 
films directed by a a woman in Sweden during the 1950s – and 
it took on the controversial subject of modern sex education. It 
was her only feature film as a director, but she also directed two 
shorts – and all three had a clear feminist message. She was the 
first female director at the Royal Dramatic Theatre, and directed 
around 60 plays there. Please note that the film has no English 
subtitles.  

Torsdag | Thursday, 27/6, 19.30 | 7:30 pm
Sudersandsbion

Mimi Pollak
Sverige | Sweden, 1956
79 min
Svenskt tal | Swedish (please note that the film has no English subtitles) 
100 kr

Torsdag

samtal Första filmrollen var Erik i Värmlänningarna 1957. 
Då var Per Myrberg 24 år och hans sång dubbades eftersom 
ingen visste att han kunde sjunga. Sex decennier senare är 
han fortfarande verksam som skådespelare, och har vid sidan 
av sina 92 roller på Dramaten och arbetet på Stockholms 
stadsteater hunnit vara med i ett flertal folkkära teveserier, 
legat på Svensktoppen, varit med i musikaler och gett röster 
åt en mängd animerade figurer. Bland annat. Med Bergman 
arbetade han ofta. Maria Stuart, Spöksonaten, Backanterna, 
Kung Lear... Han spelade också en av de två huvudrollerna 
i Bergmans tevefilmatisering av Ulla Isakssons De två saliga, 
som visas på Bergmanveckan och efterföljs av ett samtal med 
Per Myrberg och filmens övriga rollinnehavare, Harriet An-
dersson och Christina Schollin. Se s. 32 för mer information.

q&a Actor Per Myrberg has been active for six decades, and 
aside from his 92 roles at the Royal Dramatic Theatre – several 
directed by Bergman – and his work at the Stockholm City The-
atre he has been in some of our most popular tv series, had top 
hits and given voice to numerous Disney characters and much, 
much more. He also played one of the lead roles in Bergman’s tv 
film The Blessed Ones that is shown during the festival and is 
followed by a conversation with his co-actors Harriet Andersson 
and Christina Schollin. In Swedish.

Torsdag | Thursday, 27/6
11.00 | 11 am
Bygdegården

På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 60 min
150 kr

100 år med SF – klipp ur 
filmarkivet
100 Years with SF Studios

Möt Per Myrberg
Meet Per Myrberg

film Svensk Filmindustri grundades 1919 och har produ-
cerat film från den svenska filmens guldålder och framåt, 
det var också hos sf som Ingmar Bergman gjorde de flesta 
av sina filmer. Kajsa Hedström, ansvarig för Filmarkivet.se, 
har grävt i filmarkivet och låter oss blicka tillbaka på ett 
sekel med nedslag i sf-journaler och kortfilmer från de för-
sta 50 åren. Victor Sjöström provfilmar småttingar, världs-
berömda Mary Pickford och Douglas Fairbanks blir varmt 
välkomnade till Stockholm midsommarhelgen 1924, och 
år 1935 pussar den legendariska produktionschefen Karin 
Swanström Tutta Rolf farväl inför färden mot Hollywood. 
Ateljéregn under inspelningen av Hets och en strid ström 
av stjärnor på Det sjunde inseglet-premiären. Kavalkaden av-
slutas med ett inslag där Walt Disney besöker Filmstaden 
och träffar Ingmar Bergman under inspelningen av Jung-
frukällan 1959. Programmet presenteras av Jan Göransson, 
presschef på Svenska Filminstitutet.

film Film studio Svensk Filmindustri, where Bergman made 
most of his films, was founded in 1919. To celebrate the centen-
nial Kajsa Hedström from the Swedish Film Institute has put 
together some clips from newsreels and shorts from the first 50 
years. In Swedish.

Torsdag | Thursday, 27/6
12.30 | 12:30 pm 
Bergmancenter

På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 90 min
50 kr
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TorsdagTorsdag

work in progress ”Efter Bergman” 
är ett stipendium för nordiska film-
skapare, och intentionen är att lyfta 
fram manusets nyckelroll för filmbe-
rättandet. Stipendiet delas ut till en 
filmskapare vars manus är inspirerat 

Torsdag | Thursday, 27/6, 18.00 | 6 pm
Bygdegården

På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 60 min. Fritt inträde med festivalkort | Free entry with a festival card

Efter Bergman-priset – ett work 
in progress med 2018 års vinnare 
Winner of the After Bergman Prize 
2018 – A Work in Progress

Torsdag | Thursday, 27/6
20.00 | 8 pm
Kutens bensin

På svenska och engelska | In Swedish and English
Gratis | Free admission

Bergmanquiz, 
prisutdelning och fest!
Bergman Quiz, 
Award Ceremony and Party!

Dags för Bergmanveckans årliga filmquiz, där Jannike Åh-
lund, Anna Carlson och Jan Göransson håller i trådarna. 
Konkurrensen är hård, men vinnarna får fina priser! Un-
der kvällen delas också priset till 2019 års vinnare i manus- 
tävlingen ”Efter Bergman” ut. Kvällen avslutas med en spel-
ning av låtskrivaren, sångerskan och multiinstrumentalis-
ten Freja The Dragon! 

It’s time for the yearly Bergman Quiz, and Jannike Åhlund, Jan 
Göransson and Anna Carlson are the maestros for the evening. 
The competition is fierce, but the winners get great prizes! During 
the evening the winner in the script competition After Bergman 
will also be announced. The evening ends with a concert with 
singer/songwriter, producer and multi-instrumentalist Freja 
The Dragon! 

av Bergmans filmiska verk, stil eller te-
matik och som är angeläget för vår tid, 
och det är utformat som ett skrivarre-
sidens på Bergmangårdarna på Fårö 
med tillgång till en manuscoach/dra-
maturg. Formatet i fokus är långfilm 

En passion
The Passion of Anna

18.00 | 6 pm

Bergmans 
bio

Dagens visningar i 
Bergmans bio. För 
mer information, 
se s. 7. 

Today’s screenings in 
Bergman’s private  
cinema. For more info, 
go to page 7.

Törst
Thirst

14.00 | 2 pm

Persona
Persona

10.00 | 10 am
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En passion –  
50 år! The Passion of 
Anna – 50th Anniversary!

  En passio
n, 1
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eller dramaserie. ”Efter Bergman” ar-
rangeras av Bergmangårdarna, Berg-
mancenter, Film Capital Stockholm, 
Svenska Kyrkan, Storyutbildningen 
på Fårösunds Folkhögskola och Film 
på Gotland. 2019 års vinnare tillkän-
nages under Bergmanveckan och får 
traditionsenligt sitt pris under vår 
årliga quizkväll! Se s. 21 för mer info.
  Guldbaggebelönade Peter Mode-
stij (6a) blev förra årets vinnare, med 
manuset till långfilmen sub. Här kan 
du få en inblick i processen bakom 
vad han själv kallat ”en speciell hybrid 
av sci-fi, hudnära subjektivitet och nå-
got slags ny socialrealism” och bland 
annat höra vad det gav att arbeta med 
Ronnie Sanddahl som manuscoach.  

work in progress ”After Bergman” is 
a script grant for Nordic filmmakers, and 
the intention is to highlight the significance 
of the screenplay in filmmaking. The grant 
will be given to a filmmaker whose script 
is inspired by Ingmar Bergmans’ body of 
work. The grant consists of a residency at 
the Bergman Estate with a script coach. The 
accepted formats are feature film or drama 
series. ”After Bergman” is arranged by the 
Bergman Estate, the Bergman Center, Film 
Capital Stockholm, the Church of Sweden, 
the Story Academy in Fårösund and Film 
på Gotland. The winner will be announced 
during the Bergman Week, and he or she 
will be handed the prize on our yearly quiz 
night! Go to page 21 for more info.
  Peter Modestij was last year’s win-
ner, with the script for sub. Here you can 
get a unique glimpse into the process. In 
Swedish. 

Torsdag | Thursday, 27/6  
14.30 | 2:30 pm, Bergmancenter

Ingmar Bergman
Sverige | Sweden, 1969
101 min
Svenskt tal, engelsk text | 
Swedish, with English subtitles
100 kr

film Total ensamhet och ondska som 
inte kan förklaras, i ett psykologiskt kam-
marspel om två äkta par. 50-årsjubilaren 
En passion var Bergmans och fotografen 
Sven Nykvists försök att göra färgfilm 
som färgfilm aldrig tidigare hade gjorts.

film Complete desolation and irrational 
evil in a chamber play about two couples. A 
Passion celebrates 50, and was Bergman’s 
and cinematographer Sven Nykvist’s at-
tempt at making colour film as colour film 
had never been done before.  

    
 

 
 

 
 

 
 

           © Ylva
 Sundg

re
n

©
 a

b 
Sv

en
sk

 F
ilm

in
du

st
ri

© Paulin
a W

itt
e

Torsdag | Thursday 27/6 
18.00 | 6 pm
Bergmancenter 

Barnens scener ur 
ett äktenskap
The Children’s Scenes 
from a Marriage

teater Bergman uti-
från ett barnperspektiv. 
På nedervåningen ut-
spelar sig en av de mest 
välkända skilsmässorna  
i modern tid och på 
övervåningen befinner 
sig barnen. Det här är 
deras historia. Passar 
både barn och vuxna, 

från 10 år. Läs mer på 
s. 22.

theatre Bergman from 
the children’s perspective. 
Downstairs one of the 
most infamous divorces in 
film history is going on, 
upstairs the children are 
listening in. From 10 years 
and up. In Swedish.
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film När fyraåriga Kun får en lillasyster 
förändras hela hans värld, men lyckan blir 
snabbt till besvikelse när hon tar all upp-
märksamhet. Allt tar en överraskande vänd-
ning när han genom en förtrollad trädgård 
träffar sina äldre släktingar och tas på magis-
ka äventyr med sin tonåriga lillasyster från 
framtiden. En poetisk hyllning till barndo-
men och fantasin, regisserad av Mamoru 
Hosoda som bland annat gjort fina Odjuret 
och hans lärling. Miraï visades i Cannes, och 
nominerades till både en Oscar och en 
Golden Globe. Dubbad till svenska.

film Four-year-old Kun is overwhelmed by the 
arrival of his baby sister, Mirai. Although he 
wants to love her, Kun is jealous of the attention 
she receives and so retreats to a make-believe 
world where he is visited by their late grandfa-
ther, as well as by Mirai herself, as a teenager 
from the future. Dubbed in Swedish.

teater Bergman utifrån ett barnperspek-
tiv. På nedervåningen utspelar sig en av de 
mest välkända skilsmässorna i modern tid 
och på övervåningen befinner sig barnen. 
Det här är deras historia. En föreställning 
om vad det blir av barn när föräldrar inte 
längre kan vara föräldrar, och vem som ska 
tröstas först när alla är lika ledsna. Produ-
cerat av Teaterkollektivet Lea, ett nystartat 
teaterkollektiv med fokus på nyskriven dra-
matik för barn och unga. Föreställningen 
passar både barn och vuxna, från 10 år.

theatre Bergman from the children’s per-
spective. Downstairs one of the most infamous 
divorces in film history is going on, upstairs 
the children are listening in. This is their story. 
From 10 years and up. In Swedish.

Miraï, 
min lillasyster  

Förhandsvisning!
Mirai

Barnens scener ur 
ett äktenskap

The Children’s Scenes 
from a Marriage
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Dockteater  
Svarta Kattens varieté
Puppet Theatre Variety Show

dockteater Dockor och marionetter! Skelettakrobater 
och magdans! En varietéföreställning för både barn och 
vuxna, med dans- och komedinummer. Publiken ledsagas 
av den ojämförlige Dr. Schwindelfritz, och Thomas Lund-
qvist, en av Europas främsta dockmakare, håller i trådarna. 
Ta med ett barn du känner eller gå själv och låt dig – precis 
som Bergman – dras in i dockteaterns magiska värld och 
hänföras av hantverksskickligheten. Passar både barn och 
vuxna! Från 7 år.

puppet theatre Dolls, marionettes and skeletons! A variety 
show with dance and comedy numbers, with one of Europe’s 
finest puppeteers. Bring a kid or go on your own, and immerse 
yourself in the magical world of puppetry – just like Bergman 
did. There’s very little dialogue, so the show is suitable also for 
foreign visitors. Age: 7+.

Onsdag | Wednesday, 26/6, 17.30 | 5:30 pm
Biograf Roy, Fårösund 
(Observera platsen! | Note the venue!)

Fredag | Friday, 28/6, 13.00 | 1 pm
Sudersandsbion

Torsdag | Thursday, 27/6
18.00 | 6 pm
Bergmancenter 

Söndag | Sunday, 30/6, 13.00 | 1 pm
Bergmancenter

Medverkande | Puppeteers: Thomas Lundqvist, Robin Nilssen
Ca | Approx. 45 min
Passar både barn och vuxna, från 7 år. 
60 kr för barn, 100 kr för vuxna. Inget festivalkort behövs.  

Suitable for both kids and adults from 7+. Almost no dialogue.
60 kr for kids up to 15, 100 kr for adults. No festival card necessary.

Mamoru Hosoda
Japan, 2018
96 min
Svenskt tal | Swedish
Åldersgräns: 7 år | Age: 7+
60 kr för barn, 100 kr för vuxna. Inget festival-
kort behövs. | 60 kr for kids up to 15, 100 kr for 
adults. No festival card necessary. 

Text och regi | Written and directed by:  
Alice Månsdotter Viklund
Medverkande | Actors:  
Ellen Olaison, Ludvig Stynsberg
Ca | Approx. 60 min
På svenska | In Swedish
Passar både barn och vuxna, från 10 år.
60 kr för barn, 100 kr för vuxna. 
Inget festivalkort behövs. 

Suitable for both kids and adults from 10+
60 kr for kids up to 15, 100 kr for adults. No festival card 
necessary.

Kortfilmsverkstad 
A Short Film Workshop

workshop Bergmancenters Skaparverkstad håller en 
workshop där barn, ungdomar och vuxna får chansen att 
göra egna kortfilmer med hjälp av animationer, livefilm 
eller skuggteater. Fokus ligger på dokumentärt berättande, 
och workshopen inleds av att dokumentärfilmaren Tina- 
Marie Qwiberg sätter igång besökarna med inspiration och 
idéer kring hur man kan arbeta. Workshopen leds sedan av 
Skaparverkstans erfarna pedagoger Jessica Lundeberg och 
Kristina Frank, som också är professionella filmskapare, 
konstnärer, animatörer och dockmakare. Från 5 år.

workshop In Bergman Center’s Creative Workshop kids and 
adults get the chance to use different techniques to make documen-
tary short films, together with pedagogues Jessica Lundeberg and 
Kristina Frank. Documentary filmmaker Tina-Marie Qwiberg 
holds an introduction (in Swedish). Age:5+.

Ingen anmälan eller biljett behövs. Materialkostnad: 30 kr/barn 
No ticket needed. Material cost: 30 kr/child.

Lördag | Saturday, 29/6, 13.00–16.00 | 1 pm–4 pm
Skaparverkstan på Bergmancenter | 
Bergman Center’s Creative Workshop

©
 S

va
rt

a 
K

at
te

n

Lilla Bergmanveckan 2019

L
ill

a
 B

e
rg

m
a
n
ve

ck
a
n



25
B

e
rg

m
a
n

 W
e

e
k
 2

0
1
9

Bergmanveckan 201924
B

e
rg

m
a
n

 W
e

e
k
 2

0
1
9

Bergmanveckan 2019Bergmancenter
B

e
rg

m
a
n

 C
e

n
te

r
Alva Lundin

A
lv

a
 L

u
n
d
in

 

Alva Lundin
(1889–1968)

Konstnär 
och text- och 
förtextdesigner 
till över 
500 filmer 
1920–1960.

Artist and credit 
designer on more 
than 500 films 
1920–1960.

”Mormor Alva arbetade ofta i en blommig städrock.  
Håret hölls samman av en sjalett med knuten uppe på 
huvudet. Vi barnbarn tyckte att hon såg ut som en stor 
kanin. Vi begrep nog inte vad hon höll på med.  
Men vi fascinerades av den stora ståltuben med slangen 
som drev den smala duschstrålen av tusch.

Först ungefär 60 år senare fick jag veta vad min kanin-
mormor i den blommiga städrocken egentligen var.  
Hon var en av de kvinnliga pionjärerna i stumfilmens 
historia. Det berättade filmforskaren Sofia Bull.”

ulf wickbom,  Alva Lundins barnbarn.

”Grandma Alva often worked in a flowery housecoat.  
Her hair was kept together by a head scarf tied with a knot  
on the top of her head. We, her grandchildren, thought she 
looked like a big rabbit. We didn’t understand what  
she was doing, but we were fascinated by the big steel  
tube driving the airbrush.

It was first 60 years later that I learned what my rabbit  
grandma in the flowery housecoat really was. Film scholar  
Sofia Bull told me that she was one of the female pioneers 
in silent film.”    

ulf wickbom, Alva Lundin’s grandchild.

Bergmancenter drivs av Stiftelsen Bergmancenter på Fårö, 
och vi ska förvalta och utveckla den publika delen av arvet 
efter Ingmar Bergman. Vi ska vara en mötesplats för alla 
intresserade av och nyfikna på hans verk och gärning, och 
hans kärlek till filmen genomsyrar också hela vår verk-
samhet. 2014 utsågs Bergmancenter på Fårö till filmiskt 
världsarv av European Film Academy genom utmärkelsen 
”Treasures of European Film Culture”.

The Bergman Center is run by the foundation Bergman Center 
at Fårö, and our mission is to administer and care for the public 
part of the heritage after Bergman. We aim to be a meeting place 
for everybody interested in and curious about Bergman and his 
work, and his love for film runs through everything we do. The 
center was appointed ”Treasure of European Film Culture” by 
The European Film Academy in 2014.

Bergmancenter
Bergman Center

Öppettider under Bergmanveckan
Varje dag 10.00–20.00

Öppettider övrig säsong
2–31 maj och 5–29 september
Torsdag–söndag 12.00–16.00

1 juni–1 september
Varje dag 11.00–17.00

Utställningarna
I Bergmans drömhus får man se hur huset på Fårö växte 
fram, hur det ser ut idag och vad arkitekten hade för avsikt. 
Arkitekten Lars Gezelius har närstuderat originalritningar-
na och intervjuade också Kjell Abramson innan han gick 
bort i januari 2019. Det har resulterat i en helt unik inblick 
i Hammars, som annars är stängt för allmänheten. I utställ-
ningen ingår också en vr-upplevelse som låter besökaren 
vandra runt inne i huset.
Utställningen ”Riddaren och döden” har fokus på Det sjun-
de inseglet och den påverkan filmen haft på filmhistorien.

Inträde: 100 kr. Guidad tur: 200 kr.

Filmvisningar under sommaren
Ingmar Bergman älskade film – det gör vi också! Varje  
tisdag klockan 18.00, hela sommaren, visar vi klassiker ur 
Bergmans samling av vhs-filmer. Det blir ett antal hand-
plockade pärlor från videobiblioteket på Hammars. 

Födelsedagen
Den 14 juli är det Ingmar Bergmans födelsedag. Det kom-
mer vi så klart fira! Självklart kommer vi, precis som han själv 
gjorde på sin födelsedag, visa Chaplins film Cirkus, men vi 
kommer också att bjuda på fler aktiviteter för både stora och 
små. Hela programmet kommer att finnas på vår hemsida.

www.bergmancenter.se

Our opening hours during the Bergman Week
Daily 10 am–8 pm

Opening hours during the rest of the season
May 2–31 and September 5–29
Thursday–Sunday 12 pm–4 pm

June 1–September 1
Daily 11 am–5 pm

Exhibitions
Apart from the permanent exhibition about Bergman’s Fårö, 
we’re introducing the exhibition ”Bergman’s Hammars” where 
we introduce the architects behind the unique home that was 
created entirely from Bergman’s very specific ideas and wishes. 
In connection to the exhibition our visitors can get an exclusive 
tour of Bergman’s house via vr technique.
The exhibition Death and the Knight is all about The Seventh 
Seal and the effect the iconic film has had on film history.

Entrance fee: 100 kr. Guided tours costs 200 kr.

Film screenings during the summer
Ingmar Bergman loved film – and so do we. Every Tuesday at 
6 pm all summer, we’ll be screening a carefully selected classic 
from Bergman's collection of vhs tapes.

The Birthday
July 14 is Ingmar Bergman’s birthday. That’s worth celebrating! 
Naturally we’ll show the film he always watched on his birthday, 
Chaplin’s Circus. You’ll find the full program of our other birth-
day activities on our website.

www.bergmancenter.se

·
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Alva Lundin Alva Lundin

Alva Lundin har kallats ”nestorn bland svenska filmkal-
ligrafer”, och hon arbetade med i stort sett alla verksamma 
regissörer under studioerans storhetstid. Hon var oerhört 
produktiv, och mellan 1919 och 1960 skapade hon förtex-
ter åt närmare 500 långfilmer, plus ett stort antal informa-
tions- och dokumentärfilmer. Hennes karriär inom film-
branschen fick verklig fart när hennes kreativt konstnärliga 
textskyltar i Mauritz Stillers komedi Erotikon (1920) rönte 

uppskattning. Bara några år senare, 1924, beskrevs Lundin 
i en artikel i Filmnyheter som ”den enda specialisten på 
filmvinjetter” i Sverige.

Ingmar Bergman anlitade Alva Lundin till fyra av sina lång-
filmer, och hon stod också för designen av de nio reklamfil-
mer som han gjorde för tvålmärket Bris 1951–1953.

Alva Lundin has been called ”the doyenne of Swedish film callig-
raphy”, and she worked with practically all active directors during 
the studio era. She was incredibly productive, and between 1919 
and 1960 she designed the credits for close to 500 feature films 
and a great number of information and documentary shorts. 
Her career in the film industry was launched when her creative 
text signs in Mauritz Stiller’s classic silent film Erotikon (1920) 

gained attention and appraisal. Only four years later she was 
dubbed ”the only specialist in film vignettes in Sweden” in a 
newspaper article.

Ingmar Bergman hired Alva Lundin for four of his films, and 
she also designed the nine commercials he did for the soap brand 
Bris 1951–1953.
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I september har Svenska Filminstitutets bibliotek en Alva 
Lundin-utställning med bilder ur deras samlingar. Läs mer 
om deras verksamhet på www.filminstitutet.se/biblioteket. 

Tack till Bildarkivet på Filminstitutet som hjälpt oss med 
urval och inscanning. Tack också till sf Studios, och till Ulf 
Wickbom för att vi fick tillstånd att använda familjens bilder.

In September the library at the Swedish Film Institute opens an  
Alva Lundin exhibition with pictures from their collections.  
Read more about their activities at www.filminstitutet.se/biblioteket.

Thank you to the Stills and Poster Archive at the Film Institute for 
helping us with selecting and scanning the pictures. We would also 
like to thank sf Studios, and Ulf Wickbom for giving us permis-
sion to use the family’s private images.

Bildtexter

s. 26 
Erotikon (1920)
Alla tiders leksak (1940)
Kalle Karlsson från Jularbo (1952)
Med folket för fosterlandet (1940)
Gubben kommer (1939)
s. 27
Törst (1949)
s. 28
Fröken Julie (1951)
Anderssonskans Kalle (1934)
s. 29
Karin Månsdotter (1954)
s. 30
Synnøve Solbakken (1957) 

© sf Studios

Alva Lundin Alva Lundin
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Välkomna till oss på 
Café Smultronstället på 
Bergmancenter!
Welcome to Cafe Smultronstället 
at Bergman Center!

Vi lagar allt från grunden, och hos oss hittar ni alltid hem- 
bakat, många glutenfria alternativ, veganmat och vegan- 
fika. Vi serverar även matiga sallader, mackor och varm- 
rökt lax med hemgjord potatissallad. Ni kan också ta ett  
kallt glas bubbel eller en latte på vår uteservering.

We cook everything from scratch, and here you can always find 
home-baked, many gluten free alternatives, vegan food and bak-
eries. We also serve filling sallads, sandwiches and hot smoked 
salmon with potato sallad. You can also enjoy a glass of cold 
sparkling wine or a latte on our outdoor seating.

Öppettider under Bergmanveckan  
Opening hours during the Bergman Week 
10.00–20.00 | 10 am–8 pm

Titta in på vår Facebook-sida för aktuella erbjudanden 
och öppettider under övrig säsong. 
For current offers and information about our opening hours 
during the rest of the season, go to our Facebook page. 
www.facebook.com/smultronstalletfaro

Skaparverkstan på Bergmancenter har hämtat inspiration 
från Ingmar Bergmans lekfullhet och skapande – och från 
hur film, rörliga bilder och teater tidigt var hans viktigaste 
leksaker. Med stöd och inspiration från erfarna pedagoger 
kan våra besökare – barn som vuxna – själva berätta sina 
historier, med bild, animation, dockor, ljud och ljus.

Under sommarhögsäsongen (v. 25–32) är verkstan öppen 
dagligen kl 12.00–16.00, och under vår- och höstsäsong 
finns ett utbud av workshops och seminarier för skolklasser 
och vuxna.   

The Creative Workshop at Bergman Center has been inspired 
by Bergman’s playfulness and creativity – and from how film, 
moving images and theatre were his most important toys as a 
child. With our help our visitors – both young and old – can tell 
their own stories using different techniques.

During summer high season (week 25–32) we’re open daily  
12 pm–4 pm. During autumn and spring we offer workshops 
and seminars for school classes and adults.

Öppettider under Bergmanveckan  
Opening hours during the Bergman Week 
Varje dag 12.00–16.00 | Daily 12 pm–4 pm

På Facebook-sidan ”Skaparverkstan på Fårö” publiceras 
filmer och annat material som producerats i verkstan. 
On our Facebook page ”Skaparverkstan på Fårö” you can see 
some of the films that have been produced in the workshop. 

Skaparverkstan på 
Bergmancenter
The Creative Workshop at 
Bergman Center
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Alva Lundin
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© Emma Bexell

FredagFredag

Kinematografi – en 
VR-upplevelse
Kinematografi – A VR Experience

Möt Harriet Andersson 
Meet Harriet Andersson

Fredag | Friday, 28/6
11.00 | 11 am
12.15 | 12:15 pm
14.00 | 2 pm
Bergmancenter

Stefan Stanisic, Sverige | Sweden, 2019 
Ca | Approx. 45 min, På engelska | In English
150 kr, och då ingår samtalet kl 15.30 
150 kr, including the q&a at 3:30 pm

Fredag | Friday, 28/6, 13.00 | 1 pm
Bygdegården

På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 60 min, 150 kr

virtual reality-upplevelse Scenkonstkompaniet Bom-
bina Bombast presenterar Kinematografi, en vr-upplevelse 
som ger dig möjlighet att uppleva Bergmans Persona ur Eli-
sabet Voglers perspektiv. Premiären är planerad till hösten 

samtal ”Jag vet helt enkelt inte vad jag gör. Börjar kameran 
att gå så går jag också igång. Det är det som gäller. Säger de 
’Tystnad’ så är man tyst. Säger de ’Börja’ så börjar man. Det 
är ingenting att tjafsa om.” Så har hon själv sagt om sitt sätt 
att arbeta. Bergman uttryckte det annorlunda i Bilder: ”Har-
riet Andersson är ett av de cinematografiska genierna. Man 
träffar bara på några sällsynta skimrande exemplar under 
den slingriga vägen genom branschens djungler.” Hon hade 

Samtal q&a
Fredag | Friday, 28/6
15.30 | 3:30 pm
Bergmancenter

Ca | Approx. 45 min
På engelska | In English

Ingår i vr-upplevelsen. 100 kr 
för att gå endast på samtalet 
Included in the vr experience. 
100 kr to attend just the q&a 

De två saliga
The Blessed Ones
Fredag | Friday, 28/6 
16.00 | 4 pm
Sudersandsbion

Ingmar Bergman
Sverige | Sweden, 1986 
81 min + 20 min samtal | q&a
Svenskt tal | Swedish (please note 
that there are no English subtitles)
150 kr

samtal Scenkonstkompaniet 
Bombina Bombast är pionjärer 
inom vr-föreställningar som 
kombinerar teater och innova-
tiv teknik, och de har turnerat 
världen runt med sina föreställ-
ningar. Hör Emma Bexell och 
Stefan Stanisic berätta om pro-
cessen och tankarna bakom 
Kinematografi. Programpunkten 
arrangeras med stöd av Boost-
Hbg. På engelska.

film + samtal Viveka och 
Sune Burman. Deras kärlek 
till varandra har dragit dem in 
i en nattsvart vanföreställning 
för två. Tevefilmatiseringen 
var Bergmans tredje film ut-
ifrån ett Ulla Isaksson-manus, 
efter Nära livet och Jungfru- 
källan. Efter filmen hålls ett 
samtal med de medverkande 
skådespelarna Per Myrberg, 
Harriet Andersson och Chris-
tina Schollin.

De två saliga
, 1

986 
©

 sv
t

2019, men Bergmanveckans besökare får redan nu en unik 
inblick. Verket byggs upp kring en vr-film, och liveskådespe-
lare hjälper sedan publiken att skapa sensoriska interaktio-
ner som adderar oväntade lager till Bergmans berättelse. Bli 
bara inte alltför omsluten! Minnena du återupplever från 
stugan vid havet är inte dina egna. Du är inte en kvinna ska-
pad av det manliga geniet. Begränsat antal platser! 

virtual reality experience Perfoming arts company 
Bombina Bombast presents Kinematografi, a vr installation 
that lets you experience Bergman’s Persona from the perspective 
of Elisabet Vogler. The premiere is set for autumn 2019, but our 
visitors are offered a unique glimpse into their work. Built around 
a vr film, live actors then help the audience to create sensory 
interactions that add unexpected layers to Bergman’s story. Just 
don’t get too enveloped! The memories you are reliving from the 
cabin by the sea aren’t your own. You are not a woman created 
by the male genius. In English. Tickets are limited! 

redan gjort ett 20-tal filmroller och revyer när de träffades. 
Sedan: Sommaren med Monika och specialskrivna roller i Gyck-
larnas afton, En lektion i kärlek, Sommarnattens leende, Såsom i 
en spegel... Men Bergman är bara en av många regissörer som 
Harriet Andersson arbetat med, och efter sju decennier som 
verksam skådespelare har hon att ösa ur när det kommer till 
berättelser.  

q&a ”I really couldn’t tell you what it is that I do. When the 
camera’s on, I’m on. That’s the deal. When they say ’Quiet’, you’re 
quiet. When they say ’Action’, you go. Nothing to fuss about.” 
That’s her method, in her own words. Bergman expressed it dif-
ferently in Images: My Life in Film: ”Harriet Andersson is one 
of the cinematographic geniuses. You only meet a few of her rare 
and shimmering kind on the winding paths through the jungles 
of this business.” After seven decades in film and theatre Harriet 
Andersson has a few stories to tell. In Swedish.   

q&a Bombina Bombast is a 
performing arts company pio-
neering in vr experiences that 
combine theatre and innovative 
technique. They have toured the 
world with their work, and have 
been invited to both the Cannes 
and Sundance film festivals. 
Hear Emma Bexell and Stefan 
Stanisic talk about the process 
and thoughts behind Kinema- 
tografi. In English.

film + q&a Viveka and Sune 
Burman. A couple drawn into a 
dark folie à deux. The Blessed 
Ones was Bergman’s third film 
based on a script by Ulla Isaks-
son, after Brink of Life and The 
Virgin Spring. The film is fol-
lowed by a conversation with he 
film’s actors – Harriet Anders-
son, Per Myrberg and Chris- 
tina Schollin. In Swedish.
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Fredag

2 x Bergman-antologi!
Two New Bergman Anthologies

Fredag | Friday, 28/6
19.00 | 7 pm
Bergmancenter

På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 60 min
100 kr (inklusive mingel | mingle included)

samtal Vad har Sommaren med Monika att säga franska för-
ortsungdomar i dag, och vad i filmen är det som – 60 år 
senare – provocerar så att den leder till avbrutna skolbiovis-
ningar och krismöten? Hur är det att se Bergman genom 
exilens ögon? I Nattvardsgästerna, var det Tomas gudstvivel 
som ledde till kärleksbristen, eller var det bristen på kärlek 
som ledde till gudstvivlet? Och var den skapande leken vik-

Jon Asp
Tomas Bannerhed
Stig Björkman
Mark Cousins
Kerstin Gezelius
Jan Holmberg
Lisa Langseth
Kristoffer Leandoer
Sofia Norlin
Suzanne Osten
Leif Zern 
Jannike Åhlund

Bilder av Bergman

INGMAR BERGMAN 
MELLAN TEORI OCH PRAKTIK
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REFLEKTIONER AV FORSKARE OCH KONSTNÄRER

RED. KARIN HELANDER

Os re et idest autem. Biti conseque nos aborers perepel ipsapera do-
lorrovit qui ius mi, quisqui dunt lam dolorunt.

Ut landistrum re aut antur, sitae eatioria quasim nam volutemquam sam 
re consequ odiatur simpore nem saperum eribus nonseceari sam, et 
que aut lique nihit ommolore neceatis doles eos doluptati doluptaquo 
quam audiate nos rem alitis delique doluptaeprae conestia plam vendis 
sum fuga. Piet laccuscipsam core pe porernat.

Onsectes aut voluptatios volorepudio dolorenderit mintur, simperum 
archici endeles volenti nciatur, consectiur? Qui simolup tiature pelliae. 
Xim que pa velit, que optatium abora voluptatem volesci re aboratecat 
autecae veni res rem harcit lam si assincto te pos pe nonsed ut labo. 
Nem ratium ut acerori aspicia nim quasperisqui ut quam rerciis quunt 
eatem dolorporia quiam si doluptaessus aut a con et pos nost hic te 
plia con reptaquam ut la volupta con corupta errumqui aut laborum 
iumqui dendanit rem aliamus earit qui vendist ibeaqua menecea volup-
tat plia preped mo blaccum quiam

tigare för Bergman än själva resultatet? I juni släpps två nya 
Bergman-antologier; Bilder av Bergman, som ges ut av Atrium 
i samarbete med filmtidskriften Point of View, och Ingmar 
Bergman mellan teori och praktik – Reflektioner av konstnärer och 
forskare, som ges ut av Uppsala universitet – Campus Gotland 
i samarbete med Stockholms universitet och Stiftelsen Ing-
mar Bergman. Redaktörerna Karin Helander och Jon Asp 
har tagit med sig några av skribenterna: dramatikern Ame- 
rica Vera-Zavala, filosofiprofessorn Folke Tersman, regissö-
ren Sofia Norlin och författaren Tomas Bannerhed, som var 
och en berättar om sin ingång till Bergman.   
  Tillsammans med förlagen bjuder vi efter samtalet på 
vin och båda böcker finns till försäljning. 

discussion In June two new Swedish Bergman anthologies 
are released, where, among many others, directors, journalists, 
playwrights, philosophy professors and authors write about their 
take on Bergman and his work. In Swedish.  
  Together with the publishers we invite you for a glass of wine 
after the discussion. Both books will be available for purchase.
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Jon Asp

Safari +
Bergmans 
bio 
Dagens Bergmansafari 
och visningar i Berg-
mans bio. För mer 
information, se s. 6–7.

Today’s Bergman safari 
and screenings in Bergman’s 
private cinema. For more 
info, go to pages 6–7.

En passion
The Passion of Anna

14.00 | 2 pm

Cléo från 5 till 7
Cléo from 5 to 7
10.00 | 10 am

Bergmansafari
Bergman Safari
17.30 | 5:30 pm

Törst
Thirst

18.00 | 6 pm
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Fredag

Vid filmens källsprång – 
en föreläsning
For the Love of Film – A Lecture
Fredag | Friday, 28/6, 11.00 | 11 am
Bygdegården

På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 60 min
150 kr

föreläsning För Ingmar Bergman var stumfilmen a och 
o, filmkonstens själva källsprång. Särskilt den kvartett som 
stod bakom den svenska filmens guldålder – Georg af 
Klercker, Mauritz Stiller och Victor Sjöström, uppbackade av 
den visionäre affärsmannen Charles Magnusson. Bergmans 
förtjusning i den tidiga första filmens lekfullhet var livslång. 
  Om denna vitala tid i svensk film – och Bergmans le-
vande förhållande till den – talar Jannike Åhlund, med hjälp 
av Bergmans korta filmprolog till Sista skriket, utdrag ur en 
80 år gammal radiointervju med Sjöström och Magnusson, 
samt intervjuklipp från en längre, bandad intervju med 
Bergman från 1990 där intervjuobjektet är på sällsynt upp-
sluppet humör.

lecture For Bergman, silent film was everything, and his love 
for the playfulness of the early days of  film was lifelong. With the 
help of the prologue for Bergman’s The Last 
Cry and excerpts from old interviews with 
Bergman and Victor Sjöström, Jannike 
Åhlund holds a lecture on the golden era of 
Swedish silent film. In Swedish.

Tonårsflickor på driven
Scrubbers

Fredag | Friday, 28/6, 19.00 | 7 pm
Sudersandsbion

Mai Zetterling 
Storbritannien | United Kingdom, 1982
90 min + 10 min förfilm Möte med Mai | short film Meeting Mai
Engelskt tal, svensk text | English, with Swedish subtitles
100 kr

film Mai Zetterling. Internationellt framgångsrik skå-
despelerska som blev regissör. Mestadels missförstådd på 
hemmaplan men internationellt erkänd och tidigt hyllad 
av bland andra Susan Sontag och Simone de Beauvoir. Pro-
duktiv utomlands med kortfilmer och dokumentära beställ-
ningsfilmer för bbc, Olympiska kommittén, kanadensisk 
tv, Skanska – och så rå, brittisk socialrealism i spelfilmen 
Tonårsflickor på driven. När hon tog sig an livet på en upp-
fostringsanstalt för tonårsflickor gjorde hon det med värme, 
humor och ett stort mått punk. Förfilm: Solveig Nordlunds 
och Jannike Åhlunds Möte med Mai.

film Mai Zetterling. An internationally successful actress who 
became a director. Mostly misunderstood in Sweden but recognized 
abroad and hailed early on by the likes of Susan Sontag and 
Simone de Beauvoir. She made a slew of international short films 
and non-fictive films for bbc, the Olympic Committee, Cana-
dian television and Skanska – and then took on British social 
realism in Scrubbers. When telling this story of girls in a youth 
detention centre, she did so with warmth, humour and a great 
deal of punk. Solveig Nordlund’s and Jannike Åhlund’s short 
doc Meeting Mai is also shown.

Fredag | Friday, 28/6 
13.00 | 1 pm
Sudersandsbion

Miraï, min lillasyster  
– Förhandsvisning!

Mirai

film När fyraåriga  
Kun får en lillasyster  
förändras hela hans 
värld, men lyckan blir 
snabbt till besvikelse  
när hon tar all upp-
märksamhet. En poetisk 
hyllning till barndomen 

och fantasin. Läs mer 
på s. 22.

film Four-year-old Kun is 
overwhelmed by the arrival 
of his baby sister, Mirai. 
Dubbed in Swedish. More 
info on page 22.Lilla B
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Lördag

Dikt eller förbannad verklighet – 
vad är vad i Bergmans historia?
Fiction or Truth – What’s What in Bergman’s Story?

Lördag | Saturday, 29/6
13.30 | 1:30 pm
Bygdegården

samtal Laterna Magica – roman eller självbiografi? Saltade 
historier, sannfärdigt återgivande av verkligheten – eller en 
salig blandning? Var det Ingmar som blev instängd i den 
där mörka garderoben och straffades så hårt, eller var det 
hans äldre bror? Och hur var det med nazismen? Ta del av 
ett samtal där de här frågorna diskuteras av Jane Magnus-
son, regissör till serien Bergman – ett år, ett liv, Maaret Koski-
nen, Bergmanprofessor och den som först fick unik tillgång 
till Bergmans privata dokument och samlingar på Fårö, och 
journalisten/författaren Jan Winter som 2018 kom ut med 
dokumentärromanen Dieters bok om hans pappas år som 
flykting hos Ingmar Bergmans föräldrar.

conversation Laterna Magica, truth or fiction – or a mix-
ture of both? Was it Ingmar who was punished and thrown into  

På engelska | In English
Ca | Approx. 60 min
150 kr

that dark closet, or was it really his older brother? What about 
the allegations of nazism? Take part of a discussion where 
these questions and more are discussed by Jane Magnusson, 
director of the documentary Bergman – A Year in a Life, Maaret 
Koskinen, Bergman Professor and the first scholar given access 
to Bergman’s private papers during the last years of his life, 
and journalist/author Jan Winter, who last year came out with 
documentary novel Dieter’s Book based on his father’s years as 
a refugee staying with Bergman’s parents. In English.  
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Fårö och Bergman – ett 
möte Fårö and Bergman –  

A Mutual Bond

samtal ”Jag kan inte föreställa mig mitt liv och hur det sett 
ut om jag inte haft Fårö.” Ingmar Bergman kom 1960 till 
Fårö för att hitta en inspelningsplats för Såsom i en spegel. 
Redan vid första mötet hände något som gjorde att han blev 
ön trogen livet ut. Gunilla Brogren, Kerstin Blomberg och 
Elisabet Edlund, de tre redaktörerna för boken Fårö och Ing-
mar Bergman – ett möte, är tillbaka för att visa bilder och föra 
vidare de levande berättelserna om mötet och Bergmans 
samarbeten med Fåröborna. Den här gången på svenska.

a conversation ”I can’t imagine what my life would have 
been if I hadn’t found Fårö.” Bergman came to the island looking 
for locations to shoot Through a Glass Darkly. At the very first 
moment something happened that made him stay for the rest of 
his life. Gunilla Brogren, Kerstin Blomberg and Elisabet Edlund,  
the three editors of the book Fårö and Ingmar Bergman – A  
Mutual Bond, show pictures and pass on the stories about the 
meeting and Bergman’s collaborations with the inhabitants.  
In Swedish. 
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Lördag | Saturday, 29/6, 10.00 | 10 am
Bergmancenter

På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 60 min
Fritt inträde med festivalkort | Free entry with a festival card

film Ingrid Bergman som kärlekslös, bitter och vanställd 
ledare för en utpressarliga, i melodram av Gustaf Molan-
der. Manuset skrevs av bland andra Stina Bergman, chef för 
manusavdelningen på Svensk Filmindustri 1940–1947 och 
den som ”upptäckte” Ingmar Bergman. Efter att ha suttit i 
publiken när han gjorde debut som dramatiker anställde 
hon honom, tog honom under sina vingar och lärde ho-
nom amerikansk dramaturgi. 
  Stina Bergman skrev ett 40 -tal manus tillsammans 
med sin man, författaren Hjalmar Bergman, men fick ing-
et omnämnande. Det första manus hon fick erkännande 
för släpptes fyra år efter makens död: Swedenhjelms (1935), 
med Gustaf Molander som medförfattare. 1942 skrev hon 
en handledning i hur man skriver film.

film Ingrid Bergman as a loveless, bitter and deformed leader 
of a gang of blackmailers. Stina Bergman (no relation), one of 
the scriptwriters behind the film, was head of film studio Svensk 
Filmindustri's script department 1940–1947, and was the one 
who ”discovered” Bergman. She hired him, took him under her 
wing and taught him how to cut to the chase, Hollywood style. 
In 1942 she wrote a guide on how to write for film.

En kvinnas ansikt
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En kvinnas ansikte
A Woman’s Face

Lördag | Saturday, 29/6, 14.00 | 2 pm
Sudersandsbion

Gustaf Molander 
Sverige | Sweden, 1938
104 min
Svenskt tal, engelsk text | Swedish, with English subtitles, 100 kr
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Lördag

Möt Christina Schollin
Meet Christina Schollin
Lördag | Saturday, 29/6, 11.30 | 11:30 am
Bygdegården

samtal Filmdebut i Swing it, fröken 1956. Tomtemormor i 
julkalendern på svt 2019. Däremellan: Dramaten. Stock-
holms samtliga privatteatrar. Varuhuset och Tre Kronor. 
Folkparksturnéer. Wahlgrens värld. Blivit regisserad av Alf 
Sjöberg, Hasse Ekman, Olle Hellbom, Mimi Pollak, Arne 
Mattsson, Vilgot Sjöman – och Bergman. Vid 23 års ålder sa 
Christina Schollin upp sig från Dramaten när den sistnämn-
de var chef och vägrade ge henne tjänstledigt. Trots det 
arbetade de tillsammans två gånger till: i Fanny och Alexan-
der och De två saliga. Det har funnits att ta av under arbetet 

På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 60 min
150 kr

med memoarerna som kommer nu i höst, och på Bergman-
veckan kan du höra några av historierna redan nu. Hon 
närvarar också på visningen av Käre John där hon spelade 
en av huvudrollerna, och på visningen av De två saliga till-
sammans med huvudrollsinnehavarna Harriet Andersson 
och Per Myrberg. Se s. 38 och 32 för mer information. 

q&a Actress Christina Schollin has worked with quite av few of 
our greatest directors, Bergman being one of them. He directed 
her at the Royal Dramatic Theatre several times early on in her 
career, and they later worked together in Fanny and Alexander 
and The Blessed Ones. Her memoirs are released this autumn, 
but now you have the chance to get a preview of some of the 
stories. In Swedish. 
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Lördag

Po Tidholm: Turismen – 
livboj eller dödsstöt? 
Rural Affairs and Tourism
Lördag | Saturday, 29/6, 15.00 | 3 pm
Bygdegården

film + samtal ”Sensationsromanen” Käre John, med ”dess 
riksbekanta och rekordlånga samlagsdrama” hade enligt 
pressen sålts i 155 000 exemplar vid tiden för filmens pre-
miär. Kritikerna menade sedan att filmen var mycket bättre 
än underlaget, och Käre John blev en stor publikframgång 
– i utlandet svensk films dittills största. Filmen Oscarnomi-
nerades, och Christina Schollin prisades. Käre John är också 
en av de roller som hon själv sätter högst, och hon närvarar 
vid visningen för ett samtal efter filmen.

film + q&a Dear John was based on a novel that had caused a 
scandal with its depictions of sex, but critics meant that the film 
was much better. It was a success both at home and internation-
ally – Swedish film’s greatest up to that time. Actress Christina 
Schollin attends the screening for a q&a after the film.

samtal Journalisten Po Tidholm har jobbat med lands-
bygdsfrågor de senaste 20 åren, och tidigare i år vistades 
han på Bergmangårdarna för att få skrivro och samla ihop 
material till ett kapitel i ett större projekt om turismfrågor. 
När demografin kollapsar och arbetsmarknaden upphör att 
fungera kan besöksnäringen vara lösningen, men vad blir 
konsekvenserna av turismen? Det undrade Bergman i Fårö-
dokument, och på Gotland och Fårö är problematiken kring 
stad/land-konflikten fortfarande ständigt närvarande. Hör 
Tidholm berätta om sitt arbete och tankarna bakom.   

conversation Journalist and Bergman Estate resident Po Tid-
holm has written about rural affairs for the last 20 years, and is 
now working on a project about tourism and the urban rural con-
flict – always topical questions at Gotland and Fårö. In Swedish.

© Sandrew Film
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På svenska | In Swedish
Ca | Approx. 60 min, 150 kr

Käre John
Dear John
Lördag | Saturday, 29/6, 17.00 | 5 pm
Sudersandsbion

Lars-Magnus Lindgren
Sverige | Sweden, 1964 
115 min + 20 min samtal | q&a
Svenskt tal, engelsk text | Swedish, with English subtitles, 150 kr

Persona
Persona

18.00 | 6 pm

Bergmans 
bio

Dagens visningar i 
Bergmans bio. För 
mer information, 
se s. 7. 

Today’s screenings in 
Bergman’s private 
cinema. For more info, 
go to page 7.

Törst
Thirst

14.00 | 2 pm

En passion
The Passion of Anna

10.00 | 10 am
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Lördag | Saturday, 29/6, 
13.00–16.00 | 1–4 pm
Skaparverkstan på 
Bergmancenter | 
Bergman Center’s Creative 
Workshop

Kortfilmsverkstad  
A Short Film Workshop

Bergmancenters 
Skaparverkstad håller 
en workshop där barn, 
ungdomar och vuxna  
får chansen att göra  
egna kortfilmer med 
hjälp av animationer,  
livefilm eller skugg- 
teater. Från 5 år.  
Mer info på s. 23.  

In Bergman Center’s 
Creative Workshop kids 
and adults get the chance 
to use different techniques 
to make documentary  
short films. Age:5+.  
More info on page 23.
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Söndag

Cléo från 5 till 7
Cléo from 5 to 7

film När Agnès Varda gick bort tidigare i år sörjde en hel 
filmvärld. Hennes franska nya vågen-klassiker Cléo från 5 
till 7 har hon själv beskrivit som ”en kvinnas porträtt målat 
ovanpå en dokumentär om Paris”. 

film When Agnès Varda passed away earlier this year she was 
deeply mourned by an entire world of film. Her French New Wave 
classic Cléo from 5 to 7 she once described as ”the portrait of a 
woman painted onto a documentary about Paris”. 

Cléo 
from

 5 to 
7  ©
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Söndag | Sunday, 30/6
11.00 | 11 am
Sudersandsbion

Agnès Varda
Frankrike | France, 1962 
90 min
Franskt tal, engelsk text | French, with English subtitles
100 kr

         
© Svarta
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Söndag | Sunday, 30/6 
13.00 | 1 pm
Bergmancenter

Dockteater Svarta 
Kattens varieté
Puppet Theatre 
Variety Show

dockteater Ta med 
ett barn du känner eller 
gå själv och låt dig –  
precis som Bergman – 
dras in i dockteaterns 
magiska värld. Föreställ-
ningen passar både barn 
och vuxna! Från 7 år.

puppet theatre Bring 
a kid or go on your own, 
and immerse yourself in 
the magical world of pup-
petry – just like Bergman 
did. There’s very little 
dialogue, so the show is 
suitable also for our  
foreign visitors. Age: 7+.
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Smultronstället
Wild Strawberries

film Bergmanveckan 2019 är tillägnad Bibi Andersson, och 
avslutas med hennes oförglömliga insats i Smultronstället. 
Persona är kanske den film hon förknippas mest med, men 
hon lyste också i de mindre rollerna. Här i Bergmans road-
movie genom livet, barndomen och minnena. Före filmen 
visas ett utdrag från det öppenhjärtiga samtal Bibi Anders-
son medverkade i när hon gästade Bergmanveckan 2007. 

film Bergman Week 2019 is dedicated to Bibi Andersson, and 
we pay tribute by closing the festival with her unforgettable achieve-
ment in Wild Strawberries. Before the film we show a clip – in 
Swedish – from the q&a with Bibi Andersson at the Bergman 
Week in 2007

Smultronstället
, 1
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Söndag | Sunday, 30/6
16.00 | 4 pm
Bergmancenter

Ingmar Bergman
Sverige | Sweden, 1962 
93 min + 20 min klipp | clip (In Swedish)
Svenskt tal, engelsk text | Swedish, with English subtitles
100 kr

Mia Hansen-Løve & Tim Roth – Bergman Island

samtal Mia Hansen-Løve. Prisbelönad regissör och ma-
nusförfattare, med filmer som Min ungdoms kärlek och Da-
gen efter denna bakom sig. Tim Roth. Skådespelaren som re-
gisserade The War Zone och bland annat har flera Quentin 
Tarantino-roller i bagaget. Tillsammans är de på Fårö för 
att avsluta inspelningen av Bergman Island. Hansen-Løve 
har tidigare gästat Bergmanveckan och varit Bergmangår-
darna-stipendiat, och nu kretsar hennes film kring ett par 
som reser till Fårö för att bli inspirerade och skriva på var 
sitt manus... Hör mer om processen! På engelska. 

Söndag | Sunday, 30/6
14.30 | 2:30 pm
Bygdegården

På engelska | In English
Ca | Approx. 60 min
150 kr

q&a Mia Hansen-Løve. Acclaimed director and screenwriter, 
with films like Goodbye, First Love, Eden and Things to Come 
behind her. Tim Roth. The actor who briefly turned to directing 
with The War Zone, and has several Quentin Tarantino roles 
behind him. Together they are on Fårö to finalise Bergman Island. 
Hansen-Løve has both been a guest at the Bergman Week and a 
resident at the Bergman Estate, and now her film centers around 
a couple going to Bergman land for the summer to write their 
upcoming films... Get a glimpse into the process and hear their 
thoughts behind the film. In English.
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En passion
The Passion of Anna

14.00 | 2 pm

Bergmans 
bio

Dagens visningar i 
Bergmans bio. För 
mer information, 
se s. 7. 

Today’s screenings in 
Bergman’s private 
cinema. For more info, 
go to page 7.

Persona
Persona

10.00 | 10 am
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Bergmanveckan 2019Fåröinformation

Fåröinformation
Fårö Information

Praktisk  
festival-
information
Practical Festival 
Information

Färjan till Gotland | Ferry to Gotland 
Det enklaste sättet att ta sig till  
Gotland är att ta färjan till Visby från  
Nynäshamn eller Oskarshamn.  
Gotlandsfärjan tar cirka 3 timmar 
och all info om resa, biljetter, turlista 
och aktiviteter ombord hittas på  
www.destinationgotland.se.
  
The easiest way to get to Gotland 
is by taking the ferry to Visby from 
Nynäshamn or Oskarshamn. The Got-
land ferry takes about 3 hours and all 
information about travel, tickets, tours 
and activities on board can be found at 
www.destinationgotland.se.

Buss Visby – Fårösund/Fårö  
Bus from Visby to Fårösund/Fårö
Ta buss 20 från Visby busstation. 
Resan tar ca 1 timme.
  
Take bus 20 from Visby bus station.  
The trip takes approx. 1 hour.
www.gotland.se

Fåröfärjan | Fårö Ferry 
Färjan mellan Fårösund och Fårö  
är gratis och tar sju minuter. Efter  
kl 22 går färjan endast om behov 
föranmälts. Ring direkt till Fårö-
sundsleden 0771 65 65 65.

The ferry between Fårösund and Fårö is 
free and takes seven minutes. After 10 
pm the ferry only operates upon request. 
Call directly to Fårösundsleden  
+ 46 (0)771 65 65 65. 

Cykeluthyrning | Bike rentals 
Sudersands Vintage cykeluthyrning: 
+46 (0)70 680 88 18
Jannes cykel i Fårösund: 
+46 (0)498 22 16 83
Fårögården: +46 (0)498 22 36 39
Fårö cykeluthyrning:  
+46 (0)73 351 44 37

Taxi 
Taxi Fårö Cab: +46 (0)498 22 35 94 

Hyra bil | Car rentals
Carinas biluthyrning:  
+46 (0)498 23 14 08
Europcar Visby: +46 (0)498 21 50 10

Datum | Dates
24–30 juni | June 24–30

Öppettider | Opening hours
Biljett- och infodesken på Bergman-
center är öppen dagligen under 
festivalen kl 09.30–20.00.

The ticket and info desk at the Bergman 
Center is open daily 9:30 am –8 pm.

Här kan du köpa dina festivalkort 
och biljetter | Where to buy tickets 
and festival cards
Biljetter och festivalkort kan köpas 
via hemsidan www.bergmancenter.se 
från och med 13 maj, på Bergman-
center från och med 12 juni och/
eller på de olika visningslokalerna en 
halvtimme före programpunktens 
start. Endast Swish- eller kontantbe-
talning vid visningslokalerna.

FUA B

Tickets and festival cards can be bought 
via www.bergmancenter.se from May 13, 
at the Bergman Center from June 12 
and/or at the different venues half an 
hour before the start of each event. Cash 
or Swish payments only when buying 
tickets at the event venues. 

Festivalkort | Festival card
Ett festivalkort behövs för att delta 
i alla evenemang utom till Lilla 
Bergmanveckan. Kortet köps endast 
en gång, gäller hela festivalen och 
måste visas upp tillsammans med 
biljetten på varje evenemang. Det 
kostar 50 kr. Obs! Festivalkort som 
köpts via hemsidan måste hämtas ut 
på Bergmancenter eller någon av 
visningslokalerna.

A festival card is mandatory to attend 
all of our events, except for the program 
for young visitors (”Lilla Bergman-
veckan”). It is valid during the whole 
festival and has to be shown at the door 
together with the ticket at each event. It 
costs 50 kr. Please note! Festival cards 
purchased online must be collected at 
the Bergman Center or one of the event 
venues. 

Priser | Prices
Priser står angivna vid varje punkt i 
katalogen. | The prices are specified by 
each event in the catalogue.

Inga återköp av biljetter. | No refunds.

Platser | Venues
1. Bergmancenter | The Bergman Center
2. Fårö kyrka | Fårö Church
3. Bergmans bio Dämba | Bergman’s 
private cinema
4. Bygdegården
5. Sudersandsbion
6. Kutens bensin
7. Biograf Roy (Fårösund)

Håll utkik efter eventuella ändringar
Keep posted on changes in the programme.
www.bergmancenter.se
facebook.com/bergmanveckan

Kontakt | Contact
bergmanveckan@bergmancenter.se
+46 (0) 498 22 68 68

Boende | Accommodation 
Fårö Kursgård: +46 (0)498 22 41 33  
www.farokursgard.se
Fårögården: +46 (0)498 22 36 39 
www.farogarden.se
Slow Train b&b: +46 (0)498 22 68 18
www.slow-train.se

Restauranger | Restaurants
Bistro Albatross: +46 (0)70 203 8924
Crêperi Tati: +46 (0)498 22 68 18
Elsie’s Café: +46 (0)498 22 68 18
Sylvis döttrar: +46 (0)498 22 38 35 
Vinor Krog: +46 (0)70 856 29 41 
Café Smultronstället  
info@kajpcatering.se

Boenden och restauranger ovan  
är våra lokala samarbetspartners,  
och erbjuder Bergmanveckans  
besökare 10% rabatt mot uppvisande 
av festivalkort. 

The above mentioned hotels and  
restaurants are our local partners and 
offer Bergman Week’s visitors a 10% 
discount upon presentation of the  
festival card.

5 km

Följ oss på Instagram |  
Follow us on Instagram 
@bergmanveckanpafaro 
#bergmanveckan2019 
#bergmanweek2019

Tack till våra 
samarbetspartners!

Thank you to our 
partners!

7



Filmare och författare om  
Ingmar Bergmans filmer 

Utkommer till 
Bergmanveckan 2019

atriumforlag.se povfilm.se

Jon Asp
Tomas Bannerhed
Stig Björkman
Mark Cousins
Kerstin Gezelius
Jan Holmberg
Lisa Langseth
Kristoffer Leandoer
Sofia Norlin
Suzanne Osten
Leif Zern 
Jannike Åhlund

Bilder av Bergman

din kulturupplevelse är nära
Nu finns en ny samlingsplats – Kulturens Ö, en hemsida  

för kulturens och besökarnas skull. Gotland är rikt på kultur, änt-
ligen får vi en plats att samla kulturen i en överskådlig kalender.  

Varmt välkommen att hitta din upplevelse på kulturensö.se

Kultur på Gotland är ett änge i Fide, en klunk gotlands-
dricke i en tremänning i skvalpet utanför Östergarn, en 

konstnär som lyfter blicken mot det gotländska ljuset. En 
bris genom Kärleksporten eller en teateruppsättning.

Ett kulturellt smörgåsbord
Välkommen till Gotland – Kulturens Ö!

Kulturens Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och kulturlivet på Gotland. 

En samling texter om Ingmar Bergman och film, 
teater, arbetsböcker, regi, skådespeleri, arv, minne, 
teologi, bildkonst, musik, ljud, litteratur, barndom, 
lek, feminismer, #metoo, exil, svaghet samt ”den så 
kallade verkligheten”, med mera, av:
Hannah Altmann, Christo Burman, Axel Englund, Jonas Forssell, Carolina 
Frände, Karin Helander/Gunnel Lindblom, Jacob Hirdwall, Jan Holmberg, 
Peter Jackson Rova, Malena Janson, Maaret Koskinen, Lisa Folkmarson 
Käll, Hannes Meidal, Erica Norman, Suzanne Osten, Natalie Ringler, Anna 
Sofia Rossholm, Folke Tersman, America Vera-Zavala med inledning av 
Olle Jansson, Astrid Söderbergh Widding och Karin Helander.

Boken finns tillgänglig från Uppsala universitet på  
ub.uu.se/actashop och genom din bokhandel från 
mitten av juni 2019.

INGMAR BERGMAN 
MELLAN TEORI OCH PRAKTIK
Reflektioner av forskare och konstnärer (red. Karin Helander)

UPPSALA UNIVERSITET – CAMPUS GOTLAND I SAMARBETE MED  
STOCKHOLMS UNIVERSITET OCH STIFTELSEN INGMAR BERGMAN

Royhuset
Biograf & Lägenhetsuthyrning

Christer & Anette Gjörloff Wingren
Tel: 070-601 18 57 & 070-601 18 56

wingrenc@gmail.com
Kronhagsvägen 7. Fårösund

✺ Sommaren 2019 ✺
Vi visar film under Bergmanveckan!

Sommarprogram: 
10 juli–10 augusti 



14.00
Invigning
Opening Ceremony
Sida 4 | Page 4

16.30
Be Natural: The Untold 
Story of Alice Guy-Blaché
Sida 5 | Page 5

17.00
En passion  
The Passion of Anna
Sida 7 | Page 7

19.00–22.00
Invigningsmingel 
Opening Mingle
Sida 5 | Page 5

10.00
Persona
Sida 7 | Page 7

11.00
Törst – 70 år   
Thirst – 70th Anniversary!
Sida 12 | Page 12

11.00 
Bergman – den underskattade 
humoristen | Bergman – the 
Underrated Comedian
Sida 9 | Page 9

13.00
Möt Virpi Pahkinen
Meet Virpi Pahkinen
Sida 12 | Page 12

13.00
A Family Submerged
Familia sumergida
Sida 9 | Page 9

14.00
En passion
The Passion of Anna
Sida 7 | Page 7

16.00
Bergmangårdarnas stipen-
diater – ett urval | Residents 
at the Bergman Estate – A 
Selection
Sida 10 | Page 10 

16.30
Kulturarv och framtidens 
filmhistoria | Cultural  
Heritage and the Future of  
Film History
Sida 11 | Page 11

18.00
Konsert: Tranströmers  
klanger – text och musik
Tomas Tranströmer – Music 
and Poetry
Sida 11 | Page 11

18.00
Törst | Thirst
Sida 7 | Page 7

20.00 
Brother Carl 
Sida 10 | Page 10

10.00
Cléo från 5 till 7 
Cléo from 5 to 7
Sida 7 | Page 7

11.00
Vid filmens källsprång – en 
föreläsning | For the Love of 
Film – A Lecture
Sida 34 | Page 34

11.00
Kinematografi – en vr- 
upplevelse | Kinematografi –  
A vr Experience
Sida 33 | Page 33

12.15
Kinematografi – en vr- 
upplevelse | Kinematografi –  
A vr Experience
Sida 33 | Page 33

13.00
Möt Harriet Andersson   
Meet Harriet Andersson
Sida 32 | Page 32

13.00
Miraï, min lillasyster | Mirai
Sida 22 | Page 22

14.00
Kinematografi – en vr- 
upplevelse | Kinematografi –  
A vr Experience
Sida 33 | Page 33

14.00
En passion  
The Passion of Anna
Sida 7 | Page 7

15.30
Kinematografi – samtal | q&a
Sida 33 | Page 33

16.00
De två saliga| The Blessed Ones
Sida 32 | Page 32

17.30
Bergmansafari 
Sida 6 | Page 6

18.00
Törst | Thirst 
Sida 7 | Page 7

19.00
2 x Bergman-
antologi! | Two 
New Bergman 
Anthologies
Sida 35 | Page 35

19.00
Tonårsflickor 
på driven 
Scrubbers
Sida 34 | Page 34

10.00
En passion 
The Passion of Anna
Sida 7 | Page 7

10.00
Fårö och Bergman – ett möte 
Fårö and Bergman –  
A Mutual Bond
Sida 36 | Page 36

11.30
Möt Christina Schollin  
Meet Christina Schollin
Sida 39 | Page 39

13.00
Kortfilmsverkstad   
A Short Film Workshop
Sida 23 | Page 23

13.30
Dikt eller förbannad  
verklighet – vad är vad i  
historien om Bergman? 
Fiction or Truth – What’s  
What in Bergman’s Story?
Sida 37 | Page 37 

14.00
Törst | Thirst
Sida 7 | Page 7

14.00
En kvinnas ansikte 
A Woman’s Face
Sida 36 | Page 36

15.00
Po Tidholm: Turismen – 
livboj eller dödsstöt? 
Rural Affairs and Tourism
Sida 38 | Page 38

17.00
Käre John | Dear John
Sida 38 | Page 38

18.00
Persona
Sida 7 | Page 7

10.00
Persona
Sida 7 | Page 7

11.00
Cléo från 5 till 7 
Cléo from 5 to 7
Sida 41 | Page 41 

13.00
Dockteater Svarta Kattens 
varieté | Puppet Theatre 
Variety Show
Sida 23 | Page 23

14.00
En passion
The Passion of Anna
Sida 7 | Page 7

14.30
Mia Hansen-Løve & Tim 
Roth – Bergman Island 
Sida 40 | Page 40

16.00
Smultronstället
Wild Strawberries
Sida 41 | Page 41

10.00
Persona 
Sida 7 | Page 7

11.00
Möt Per Myrberg
Meet Per Myrberg
Sida 18 | Page 18

12.30
100 år med sf – klipp ur 
filmarkivet | 100 Years  
with SF Studios
Sida 18 | Page 18

14.00
Törst | Thirst 
Sida 7 | Page 7

14.30
En passion – 50 år! | The 
Passion of Anna – 50th 
Anniversary!
Sida 20 | Page 20

16.30
Gycklarnas afton  
Sawdust and Tinsel
Sida 19 | Page 19

18.00
Barnens scener ur ett  
äktenskap | The Children’s 
Scenes from a Marriage
Sida 22 | Page 22

18.00
Efter Bergman-priset – ett 
work in progress med 2018 
års vinnare | Winner of the 
After Bergman Prize 2018 –  
A Work in Progress
Sida 20 | Page 20

18.00 
En passion
The Passion of Anna 
Sida 7 | Page 7

19.30
Rätten att älska
Sida 19 | Page 19

20.00
Bergmanquiz, prisutdelning 
och fest! Bergman Quiz,
Award Ceremony and Party!
Sida 21 | Page 21

10.00
En passion
The Passion of Anna
Sida 7 | Page 7

10.00
Fårödokument 
Fårö Document
Sida 17 | Page 17

11.00
Vi minns Desirée Armfeldt 
och advokat Egerman
Remembering Desiree Armfeldt 
and Fredrik Egerman
Sida 15 | Page 15

13.00
Tre medarbetare – tre  
korta dokumentärer
Three Short Documentaries 
About Bergman Collaborators
Sida 14 | Page 14

14.00
Persona
Sida 7 | Page 7

14.30
4 x svensk kortfilm – och  
ett samtal om personregi
4 Swedish Shorts –  
and a Conversation About  
Directing Actors
Sida 16 | Page 16

15.00
Bergman – turistmagneten
Bergman – The Tourist Magnet
Sida 15 | Page 15

17.30
Bergmansafari 
Sida 6 | Page 6

17.30
Miraï, min lillasyster | Mirai 
Sida 22 | Page 22 

18.00
Cléo från 5 till 7 
Cléo from 5 to 7
Sida 7 | Page 7

18.00
Boken – en 
föreläsnings- 
performance
The Book 
– a Lecture 
Performance
Sida 17 | 
Page 17

20.00
And Then 
We Danced 
Sida 17 | 
Page 17S
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Måndag | Monday Tisdag | Tuesday Onsdag | WednesdayInfo

Bergmancenter 
Bergman Center

Bygdegården

Sudersandsbion

Ingmar Bergmans bio
Ingmar Bergman’s 
private cinema

Kutens bensin

Fårö kyrka 
Fårö Church

Biograf Roy 

Torsdag | Thursday Fredag | Friday Lördag | Saturday Söndag | Sunday
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