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Kunsten å være syndig (2020) 
Ibrahim Mursal – 57 min

Onsdag 08.09.     19:45

I 2015 sto Ahmed Umar fram som Sudans første 
åpne homofile, noe som skapte kraftige reaks-
joner i det sudanske samfunnet. I denne do-
kumentaren blir vi med kunstneren og regissør 
Ibrahim Mursal på en risikabel reise tilbake til 
hjemlandet. 

Visningen presenteres av Kunstnerforbundet.

Sisters with Transistors (2020)
Lisa Rovner – 1t 26 min

Onsdag 08.09.             18:00
Onsdag 15.09.  19:00
Søndag 19.09.  20:00

Et elektrisk manifest av en film - om de kvin-
nelige pionerene innen elektronisk musikk 
hvis omfavnelse og eksperimentering med 
teknologien har øvd stor innflytelse på hvordan 
vi produserer og hører musikk i dag. Fortalt av 
Laurie Anderson.

The Vasulka Effect (2019)
Hrafnhildur Gunnarsdóttir – 1t 25m

Onsdag 01.09.  18:00
Søndag 19.09.  18:00
Onsdag 22.09.  19:00

Kunstnerparet Steina og Woody Vasulka var pi-
onerer innen videokunst som i ettertid ble glemt 
av kunstverdenen. Dokumentaren viser dem på 
sine sene dager, blakke, men i full vigør med å ta 
vare på videoarkivet sitt.

Thomas Østbye i samtale med 
Kristian Skylstad
Enhver har rett til og Apocalypzzz

Søndag 12.09.             19:00 

Thomas Østbye og Kristian Skylstad er to 
kunstnere som begge har jobbet kompro-
missløst, men på svært ulikt vis med eksistensi-
elle spørsmål knyttet til klimakrisen. 
Visning av Apocalypzzz (10 min) og Enhver har 
rett til (30 min) før samtale mellom kunstnerne.

Oslopremiere

Fokus: Elektroniske pionerer Fokus: Elektroniske pionerer

Filmskaper møter filmskaper



MARTHASYKKELTIURBIL (2021)
Lars Monrad Vaage – 7 min

Søndag 24.10.             18:00

Premiere på billedkunstner Lars Monrad Vaages 
nye verk, en sorthvitt stumfilm med nykom-
ponert musikk for kirkeorgel. Filmen er både en 
sann historie om en tiur som fløy inn i et sykkel-
hjul og en fortelling om menneskets teknologiske 
historie. Visningen etterfølges av samtale med 
kunstneren. 

New Mineral Collective:
Emilija Škarnulytė og Tanya Busse

Onsdag 29.09.               19:00

Vi viser Hollow Earth (8 min), Neon Oasis (11 
min), Pleasure Prospects (16:30 min) og Your 
Body Is A Mine (6:30 min) av kunstnerduoen 
New Mineral Collective. Samtale med Emilija 
Škarnulytė og Tanya Busse etter visningen.

Visningen presenteres av Kunstnerforbundet 
i forbindelse med deres utstilling Intimitet og 
nærhet.

Aldring og eksperimentering: Anne 
Haugsgjerd og Barbara Hammer

Onsdag 13.10.               19:00
Onsdag 27.10    18:00 
Søndag 31.10    18:00

Norsk films motstrømsdronning Anne 
Haugsjerds ferske More Woman More Cry (2021, 
24 min) vises sammen med hennes tidligere 
kortfilm En øy i solen (24 min) og Barbara Ham-
mers A month of Single Frames (2019, 14 min). 
Anne Haugsgjerd i samtale etter visning. 

Filmvisning og samtale Filmvisning og samtale

Verdens verste menneske (2021)
Joachim Trier – 2 timer

Onsdag 20.10.             18:00

En dramakomedie om kjærlighet i vår tid. Om å 
ha alle muligheter i livet, men fortsatt føle seg 
som verdens verste menneske. Filmen hadde 
verdenspremiere på Filmfestivalen i Cannes i 
2021, der den deltok i hovedkonkurransen.

Vises i samarbeid med Screen Cultures ved UiO.

Filmvisning og samtale



Pil og bue (2016)
Camilla Figenschou - 1t 5 min

Lørdag 25.09.               18:15
Vises også 
Onsdag 06.10. 19:15

Et sensorisk portrett av et hestesenter i Bø i 
Vesterålen der vanskeligstilt ungdom behandles 
gjennom arbeid med hest og hesteassistert 
psykoterapi. Samtale mellom Figenschou og Silja 
Espolin Johnson etter visningen.

MIRAGE er Oslos nye, internasjonale festival viet den kunstneriske dokumentarfilmen. 
Første utgaven arrangeres på Kunstnernes Hus Kino, Vega Scene og båten MS Bjørvika 
mellom 24. og 26. september.
 
Programmet som vises på Kunstnernes Hus Kino består av filmer der observasjoner av et 
«her og nå» - av landskaper, dyr og samhandling mellom arter møter drømmer, spøkelser 
og stemmer fra andre tider og tilstander. Alle filmer unntatt Pil og bue har Norgespre-
miere. Programmet er kuratert av programsjef Silja Espolin Johnson. 

MIRAGE -
Art of the Real

Bird Island (2019)
Maya Kosa, Sergio da Costa – 1t

Lørdag 25.09.                    17:00
Vises også 
Onsdag 06.10. 18:00

Et surrealistisk og drømmeaktig portrett av et 
rekreasjonssted der skadede fugler og slitne 
mennesker forsøker å våkne til live igjen. Dels 
en nøkternt observerende dokumentar, dels en 
underfundig allegori over menneskets møte med 
og kategorisering av andre arter.

Filmvisning og samtale



The Two Sights (2020)
Joshua Bonnetta - 1t 30 min 

Søndag 26.09.               15:00
Vises også
Søndag 03.10. 19:30

 
Filmet på øygruppen Hebridene utenfor Skot-
land, der filmskaper Joshua Bonnetta har samlet 
et rikt materiale av lokale fortellinger om mys-
tiske hendelser i naturen. Ved hjelp av analog 
fotografi, feltopptak og intervjuer fører filmen en 
utdøende muntlig fortellertradisjon tilbake til det 

małni — towards the ocean,   
towards the shore (2020)
Sky Hopinka - 1t 10 min

Søndag 26.09.               17:00
Vises også
Søndag 03.10. 18:00
Søndag 10.10. 19:00

Kunstner og poet Sky Hopinkas første langfilm 
følger to mennesker, begge tilhørende 
urfolksgruppen Ho-Chunk Nation fra Wisconsin- 
området. I en drømmende blanding av dokumen-
tarisk nøkternhet, et suggererende lydspor og 
Hopinkas egen poesi, utforsker filmen temaer 
som etterliv, gjenfødelse, død og menneskets 
plass i naturen. 

Vi er så heldige å ha Sky Hopinka i samtale på 
Zoom etter visningen søndag 26. september, 
der han også skal lese fra sin nye diktsamling 
Perfidia. Boken er tilgjengelig i bokhandelen på 
Kunstnernes Hus.

Cemetery (2019)
Carlos Casas – 1t 25m

Søndag 26.09.                19:30
Vises også
Søndag 31.10. 19:45 

Etter et ødeleggende jordskjelv er Nga, en 
gammel elefant, og Sanra, hans mahout på vei 
for å finne den mystiske elefantkirkegården. En 
gruppe snikskyttere følger etter dem. De vil dø, 
den ene etter den andre, under mystiske oms-
tendigheter og tilskuer blir selv hovedkarakter 
på en audiovisuell reise.

Filmvisning og samtale

Se hele festivalprogrammet på mirage.no.



Kunstnernes Hus Kino ble etablert i 2016 som Oslos første uavhen-
gige kino og som en del av den kunstnereide stiftelsen Kunstnernes 
Hus. Programmet er kuratert med en tverrfaglig og sjangerkritisk 
tilnærming, som alltid setter kunstneren i sentrum. Vi viser et bredt 
spekter av nye, uavhengige filmer og filmer laget av billedkunst-
nere, ofte etterfulgt av samtaler. Vi legger vekt på samarbeid og 
tilrettelegging for møter på tvers av miljøer og generasjoner.
 
For mer informasjon og billettpriser, besøk kunstnerneshus.no 
eller følg oss @kunstnerneshuskino.

Hvem er vi?

Kalender
Onsdag 01.09. kl. 18:00                                                        The Vasulka Effect

 September

Onsdag 08.09. kl. 19:45                                         Kunsten å være syndig 
Onsdag 08.09. kl. 18:00                                    Sisters with Transistors

Søndag 12.09. kl. 19:00                             Enhver har rett til + Apocalypzzz  

 Oktober

Onsdag 15.09. kl. 19:00                                     Sisters with Transistors
Søndag 19.09. kl. 18:00                                                        The Vasulka Effect
Søndag 19.09. kl. 20:00                                                Sisters with Transistors
Onsdag 22.09. kl. 19:00                                       The Vasulka Effect
Lørdag 25.09. kl. 17:00                                        Bird Island 

Onsdag 06.10. kl. 18:00               Bird Island

Søndag 10.10. kl. 19:00               Małni
Onsdag 13.10. kl. 19:00               Anne Haugsgjerd og Barbara Hammer
Søndag 17.10. kl. 19:00                     Manifest av Ane Hjort Guttu

Søndag 24.10. kl. 18:00                                      MARTHASYKKELTIURBIL

Søndag 31.10. kl. 19:45                                                         Cemetery

Onsdag 29.09. kl. 19:00                                       New Mineral Collective

Onsdag 20.10. kl. 18:00                                           Verdens verste menneske

Onsdag 27.10. kl. 18:00               Anne Haugsgjerd og Barbara Hammer

Søndag 03.10. kl. 18:00                                           Małni

Lørdag 25.09. kl. 18:15                                        Pil og bue
Søndag 26.09. kl. 15:00                                        The Two Sights
Søndag 26.09. kl. 17:00                                        Małni
Søndag 26.09. kl. 19:30                                        Cemetery
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Onsdag 06.10. kl. 19:15               Pil og bue

Søndag 03.10. kl. 19:30                                           The Two Sights

Søndag 31.10. kl. 18:00               Anne Haugsgjerd og Barbara Hammer


