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Young Picasso
Dokumentaren om Picassos ungdomsår er
tilgjengelig for kinovisninger ut året.
Bli med på en reise til Malaga, Barcelona og
Paris og bli bedre kjent med byene som
formet den verdenskjente kunstneren. I
hans ungdom var maleriene til Picasso av
det klassiske slaget, men etter hvert
begynte han å utforske andre stiler og
teknikker. Han ble veldig inspirert av
afrikanske masker og ikke minst
geometriske former og dette skulle vise seg
å være definerende inspirasjon for mannen
som oppfant kubismen. I dokumentaren ser
vi nærmere på kunst som Picasso lagde i
løpet av sine ca 30 første leveår og hans
tiltrekning mot å være en rebelsk kunstner
som bryter de konvensjonelle reglene for
malerier på den tiden.
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Van Gogh & Japan
Dokumentaren om Van Gogh og hans
fascinasjon for Japan, til tross for at han aldri
reiste dit er tilgjengelig ut året.
En kan ikke virkelig forstå Vincent van Gogh
uten å se nærmere på hans fascinasjon for
Japan. Den startet når japansk kunst kom til
Paris rundt 1850 og gjorde inntrykk på
kunstnere som Monet, Degas og van Gogh.
De besøkte de nye galleriene i Paris og fikk
gjennom utstillingene der dannet seg et
inntrykk av Japan. Denne kunsten inspirerte
van Gogh til å ta en ny og spennende
retning innenfor kunst.
Filmen tar oss ikke bare med til Frankrike
og Nederland, men også til Japan for å se
nærmere på kunstarven som inspirerte
Vincent til å bli den artisten vi kjenner ham
som i dag.
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Rembrandt
Dokumentaren om mesteren Rembrandt og
hvordan han ga maleriene sine liv gjennom
tekstur kan vises ut året.
Alle Rembrandt-utstillingene er svært
forventet, og denne utstillingen som var et
samarbeid mellom Londons National
Gallery og Amsterdams Rijksmuseum var
intet unntak! I dokumentaren får vi eksklusiv
tilgang til begge galleriene mens fortellingen
om Rembrandts liv flettes inn i filmen. Vi får
også se hvordan disse verdenskjente
kunstinstitusjonene gjør seg klare til denne
enorme utstillingen.

Utstillingen fokuserer mye på de
kunstneriske høydepunktene fra
Rembrandts siste år, som regnes med å
være hans beste år. Mesterverkene han
lagde i løpet av denne perioden var blant
hans mest definerende og gir oss et sjelfullt
inntrykk i Rembrandt som kunstner og
person.
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Leonardo – The Works
Dokumentaren om det italienske geniet er
tilgjengelig til 30. april.
Leonardo da Vinci er hyllet som en av verdens
favorittkunstnere. Flere TV-serier og filmer har
vist frem dette ekstraordinære geniet, men
Leonardo da Vinci er ofte ikke undersøkt nøye
nok i det mest avgjørende elementet: hans
kunst. Leonardos ukjente malerier og tegninger
vil være i fokus for Leonardo: The Works.
EXHIBITION ON SCREEN presenterer hvert
eneste maleri, i Ultra HD-kvalitet, for første
gang på det store lerretet!
Verkene som presenteres inkluderer The Mona
Lisa, The Last Supper, Lady with an
Ermine, Ginevra de ‘Benci, Madonna
Litta, Virgin of the Rocks og mer enn et dusin
andre. Denne filmen ser også på nytt på
Leonardos liv – hans oppfinnsomhet, hans
skulpturelle ferdigheter, hans militære framsyn
og hans evne til å navigere i den den
daværende troløse politikken – gjennom
kunstens prisme.
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Lucian Freud: A Self
Portrait
Dokumentaren om den moderne britiske
mesteren Freud er tilgjengelig til 30. april.
The Royal Academy of Arts i London
samarbeider med Museum of Fine Arts i
Boston om en utstilling av Lucian Freuds
selvportrett. Denne utstillingen viser mer
enn 50 av hans malerier og tegninger.
Freud er en av vår tids mest omtalte malere
og i denne dokumentaren lærer vi mer om
hvordan denne kunstneren med et urokkelig
øye portretterte seg selv jevnt i løpet av sin
karriere.
Freuds karriere varte i 70 år og
selvportrettene hans gir oss et fascinerende
innblikk i hans psyke og utvikling som maler.
Fra hans første selvportrett i 1939 til hans
siste hele 64 år senere. Ved å se portrett
gjennom hele hans karriere ser vi på
dynamikken rundt aldring og hvordan man
oppfatter seg selv på forskjellige stadier av
livet.
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Secret Impressionists
Secret Impressionists er tilgjengelig til 24. oktober.
Dokumentaren forteller historien om
kunstrevolusjonen som oppstod under den
impresjonistiske bevegelsen. Historien fortelles
gjennom 50 malerier - skjulte skatter som ikke har
vært tilgjengelige for publikum før utstillingen i
Palazzo Bonaparte i Roma. Hvordan så
impresjonistene på verden? Hvordan responderte
publikum på kunsten deres? Hvordan gikk de fra å
bli avvist av kritikere og publikum til å noen få år
senere være noen av de mest ettertraktede
kunstverkene i verden?
Forestillingens kuratorer er Claire Durand-Rual og
Marianne Mathieu og de forteller publikum om en
kompleks reise i kunstens verden for å velge ut
maleriene med hjelp, innspill og analyser fra
eksperter, historikere, kunstnere og andre personer
som er knyttet til en verden av visuelle uttrykk og
kultur. Maleriene i utstillingene forteller en historie
om malernes reise og hvordan en hel retning innen
malerkunsten ble til.
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Maverick Modigliani
Maverick Modigliani har kinopremiere 5.
oktober og kan vises til 5. desember.
I år er det 100 år side Amadeo Modigliani
(1884-1920) døde. Maverick Modigliani er
fortellingen og er bemerkelsesverdig talent
som overgikk alle legender og stereotyper.
Fra sin opprinnelse i Livorno, hjemmet til
Macvhiaioli til Paris med Pablo Picasso og
Brancussi følger vi en lengsel etter noe
moderne, hans kjærlighet til Jeanne
Hébuterne og en kunstnerisk utvikling fra
primitisme og italiensk renessanse til en
avant-garde kunstner som har blitt en
moderne klassiker. Modigliani levde for kunst
og gjorde dette til sitt siste åndedrag for
hundre år siden.
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Frida Kahlo
Dokumentaren om Frida Kahlo har premiere
20. oktober og kan vises ut året.
I oktober er det premiere på dokumentaren
som tar oss med på en reise gjennom livet
til et av de første og mest utbredte
kvinnelige ikonene. Kahlo brukte lerretet
som et speil og portretterte seg selv
gjennom et turbulent og tidvis tragisk liv.
Gjennom intervjuer og Kahlos egne ord blir
vi bedre kjent med kunstneren og at hennes
liv bestod av mye mer enn bare tragedier.
Dokumentaren tar oss med på store
utstillinger og byr på samtaler med
anerkjente Kahlo-eksperter.
Vi tror kanskje at vi allerede kjenner Frida
Kahlo – blomsterkroner, definerte øyenbryn
og nasjonale klær er noe vi alle forbinder
med henne, men hva ligger under overflaten
hos den utrolige lidenskapelige kvinnen?
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Raphael – The Young
Prodigy
I år er det 500 år siden Raffaello Santi døde
og dokumentaren om renessansemesteren
kommer på kino 9. november og er
tilgjengelig til 9. januar.
Raphael. The Young Prodigy forteller
historien om en ung kunstner fra Urbino
gjennom en serie portrett av kvinner –
inkludert en mor, venn, hemmelig elsker og
kunde. Fra moren Magia Ciarla, som døde
når maleren var 8 år til de kvinnelige
beundrerne som hjalp Rafael på veien til
suksess og kvinnen som i følge legenden
ledet ham til døden. Alle disse kvinnene
eksisterte og forteller en historie om en
spesiell tid i det korte livet til kunstneren.
Rafael (1483-1520) klarte å portrettere
slående skjønnhet og får personligheten til å
skinne gjennom objektets fysiske form.
Takket være bidrag fra internasjonalt
anerkjente eksperter kan vi bli bedre kjent
med byer og steder hvor en av de største
renessansemalerne hentet inspirasjon fra.
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Pompeii: Sin City
På kino fra 1. februar til 31. mars.
Pompeii er mer enn en by - Pompeii er også en
legende
Denne dokumentaren utforsker Pompeii - byen
som ble begravd i aske og er vitnesbyrd om
hvilke levekår folk hadde i handelsbyen under
Romerriket. Pompeii har siden sin oppdagelse i
1748 gjort et inntrykk på kultur og kunst. Alt fra
klassisk arkitektur til moderne kunst har latt seg
inspirere av de store artistene som har delt sine
opplevelser og inntrykk fra Pompeii - fra Pliny
the Younger til Picasso og fra Emily Dickinson til
Jean Cocteau.
Dokumentaren tar ikke bare for seg det
historiske vulkanutbruddet i 79 som begravde
byen i aske, men også hvordan livet i byen
faktisk var for innbyggerne. Vi ser på hva de
brukte fritiden sin på, hvordan de levde og
opplevde glede, lidenskap, religion og sin
skjebne.
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Botticelli, Florence and
the Medici
På kino fra 1. mars til 1. mai.
Skjønnhet, kreativitet og geni. Den italienske renessansen
blomstret i Firenze under Medici-familiens styre og Lorenzo
de' Medici blir ofte kalt "den største beskytter av litteratur
og kunst noensinne" og bærer tilnavnet "Den prektige". I
butikkene og de statlige bygningene var det mye skjønnhet
som levde side om side med de mørke sidene av byen;
maktkamp, intriger og brutal vold var en daglig kontrast i
byen som er kjent for sin skjønnhet. Sandro Botticelli (14451510) var den kunstneren som klarte å fange byens sjel og
denne kontrasten i sine kunstverk. Her gjenopplever vi
Firenze gjennom sine kunstsjapper gjennom Botticellis liv,
samarbeid, utfordringer og suksesser. Botticelli var beskyttet
under Medici-familiens vinger og anså seg selv som en
oppfinner av ekte skjønnhet og uttrykte dette i verk som
Venus Fødsel og Våren. Lorenzo den prektiges dødsfall, de
apokalyptiske prekenene fra Girolamo Savonarola markerer
starten på en nedgang for den florentinske mesteren som
ble glemt i tre århundrer. Prerafaelittene gjenoppdaget
Botticelli og utløste en genuin interesse for hans kunstverk
som har vart fra 1800-tallet til den dag i dag.
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Munch – Love,
Phantoms and Lady
Vampires
På kino fra 21. mars til 20 mai.
Gjelden samtidskulturen har overfor Munch
er imponerende, og strekker seg fra Andy
Warhol til Ingmar Bergman, fra Marina
Abramovich til Jasper Johnes. Hans malerier
har blitt et symbol for og samtidig et tegn på
tragediene i det tjuende århundre, og
kunsten hans åpnet dører og eksperimentelle
veier med ekstraordinær modernitet. I dag er
det imidlertid byen hans, Oslo, som setter et
vendepunkt for kunnskapen om Munch:
fødselen av et nytt museum, åpnet i juni
2020. Dokumentaren vil starte derfra for å
belyse en mann og en kunstner med enkel
sjarm, en forløper og en mester.
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