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A bűnös (2017)                                                                                                         DVD 5713   
Rend.: Gustav Möller 
Szereplők: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Johan Olsen. Időtartam: 85 
perc 
 
Asger Holmot belső vizsgálat miatt egy időre felfüggesztik rendőri munkája alól, ezért jelenleg 
készenléti diszpécserként segélyhívásokat fogad. Egy nap a vonal túlvégén kétségbeesett női 
hang jelentkezik. Hamarosan kiderül, hogy a telefonálót elrabolták. A hívás aztán megszakad, 
Asger pedig személyes küldetésének tekinti, hogy az ügy végére járjon. Megkezdődik a hajsza az 
emberrabló után, a férfi versenyt fut az idővel a veszélyben lévő nő kiszabadításáért, miközben 
egyetlen eszköze a fején lévő headset. A saját démonjaival is küzdő rendőr apránként rájön, hogy 
az ügy hátterében egy még sötétebb bűncselekmény áll… 

 

 
Fácángyilkosok (2014)                                                                                        DVD 4638    
Rend.: Mikkel Norgaard 
Szereplők: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbak. Időtartam: 119 perc 
Egy tóparti nyaralóban brutálisan meggyilkolnak egy fiatal ikerpárt. A nyomok alapján a rendőrség 
egy helyi bentlakásos iskola gazdag és befolyásos családból származó diákjai között keresi az 
elkövetőt, egy idő után a lezáratlan ügyek közé kerül az akta. Az elfekvő ügyekkel foglalkozó Q-
ügyosztály 20 évvel később újra foglalkozni kezd az esettel. Carl Mørck nyomozó és társa 
beleássa magát az ügybe, és hamar rájönnek, hogy a bűncselekmény körül valami bűzlik. A 
meglévő nyomok egy, a testvérpár meggyilkolásával egy időben eltűnt lányhoz vezetnek, ám 
hamar kiderül, hogy nem csak a nyomozók próbálják elszántan felkutatni a nőt, hogy a hiányzó 
információkat megszerezzék tőle. Az ország három legbefolyásosabb köreiből néhányan szintén 
kétségbeesetten kutatnak az utcán élő nő után, mert olyan tudás birtokában van, ami egy életre 
tönkreteheti őket. A hajtóvadászat kezdetét veszi… 

 

 
Hódító Pelle (1987)                                                                                                      DVD 43 
Rend.: Bile August 
Szereplők: Pelle Hvenegaard, Max von Sydow, Erik Paaske. Időtartam: 144 
perc 
 
Lasse felesége halála után fiával, a kilenc éves Pellével útnak ered, hogy munkát találjon. Dániába 
mennek, ahol egy uradalmi birtokon sikerül állást találnia. Itt sok megaláztatásban van részük, ám 
mindent eltűrnek, mert gyűjtik a pénzt arra, hogy kivándorolhassanak Amerikába. Pelle segít 
apjának a nehéz munkában és közben iskolába is jár. Az embertelen körülmények egyre inkább 
szétfoszlatják e reményeket, de a felnövekvő Pelle mégis nekiindul, hogy meghódítsa a világot. 
Amikor azonban el kellene indulniuk, Lasse közli fiával, hogy ő már öreg az utazáshoz. 

 

 
Idióták (1998)                                                                                         DVD 467 
Rend.: Lars von Trier 
Szereplők: Bodil Jorgensen, Jens Albinus, Anne Louise Hassing. Időtartam: 
110 perc (Modern klasszikusok) 
 
Az Idióták a Dogma-mozgalom második filmje, a Dogma-manifesztum mind a 10 pontjának 
betartásával készült, alapelve a természetesség és az életszerűség. Az "idióták" fiatal emberek 
csoportja, akikben egy a közös: a konformizmus teljes elvetése, a különcködés. A főhadiszállásuk 
egy villa, ahol azzal töltik szabadidejüket, hogy felkutassák az "idiotizmus" rejtett, méltatlanul 
alábecsült értékeit. Tehetségüket folyamatosan tesztelik. Habzsolják az életet, tetteik révén a 
társadalommal dacolnak. Semmi sem fogható ahhoz a sikerhez, amikor valamelyikük túlszárnyalja 
önmagát. 



 

 
 
Mifune utolsó dala (1999)                                                                     DVD 469   
Rend.: Anders Thomas Jensen, Soren Kragh-Jacobsen 
Szereplők: Anders W. Berthelsen, Sofie Grabol, Iben Hjejle. Időtartam: 98 perc 
(Modern klasszikusok) 
 
A Mifune utolsó dala a Dogma-mozgalom harmadik alkotása. Kresten éppen a nászéjszakáját 
követő hajnalon kap értesítést arról, hogy meghalt az apja. A gond csak az, hogy feleségének azt 
mondta, nincsenek élő rokonai. Sebtében elutazik apja lepusztult farmjára. Ám nemcsak a 
temetésről kell gondoskodnia, hanem gyengeelméjű bátyjáról is. Felvesz egy házvezetőnőt, Livát, 
akiről kiderül, nem az, akinek kiadja magát. Különös szituációk egész sora veszi ezzel kezdetét.  

 

 

 
Nézz balra, ott egy svéd! (2003)                                                           DVD 637  
Rend.: Natasha Arthy 
Szereplők: Siose Babett Knudsen, Björn Kjellman, Soren Byder. Időtartam: 90 
perc 
 
Katrine az esküvőjére készül. A vőlegénye, Jonas jó pasi, a lakásuk nagy és a hozzátartozói is 
teljesen rendben vannak. Katrine-nal csak egy a baj: néha nagyon nehezére esik megmondani az 
igazat. Elmegy ugyan meglátogatni nővérét, Mettét, akit a pszichiátrián kezelnek, de egy szóval 
sem említi neki a küszöbön álló esküvőt. S egyszer csak, két év külföldön töltött év után hirtelen 
feltűnik egy régi barát, a svéd Thomsen - aki miatt Mette kórházba került. Felbukkanásával 
elszabadulnak az események és őrületes fordulatokat vesznek. 

 

 
Nyomtalanul (2013)                                                                                                DVD 4532     
Rend.: Mikkel Norgaard 
Szereplők: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Sonja Richter . Időtartam: 93 perc 
Carl Mørc-ot parkolópályára állítják, és megbízzák, hogy egy alagsori irodában irányítsa a Q-
ügyosztály munkáját. Társa, Assad segítségével megoldatlanul lezárt ügyeket vesznek újra elő, így 
kerül a kezükbe egy népszerű politikusnő évekkel ezelőtti eltűnésének anyaga. A nőt utoljára egy 
komp fedélzetén látták értelmi fogyatékos öccsével. A rendőrség álláspontja szerint Merete 
Lynggard valószínüleg a tengerbe esett, bár a teste sosem került elő. A páros váratlanul olyan 
részletre bukkan, amely új megvilágításba helyezi az esetet: az öngyilkosságként lezárt ügy 
valójában bűncselekmény. Az egyetlen szemtanú azonban az eltűnt beszédképtelen öccse, aki 
nem akárkinek nyílik meg. Az ügy előrehaladtával egyre több titokzatos részlet kerül napvilágra és 
a nyomozók egy a valóságban zajló rémálomba csöppenek... 

 

 
Oké (2002)                                                                                              DVD 567   
Rend.: Jesper W. Nielsen 
Szereplők: Paprika Steen, Troels Lyby, Ole Ernst. Időtartam: 93 perc 
 
Nete tipikus 21. századi nő: erős, független, döntéseiben megingathatatlan. Jól fizető állása van, 
határozottan irányítja családja – férje és gyermeke – életét. Az autonóm, fiatal nő tökéletes világa 
azonban egy csapásra összeomlani látszik, mikor özvegy édesapjáról kiderül, hogy halálos beteg 
és mindössze három hete van hátra. Nete a hír hallatán utasítja az idős férfit, hogy késlekedés 
nélkül költözzön hozzá. A végzetes diagnózist feldolgozni képtelen ember azonban nem hajlandó 
alávetni magát lánya akaratának. Nete-nek szembe kell nézni azzal, hogy hosszú idő után először 
nem minden úgy történik, ahogy szeretné. 

 

 
Öt akadály (2003)                                                                                  DVD 638 
Rend.: Lars von Trier, Jorgen Leth 
Szereplők: Claus Nissen, Majken Algren, Jorgen Leth. Időtartam: 90 perc 

    
Lars von Trier, a nagynevű dán rendező azért keresi fel kollégáját, Jorgen Lethet, mert Leth 1967-
ben készült Tökéletes ember című kísérleti filmje mély benyomást tett rá. Sok évtized elteltével 
Lars filmes kalandra hívja Jorgent. Ötször kell újra rendeznie hajdani filmjét, miközben munkáját a 
Lars által megszabott akadályok irányítják. Lars hol játékos, hol ördögi szabályai látszólag 
önkényesek. Ám végső célja velük, hogy alkotóelemeire bontsa a filmet, s így eljusson a 
gyökerekig, a kép és a hangzás vegytiszta formájához. 

 

 
Finn 

 



 

 
A karácsony története (2007)                                                             DVD 2346    
Rend.: Juha Wuolijoki 
Szereplők: Hannu-Pekka Bjökman, Kari Vaananen,Laura Birn. Időtartam: 74 
perc 
Sok száz évvel ezelőtt, Lappföldön, a 7 éves Nikolas szülei és testvére egy tragikus balesetben 
meghalnak. Az árván maradt fiú így senkire nem számíthatna, de a falubeliek megsajnálják, és 
elhatározzák, hogy szűkős lehetőségeik ellenére felnevelik őt, úgy hogy minden család befogadja 
egy évre. Nikolas, amellett hogy jól viselkedik és szorgalmasan tanul, hálából apró ajándékokat 
készít a többi gyereknek, amit karácsony este rak le a házaik elé. Amikor a fiú a mogorva 
asztaloshoz kerül, mégis úgy tűnik, hogy ismét rosszra fordul a sorsa. Hamarosan azonban 
kiderül, hogy a zord külső mögött érző szív rejtőzik, és Isakki úgy dönt, segít Nikolasnak a 
hagyományos ajándékosztásban. 

 

 

Külvárosi fények (2006)                                                                       DVD 925 
Rend.: Aki Kaurismäki  
Szereplők: Janne Hyytiäinen, Maria Järvenhelmi, Maria Heiskanen. Időtartam: 
75 perc 
Koistinennek, az egyedül élő magányos férfit senki sem kedveli. Nemcsak azok, akik ismerik, 
hanem azok sem, akik először találkoznak vele. Egy bevásárlóközpontban dolgozik éjjeliőrként, a 
főnöke három év után is képtelen megjegyezni a nevét. A többi munkatársa állandóan cukkolja,  
főleg a nőkkel kapcsolatos tapasztalatlanságáért és ügyetlenségéért. Az egyetlen személy, aki 
emberségesen bánik vele, az a szomszédos étkezdében dolgozó nő. Egy feltűnő szőke szépség, 
Mirja leül mellé egy étteremben. A férfi összeszedi minden bátorságát, udvarolni kezd és rövid idő 
elteltével már egy párt alkotnak Mirjával. A nő kihasználja, így Koistinen nemsokára egy bűneset fő 
gyanúsítottjaként találja magát. 

 

Izlandi 

 

 

 
Kosok (2015) – feliratos                                                                                             DVD 5104   
Rend.: Grímur Hákonarson 
Szereplők: Sigurdur Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlotte Boving. 
Időtartam: 93 perc 
 
Festői szépségű izlandi völgyben él a birkatenyésztő testvérpár, Gummi és Kiddi. Azonos 
életmódot élnek, azonos területen az ország legjobb vérvonalú, díjnyertes juhait tenyésztve, de 
ezek ellenére négy évtizede nem álltak szóba egymással. Amikor Kiddi birkáit végzetes betegség 
támadja meg, az egész völgy állattartása veszélybe kerül. Hogy a járványt megfékezzék, a 
hatóságok le akarják mészárolni az állatokat, ezzel pedig nemcsak a fő bevételi forrásuktól esnek 
el a férfiak, de az évszázadok alatt nemesített fajta is kihal. A két testvér felismeri, hogy csak úgy 
menthetik meg a jószágokat, ha ennyi évnyi haragtartás után újra összefognak. 

 
Norvég 

 

 

 
Csillaghercegnő (2012)                                                                       DVD 4029    
Rend.: Nils Gaup 
Szereplők: Vilde Zeiner, Agnes Kittelsen, Anders Baasmo. Időtartam: 80 perc 
 
Sonja, az árva kislány, sanyarú körülmények között él. Mostohaszülei és mostohatestvérei folyton 
kihasználják és még a házuk küszöbét sem lépheti át. A kislány egy jobb élet reményében már 
régóta tervezi a szökést, amely a véletlenek szerencsés összejátszása révén sikerül is neki. 
Üldözői elől menekülve a királyi palotában találja magát, ahol fültanúja lesz a király elkeseredett 
fohászának, akinek birodalmát szörnyű veszély fenyegeti. Királysága felett a gonosz veszi át a 
hatalmat, ha karácsonyig nem találja meg, s nem gyújtja újra lángra a Karácsony csillagot, amely 
újra beragyoghatja a palotát és a királyságot. Sonja felajánlja, hogy vállalva a rá leselkedő 
veszélyek sorát, segít a királyon és megkeresi az elveszett Karácsony csillagot. 



 

 
Fejvadászok (2011)                                                                                                DVD 4628    
Rend.: Morten Tyldum 
Szereplők: Aksel Hennie, Nikolaj Coster-Waldau, Synnove Macody Lund. 
Időtartam: 100 perc 
 
Roger Brown Norvégia legsikeresebb fejvadásza, aki hivatása mellett titokban műkincstolvajként 
tevékenykedik, nem kevés hatékonysággal. Ám amikor eddigi legmerészebb betörését készíti elő, 
rá kell jönnie, vadászból ezúttal üldözötté vált. Méltó ellenfélre talál, akinek nemcsak műkincsekre 
fáj a foga, de célja elérése érdekében az emberéletet sem kíméli. Kezdetét veszi az országos 
hajtóvadászat.  

 

 

 
A jegesmedve király (1991)                                                                  DVD 822 
Rend.: Ola Solum 
Szereplők: Jack Fjeldstad, Maria Bonnevie, Tobias Hoesl. Időtartam: 88 perc 
 
Egy nap a fiatal és jóképű Valemon királyt felkeresi a gonosz boszorkány, aki felajánlja 
házasodjanak össze. Amikor a férfi visszautasítja, a nő jegesmedvévé változtatja és az északi 
sarkra száműzi. Ezen a hideg és néptelen földön a király megismerkedik egy gyönyörű 
hercegnővel, aki a vad külső ellenére is meglátja benne a jót, s megszereti. Együtt visszatérnek 
Napföldre, ahol a hercegnő felveszi a harcot a gonosz Heksával. Vajon képes-e a boszorkány 
szétválasztani a szerelmeseket, vagy megtörik a varázs? 

 

 
Jön Harold!  (2014) - feliratos                                                                                  DVD 4639    
Rend.: Gunnar Vikene 
Szereplők: Bjorn Sundquist, Fanny Ketter, Björn Granath. Időtartam: 87 perc 
 
Harold már negyven éve ugyanazt a kis családi vállalkozását vezeti feleségével: bútorokat 
értékesítenek egy norvég kisvárosban. A nyugdíjas korhoz közelítő férfi hirtelen a csőd szélére 
kerül, amikor a svéd IKEA éppen Harold bútorboltjának a szomszédságában nyitja meg 
legnagyobb norvég üzletét. Harold viszont nem hagyja, hogy élete munkáját nyom nélkül eltörölje a 
multi, hogy a tömörfa bútorok helyét végérvenyesen átvegyék a lapraszerelt konfekciók: pisztolyt 
ragad és nekivág Svédországnak. Azt tervezi, hogy elrabolja az IKEA alapítóját, Ingvar Kampradot 
és bosszút áll. Az eszelős ötlet végrehajtásában segítségére lesz egy svéd tinédzserlány, Ebba, 
akivel út közben ismerkedik meg. 

 

 
Kardfog kapitány és Lama Rama kincse (2014)                                      DVD 4482    
Rend.: John Andreas Andersen, Lisa Marie Gamlem 
Szereplők: Kyrre Haugen Sydness, Odd-Magnus Williamson, Pia Tjelta. 
Időtartam: 93 perc 
 
Mákszem, a bátor kisfiú elindul Kardfog kapitány oldalán, hogy felkutassa Lama Rama elveszett 
kincsét, és ráleljen édesapjára. Útjukat a rejtélyes szigetre számos kaland övezi, melyek során 
Mákszem megtanulja, milyen fontos a barátság, az elfogadás, és a szeretet. 

 
 

 

 
Menekülés (2012)                                                                                 DVD 3705  
Rend.: Roar Uthaug 
Szereplők: Isabel Christine Andreasen, Milla Olin, Tobias Santelmann. 
Időtartam: 82 perc 
 
Tíz évvel a pestis pusztítása után egy szegény család a jobb élet reményében kel útra. Egy 
elhagyatott hegyi úton számkivetettek támadnak rájuk, az egyetlen túlélő a 19 éves Signe. Sorsa 
lehet, hogy még borzalmasabb, mint megölt családtagjaié: a brutális horda tagjai táborukba cipelik, 
s Signe itt tényleg ízelítőt kap abból, hogy van rosszabb a halálnál. A lány számára csak a szökés 
lehet megoldás, ám előtte szövetségest kell találnia. Végül onnan kap segítséget, ahonnan a 
legkevésbé sem várná... 
 



 

 
Mikulás karácsonyra (2017)                                                                               DVD 5441    
Rend.: Terje Rangnes 
Szereplők: Trond Espen Seim, Anders Baasmo Christiansen, Johanna Morck. 
Időtartam: 71 perc 
 
Az Andersen család feje szeretne egy csodás karácsonyt varázsolni három gyermekének. Régi 
szokásához híven idén is Mikulás ruhát ölt, hogy karácsonyi hangulatot teremtsen családja 
körében, ám ezt felesége nem nézi jó szemmel. Egy apró baleset folytán a családfő 
összetalálkozik az igazi Télapóval, akivel különös tervet eszelnek ki. Helyet cserélnek, így az 

Andersen gyerekek találkozhatnak az igazi Mikulással. 

 

 
Az utolsó király (2016)                                                                                           DVD 5118    
Rend.: Nils Gaup 
Szereplők: Kristofer Hivju, Jakob Oftebro, Ane Ulimoen. Időtartam: 96 perc 
 
A valós eseményeken alapuló történet a polgárháború sújtotta Norvégiában játszódik. A norvég 
király halálos ágyán is küzd a hatalom megóvásáért, miközben titokban született törvénytelen fiát 
ellenlábasai holtan akarja látni, megbízza két leghűségesebb harcosát, hogy óvják meg a 
trónörökös életét. Skjervald és Torstein útra kel a csecsemővel és átszelve a zord norvég vidéket 
igyekeznek megvédeni a leendő király életét. 

 

 

 
 
Svéd 

 

 

 
Börtön (1949)                                                                                        DVD 2757    
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Doris Svedlund, Birger Malmsten, Eva Henning. Időtartam: 82 perc 
 
Bergman első szerzői filmjében már minden eleme megtalálható a későbbi filozófiai- és 
motívumrendszerének. Az egzisztencializmus hatásáról tanúskodó mű főhőse egy filmrendező, aki 
a földi pokolról szeretne filmet készíteni, amelyet az ördög kormányoz. A film végül nem készül el, 
így nem kapunk választ a benne felvetendő kérdésekre sem. Pokol-e a földi élet? Létezik-e Isten, 
és ha igen, eljuthat-e hozzá az ember? 
 

 

 
A csend (1962)                                                                                       DVD 945   
Rend.: Rend.: I. Bergman 
Szereplők: Ingrid Thulin, Gunnel Lindblom, Jörgen Lindström. Időtartam: 96 
perc 
 
A trilógia befejezo darabját - a rendező huszonötödik filmjét - "negatív lenyomatként" jellemezte. 
Mit tegyünk, milyenek vagyunk szeretet, kapcsolatok, hit nélkül, hogyan létezhetünk, ha Isten 
hallgat. A bergmani variációt a csinos Anna, tizenéves fia: Johan és Ester: Anna beteg novére 
jeleníti meg nekünk, akik fullasztó zárt vonatfülkében érkeznek a képzeletbeli Timoka városába, 
melynek nyelvét nem értik. A legnagyobb probléma mégis az, hogy hõseink egymást sem értik 
meg. 

 



 

 
Egy nyár Mónikával (1953)                                                                 DVD 1883    
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Harriet Andersson, Lars Ekborg, Dagmar Ebbesen. Időtartam: 95 
perc 
 
Harry és Mónika Stockholm szegényebb negyedében lakó fiatalok. A fiú egy porcelán raktárban, a 
lány egy zöldséges boltban dolgozik. Nem látnak maguk előtt jövőt különösen akkor, amikor 
Mónika elveszíti munkahelyét. Elhatározzák, hogy a város körülvevő lakatlan szigetek egyikére 
mennek keresve a szabadságot és a felszabadulást. Eleinte úgy élnek, mint a paradicsomban. 
Sajnos hamarosan hiányozni kezd a pénz. Ehhez jön egy őket üldöző huligánnal való drámai 
összeütközés. Vissza kell térniük. Mikor kiderül, hogy Mónika terhes, összeházasodnak és 
beköltöznek egy szegényes szobába. Harrynak munkát kell, hogy találjon. Tanulni is akar. 

 

 
Egy nyári éj mosolya (1955)                                                                DVD 1675    
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Ulla Jacobsson, Gunnar Björnstrand, Eva Dahlbeck. Időtartam: 105 
perc 
 
A századelőn játszódó történetben Fredrik Egerman ügyvéd második felesége, a nála 20 évvel 
fiatalabb Anne egy évi házasság után még mindig érintetlen. A férfi álmában egy Desiree nevu 
hölgyet emleget vágyakozva, a színésznőt, aki korábban Fredrik szeretője volt. Anne féltékeny 
lesz a színésznőre, és erre minden oka megvan, hiszen Desiree ismét el akarja csábítani 
Fredriket. 
 

 

 

 
Az élet napos oldala (2017)                                                                                DVD 5650    
Rend.: Felix Herngren, Mans Herngren 
Szereplők: Felix Herngren, Mia Skäringer, Johan Rheborg. Időtartam: 101 perc 
 
Felkapott svéd üdülőhelyen él Alex, Fredde és Ove. A fogorvos Alex bejelenti, hogy a felesége 
elhagyja. A gyerekkori barátait megviseli a hír, pedig nekik is megvan a maguk baja: Dreddet 
sznob fleséggel verte meg az ég, Ove és neje meg azért küzd, hogy újabb gyerekük születhessen. 
A film három pár életébe enged betekintést, a vicces helyzetekben és karakterekben egy kicsit 
mindenki magára ismerhet. 

 

 

 
Az ember, akit Ovénak hívnak (2015)                                                            DVD 5096     
Rend.: Hannes Holm 
Szereplők: Rolf Lassgard, Bahar Pars, Filip Berg. Időtartam: 116 perc 
Ove mogorva, magának való ember. Nem igazán értékeli a komputerizált világot, még kevésbé 
azokat az embereket, akiknek nehezen megy az utánfutós tolatás, vagy akiknek szakembert kell 
hívni ahhoz, hogy légtelenítsék a radiátorukat. Ove nem érti a szomszédokat sem: hogy miért nem 
tudják betartani a szabályokat a parkolással, kutyasétáltatással, zajongással kapcsolatban egy 
kertvárosi övezetben. Az 59 éves Ovét csak a hétköznapi rutinja élteti, és az, hogy Saabot 
vezessen. De hirtelen minden a jelentőségét veszíti, amikor Ovét elküldik a munkahelyéről. S ha 
mindez még nem volna elég, még egy új család is a szomszédságba költözik, akik annak ellenére 
látják a férfi hatalmas szívét, hogy Ove mindenkivel azt akarja elhitetni, neki igazából nincs is 
szíve. 

 

 
Hétköznapi mennyország (2004)                                                                      DVD 2085    
Rend.: Kay Pollak 
Szereplők: Michael Nyqvist, Frida Hallgren, Lennart Jahkel. Időtartam: 127 
perc 
 
Van az úgy, hogy kiderül: a boldogság nem az, amit annak hittünk, ahogy a hozzá vezető út sem 
az, amin korábban jártunk. Daniel Daréus világhírű karmester, aki kizárólag a munkájának él. Egy 
nap azonban szervezete felmondja a szolgálatot, képtelen folytatni megszokott életét. Hogy erőt 
gyűjtsön, visszatér szülővárosába, és elvállalja a helyi kórus vezetését. A férfi, akit eddig csak 
karrierje érdekelt, annyi szeretetet kap a hétköznapok hőseitől, hogy rádöbben, a világ egészen 
más is lehet, mint amilyennek eddig ismerte. 

 



 

 
A hetedik pecsét (1957)                                                                                            DVD 948   
Rend.: Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Bengt Ekerot, Max von Sydow, Gunnar Björnstrand. Időtartam: 93 
perc 
 
Antonius Block a lovag és fegyverhordozója, tíz év után a keresztes háborúból térnek vissza. 
Lepusztult földeken, dühöngõ járványok között vezet útjuk. Block a vándorlást úgy tekinti, mint a 
megismeréshez, tudáshoz vezetõ utat. Minden áron tudni akar. A lovag a tengerparton találkozik a 
halállal, aki magával akarja vinni. Haladékot kér tőle egy sakkjátszma erejéig. Hű csatlósa, aki 
materialista gondolatokkal magyarázza az emberekben felmerülő kételyeket, szemben a hit, az 
isten, a túlvilág gondolatával foglalkozó lovaggal. Útjukon melléjük szegődik a vándorszínész pár, 
a kovács és a felesége is. Velük együtt lesznek szemtanúi a középkori veszedelmeknek: a pestis 
és az inkvizíció pusztításának. Az utolsó ítéletet mindegyikük másképp fogadja. 

 

 
A hipnotizőr (2012)                                                                                                 DVD 4993    
Rend.: Lasse Hallström 
Szereplők: Lena Olin, Mikael Persbrandt, Tobias Zilliacus. Időtartam: 122 perc 
 
Amikor egy kisvárosban a helyi rendőrség egy brutálisan meggyilkolt férfi holttestére bukkan, 
akinek családját ugyan olyan kegyetlenséggel mészárolták le, a nyomozók tehetetlenné válnak és 
segítségül hívnak egy külső szakértőt. Erik, a valaha elismert ám mára megbélyegzett hipnotizőr 
csak vonakodva hajlandó segíteni a családi mészárlás egyetlen túlélőjén, az élet-halál között 
lebegő tinédzserfiún. Egy megszállott nyomozó kitartó munkájának köszönhetően azonban lassan 
körvonalazódnak a gyilkosság rejtélyes körülményei, és egy rég elfeledett családi titkokra is lassan 
fény derül.  

 

 
Jelenetek a bábuk életéből (1980)                                                      DVD 1676    
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Christine Buchegger, Robert Atzorn, Heinz Bennent. Időtartam: 104 
perc 
 
Peter Egermann brutálisan meggyilkol egy prostituáltat, majd közösül a hullával. A film nem 
időrendi sorrendben próbálja kideríteni, mi lehetett a gazdag, jóképű Peter indítéka. Megjelenik 
előttünk az aggódó pszichiáter, a csodaszép feleség, a melegszívű anya, valamint a jó barát, és 
már nem is annyira érthetetlen ez a tabuszámba menő bűntett. 

 

 

 
Jelenetek egy házasságból (1973)                                                      DVD 1677  
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Liv Ullmann, Erland Josephson, Bibi Andersson. Időtartam: 167 
perc 
 
Marianne és Johan 10 éve látszólag boldog házasságban él. Olyannyira, hogy egy újságírónő, 
mint ideális házaspárral kíván interjút készíteni velük. Egy baráti házaspár válása nyomán 
Marianne és Johan kapcsolatában felszínre törnek az elfojtott konfliktusok. Végtelen, kimerítő 
vitákban ismerik meg a másik elképzeléseit. Végül elválnak, amikor a férfi megismerkedik egy 23 
éves egyetemista lánnyal. Egymáshoz való közeledésük kudarcba fullad. Új házasságukban 
tudnak csak szabadon és komolyan kapcsolatot teremteni egymással. 

 

 
Könyörtelenek (2003)                                                                          DVD 3200    
Rend.: Mikael Hafström 
Szereplők: Andreas Wilson, Linda Zilliacus, Henrik Lundstrom. Időtartam: 109 
perc 
 
Erik nem átlagos fiú. A kegyetlen szülői bánásmód, a nevelőapjától elszenvedett brutális és 
rendszeres verések visszahúzódóvá, engesztelhetetlenné tették. A fizikai fájdalmak ellen csendes 
gyűlölettel védekezik, felgyülemlett agresszióját másokon éli ki. Amikor magaviselete miatt 
kicsapják az iskolából, anyja megragadja az alkalmat, hogy kimentse őt az otthoni pokolból. 
Bentlakásos iskolába küldi a fiút, hátha ott megtalálja a kiutat az erőszak ördögi köréből. Erik nagy 
várakozással érkezik meg a patinás elitiskolába, Stjarnsbergbe. Reméli, hogy az évszázados falak 
között végre tiszta lappal indulhat, és nem kell nap mint nap megküzdenie emberi méltóságáért. 
De csalódnia kell.   



 

 
Őszi szonáta (1978)                                                                            DVD 947     
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Ingrid Bergman, Liv Ullman, Halvar Björk. Időtartam: 89 perc 
 
Charlotte, a világhírû zongoramûvésznõ, hosszú évek után elõször látogatja meg leányát, Evát, aki 
egy lelkész feleségeként - s rokkant, lelkileg labilis lánytestvérét gondozva - éli vidéki életét. A 
szeretetteljesnek és barátságosnak induló találkozás marcangoló, kegyetlen leszámolássá fajul a 
két nõ között. Evából előtörnek a régóta visszafojtott sérelmek. A leány anyja szemére veti minden 
hibáját, szeretetlenségét, hidegségét, amely egész életvitelére jellemzõ. A nagy leleplező 
önfeltárulkozás az anya menekülése követi. A bocsánatkérés és újrakezdés ismét a lányra marad. 

 

 

 
Persona (1966)                                                                  DVD 1008, DVD 1567   
Rend.: Ingmas Bergman 
Szereplők: Bibi Andersson, Liv Ullman, Margaret, Hakrook. Időtartam: 80 perc 
 
Elizabeth Vogler, az ünnepelt színésznő egy napon az Élektra előadása közben elnémul és nem 
hajlandó senkivel kommunikálni. Idegklinikán ápolják, majd Almát rendelik mellé ápolónőnek. A 
lábadozás helyszínéül az orvosnő saját tengerparti nyaralóját ajánlja föl.  Napjaikat ettől fogva 
kettesben töltik, teljes elszigeteltségben. A két nő közel kerül egymáshoz. Elizabetnek látszólag 
már nincs semmi baja, csak éppen nem hajlandó megszólalni. Egy nap Alma elolvassa Elizabeth 
levelét a kezelőorvosához. 

 

 

 
Próba után (1984)                                                                                 DVD 1751    
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Erland Josephson, Ingrid Thulin, lena Olin. Időtartam: 74 perc 
 
A film főhőse egy öregedő rendező, aki egy Strindberg-darabot készül színpadra vinni. Próba után 
elbóbiskol a néptelen színpadon. Megjelenik a darab egyik szereplője, a fiatal színésznő azzal az 
átlátszó ürüggyel, hogy ottfelejtette az ékszerét. Megjelenik anyja is, az egykori nagy színésznő, a 
rendező volt szeretője, akinek labilis idegállapota és alkoholizmusa között nyilvánvaló ok-okozati 
kapcsolat áll fenn. A három szereplőre komponált vízió felkavaró képet fest egy kapcsolat 
születéséről, csúcspontjáról és halódásáról. A Próba után egyetlen helyszínen játszódik, szinte alig 
van díszlet, ám a három nagyszerű színész játéka, a kitűnő dialógusok egy pillanatig sem engedik 
lankadni a néző figyelmét.  

 

 
A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt (2013)        DVD 4226    
Rend.: Felix Herngren 
Szereplők: Robert Gustafsson, Mia Skäringer, Iwar Wiklander. Időtartam: 110 
perc  

 
Allan Karlsson századik születésnapja közeleg, ennek megfelelően születésnapi zsúrt szerveznek 
neki a nyugdíjas otthonban. A kora ellenére éles eszű férfit ez hidegen hagyja, ünneplés helyett 
kimászik szobája ablakán. Röviddel szökése után egy pénzzel teli táska birtokosává válik, ezáltal 
pedig drogdílerek és a rendőrség célpontjába kerül. Allen kalandjai azonban nem százéves 
korában kezdődtek. Menekülése közben visszaemlékezésekkel mutatja be élete legizgalmasabb, a 
XX. század történelmét befolyásoló pillanatait. 

 

 
Szerelmi lecke (1954)                                                                           DVD 1752   
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Gunnar Björnstrand, Eva Dahlbeck, Yvonne Lombard. Időtartam: 
95 perc 
 
Ezzel a filmmel új szín jelenik meg Bergmannál a férfi-nő tematikában: az érett, higgadt, egymás 
gyengéit jól ismerő és elfogadó házaspár típusa. A szenvedélyekből már régen kigyógyultak, a 
vonzalom már csak a közös emlékek hatására támad fel bennük újra. Tisztában vannak férfi, 
illetve női szerepük fontosságával, és ezt tömör, pergő, szellemes dialógusokban adják egymás 
tudtára. A házasság történetének emlékezetes epizódjai flash backekben elevenednek meg, a 
történet felépítése laza és ötletszerű. 



 

 
Szűzforrás (1960)                                                                                   DVD 943   
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Brigitta Valberg, Max von Sydow, Gunnel Linblom. Időtartam: 85 
perc 
 
A film a legendák korába röpíti nézőit. Abba a világba, ahol még megtalálhatók a pogányság 
elemei, de már mindent átitat a keresztény mitológia. Az áhítat útján indul el az érintetlen Karin is 
(állapotos vetélytársával, az Odinhoz fohászkodó Ingerivel) Eric atya fatemploma felé, hogy elvigye 
családja húsvéti, áldozati ajándékát, a Mária–gyertyákat. Ám az ártatlan leány maga lesz az 
áldozat, mikor vad, hegyi pásztorok elragadják, megeroszakolják. Apja kegyetlen, pogány bosszút 
áll, de engesztelésül kötemplomot ígér az Úrnak. S ekkor – Krisztus feltámadásának napján – 
lánya aranyhaja nyomán forrás fakad a földből. 

 

 
Tükör által homályosan (1962)                                                             DVD 946     
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Harriet Andersson, Gunnar Björnstrand, Max von Sydow. Időtartam: 
86 perc 
 
Az Isten alászáll, és befészkeli magát egy emberbe. Elöször csak olyan, mint valami hang, mint 
valamilyen súlyos dolognak a tudása, mint valami parancs. Fenyegeto vagy kérlelo, visszataszító, 
de izgató is. Aztán egyre jobban megismerteti magát, és az ember próbára teheti az Isten erejét, 
megtanulhatja szeretni, feláldozni magát érte, és eljuthat a teljes odaadásig és a teljes ürességig. 
Amikor eléri ezt az ürességet, az Isten birtokba veszi emberét, és vele végezteti el munkáját. Aztán 
magára hagyja üresen, kiégve, megfosztva az evilági élet további lehetoségeitol. Ez történik 
Karinnal. A határvonal, melyet át kell lépnie, a tapéta különös mintázata. 

 

 
Úrvacsora (1962)                                                                                    DVD 944   
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand, Gunnel Lindblom. Időtartam: 81 
perc 
 
A trilógia második filmjében Bergman még mélyebbre ás az emberi lélek feltárásában. A Tükör 
által homályosan szeretet-Isten problémájának helyébe itt a szerelem-szeretet-Isten komplexus 
lép. Fohose a közép-svédországi Dalarna tartomány egyik kis falujának papja, a már nem egészen 
fiatal Tomas Ericsson lelkész. Vajon milyen papnak bizonyul, hogy adhat híveinek lelki vigaszt az, 
aki hosszas tépelodés során megértette rég: Isten nem segít, Isten nevében hiába a szó, csak mi 
emberek és Isten rossz papja lettünk egyre reménytelenebbek. 

 

 
Zene a sötétben (1948)                                                                        DVD 2187    
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Mai Zetterling, Birger Malmsten, Rune Andréasson. Időtartam: 87 
perc 
 
Bengt katonai szolgálatát tölti, és egy lőgyakorlat során megvakul. Magára marad, barátai, 
menyasszonya elhagyják, vidéki rokonoknál húzódik meg. Itt ismerkedik meg a fiatal Ingriddel. A 
lány beleszeret, csodálja Bengt tehetségét, zongorajátékát, vonzza a másfajta élet, a művészet. 
Egyszer azonban meghallja, amint a keserű Bengt gúnyosan „kiscseléd”-nek nevezi őt a 
nagynénje előtt. A fiatalok útjai elválnak: a megbántott Ingrid úgy dönt, hogy a városba költözik, és 
tanulni fog. Később újra találkoznak a városban, és mindkettőjüknek szembesülnie kell a 
kérdéssel: mi lehet a sorsa a kapcsolatuknak a megváltozott körülmények között. 

 


