
I år är det 100 år sedan Tutankhamons grav upptäcktes. För att uppmärk-
samma detta kan du nu se den Gyllene Konungen på bio i denna djuplo-
dande dokumentärfilm. Som kronan på verket så guidar Iggy Pop oss ge-
nom hela verket. 
 
För att fira hundraårsminnet av upptäckten av Tutankhamons grav får bio-
besökarna för första gången chansen att möta faraonen och ta del av hur 
150 föremål från hans grav flyttas för att bli del av den största internation-
ella utställningen någonsin tillägnad ”The Golden Boy”. Mycket avslöjas 
genom högupplösta fotografier. Samlingen består av över 5400 föremål. 
 
Den 25 november 1922 såg den brittiske arkeologen och egyptologen Ho-
ward Carter för första gången gravkammaren i farao Tutankhamons grav, 
efter att ha gjort ett litet hål i gipset som täckte en underjordisk dörröpp-
ning. Rummet var fyllt av föremål, och var fortfarande praktiskt taget intakt 
och skulle snart bli legendariskt. 
 

”Kan du se någonting?” – frågade Lord Carnarvon, amatörarkeolog och expeditionens finansiär. 
”Ja, underbara ting” – svarade Carter. 
 
Denna dokumentär återger denna otroliga historia och erbjuder exklusiv tillgång till några av de historiska platser-
na. Vi besöker det Egyptiska Museet i Kairo och ser föremålen från skatterna på nära håll, bara några centimeter 
bort. Vi följer med experterna under restaureringsarbetet och medan föremålen flyttas, och färdas med dem till 
Los Angeles, Paris och London. 
 
Tack vare ett av världens mest omfattande privata fotoarkiv tillägnat skatterna, samt originalfoto- och filmmaterial 
från New Yorks Metropolitan Museum och Griffith Institute i Oxford, kommer publiken att kunna uppleva de mest 
gripande ögonblicken från Carters upptäckt, den berömda förbannelsens inverkan, de få fakta som är kända om 
den unge faraos liv: en pojke som upphöjdes till halvgud, som dog i förtid vid nitton års ålder och lades till sin vila i 
en provisorisk grav, för att påbörja resan mot evigt liv tillsammans med sin gravskatt. 
 
Efter en kort regeringstid dog Tutankhamon 1824 f.Kr. och glömdes snart bort. Genom en rad slumpmässiga hän-
delser 3 342 år efter hans begravning, blev hans namn det enda av alla faraoner i det antika Egypten som fått ett 
slags evigt liv och kändisstatus. 
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Mån 10 Oktober, Kl. 19.00 
TUTANKHAMON - Den sista utställningen 
Längd: 1tim 18min 
Text: Svensk text 
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Edvard Munch har inspirerat konstnärer från Andy Warhol till Ingmar Berg-
man, från Marina Abramovich till Jasper Johns. Nu kan vi presentera en 
ny dokumentärfilm om Munchs liv och konstnärskap. 
 
Hösten 2021 invigdes det nya Munch-museet i Oslo och denna dokumen-
tärfilm tar sitt avstamp där. Filmen belyser mannen och konstnären, en 
föregångare och mästare med enastående charm. Kvinnorna i hans liv 
och vänner som August Strindberg Sigbjørn Obstfelder, Gustav Vigeland 
och Akseli Gallen-Kallela kom att påverka hans konstnärsskap djupt. Ci-
ceron är Ingrid Bolsø Berdal (Westworld, Kallt byte, Hercules). 
 
Munchs måleri har kommit att ses som både en symbol och ett omen för 
vår samtids tragedier. 
 
Edvard Munch föddes i Löten i Norge (som då var i union med Sverige) 
den 12 december 1863 som son till Christian Munch och Laura Catharine 
Bjølstad. 

 
Edvard växte upp i Kristiania (nu Oslo). När han var fem år gammal dog hans mor i tbc, en syster dog 1877 och 
en bror gick bort när Munch var liten. Efter moderns död uppfostrades barnen av fadern som också sägs ha varit 
mentalt störd. Fadern dog när Munch var 26 år. 
 
Arton år gammal (1881) började Munch i ”Tegneskolen” men hoppade snart av och anslöt sig istället till en grupp 
naturalistiska konstnärer. Han hoppade snart av från den gruppen också och engagerade sig i en frigjord avant-
gardekrets. 
 
Under den här tiden målade han de kända "Pubertet" och "Sjuk flicka". Vintrarna 1889 till 1892 vistades han i 
Frankrike där han tog intryck och inspirerades av Paul Gauguin och Vincent van Gogh. Mellan 1892-1908 delade 
han växelvis sin tid mellan Berlin och Paris. I Berlin umgicks han med bland annat August Strindberg och andra i 
de bohemaktiga kretsarna och det var under den här tiden som han målade "Skriet" "Kyssen", och "Vampyr". 
 
Han arbetade också med grafik, träsnitt, etsningar och litografier utöver målningarna. Från år 1916 levde han iso-
lerad, men var ändå skapande och produktiv ända till sin död. 
 
Han testamenterade sina konstnärliga arbeten till Oslo stad som hundra år efter hans födelse uppförde Munchmu-
seet (1963). 
 
Det finns fyra originalversioner av Munchs tavla "Skriet". Tre av dessa tavlor ägs av museer och gallerier. Den 
fjärde ägs av en privat samlare. 
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