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Handling
Tjugoåriga Katarina drömmer sig bort från betongföror-
ten och pojkvännen Mattias sunkiga lägenhet utanför
Göteborg. Bort från sin psykiskt labila mamma som
hänger på den lokala puben, bort från det trista jobbet i
skolbespisningen och bort från socialkontorets vakande
öga. 

Och sedan den dagen då hon snubblade över ett You
Tube-klipp med musik av Wolfgang Amadeus Mozart är
hon inte bara emotionellt drabbad. Hon tror sig ha funnit

nyckeln till ett liv bortom det fula. Till det som är vackert. 
Av en slump, och genom några fräcka lögner lyckas hon

få provanställning som receptionist i Göteborgs konsert-
hus. Där finner hon sig genast till rätta och det dröjer inte
länge innan husets chefdirigent Adam Lagerwall har sla-
git sina lovar kring den söta telefonisten. Han uppvaktar
och förför henne med Gunnar Ekelöfs dikter, filosofiska
deviser av Søren Kierkegaard och förtroliga samtal kring
musiken och konsten. 

"Modet är livets enda mått". Katarina känner sig upp-
skattad och bekräftad och tror sig ha funnit en själsfrände
och tar allt mer avstånd från mamman och Mattias blöta
fester i det trista förortsköket.

När konserthuspersonalen firar höjda kulturanslag smy-
ger hon iväg med Adam och har sex på en av stora sce-
nens balkonger. Utan vidare skrupler bjuder han hem
henne för vidare introduktion till litterära giganter och en
natt tillsammans medan hans hustru är bortrest med
deras lille son. 

Det som Katarina uppfattar som inledningen på ett pas-
sionerat förhållande visar sig för Adam inte vara mer än
ett litet kryddigt äventyr på jobbet. Men när Katarina bör-
jar hoppas på en befordran - hon har snabbt blivit mycket
uppskattad på arbetsplatsen och det talas om ett fast jobb
som ansvarig för ungdomsgrupper - försöker Adam irrite-
rat att skaka av sig henne. 

Under tiden har Katarinas mamma hamnat på sjukhus
efter ett självmordsförsök och Mattias, som finns vid
mammans sida, ställer Katarina mot väggen. Hon erkän-
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Det fula och det vackra
Filmens inledande bild uppfylls av Katarinas ansikte. Vio-
linsolot Meditation från Jules Massenets opera “Thaïs”
strömmar ur hennes hörlurar samtidigt som hon håller en
inre monolog. 

"Det finns inte hur mycket tid som helst. Det gäller att
inte slösa bort den. Så man inte vaknar en morgon och
det enda som hänt är att fittan blivit jävligt mycket slap-
pare."

Den vackra musiken står i stark kontrast till hennes
egna krassa ord men fångar filmens centrala tema. Läng-
tan att genom kraften av något större, renare och vack-
rare fly det fula. För Katarina representerat av en suicidal
och alkoholiserad mamma, en snäll men oambitiös pojk-
vän men också en historik av sexuellt utnyttjande och
dåligt självförtroende.

Den verkligheten presenteras kärnfullt i scenen med
mamman när de tillsammans handlar mat och får ta för-
nedringen av att inte ha tillräckligt med pengar. Efter var-
sin cigg på den regniga grå parkeringen, och i brist på
spårvagnspengar, lommar de hem längs motorvägen med
sina kassar. 

I avsaknad av något eget bor Katarina hos pojkvännen,
en hygglig 'knegare' som sitter limmad vid dataspel eller
usla teveprogram och i Katarinas ögon helt saknar ambi-
tioner. Varken hans eller mammans umgänge tilltalar
Katarina som hellre vill träffa människor från den värld
hon tror att hon vill tillhöra. De kulturella och intellektu-
ella som vill något med sina liv och diskuterar konsten
och de stora existentiella frågorna.

Hon lyckas visserligen få med Mattias på en konsert
men medan han ser det hela som ett tillfälligt gästspel i
'pingvinfabriken' blir hon ännu mer övertygad om att hon
befinner sig i rätt element. Jobbet som receptionist hop-
pas hon kan bli första steget in i en bättre och vackrare
värld.

Att uppgå naturligt i den främmande miljön blir långt
ifrån självklart. Hon ljuger för att få jobbet. Hon påstår att
hennes mor var en avliden konsertpianist och att hon
kände det som att 'komma hem' när hon kom till konsert-
huset. Hon anpassar sig dock snabbt till sina arbetsuppgif-
ter och visar, trots att mamman tutat i henne att hon inte
kan ta folk, upp en stor portion social kompetens.
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ner att hon har ett förhållande med dirigenten och att det
är slut mellan henne och Mattias.

Adam som är helt uppslukad av sina repetitioner igno-
rerar Katarina samtidigt som Mattias slänger ut henne ur
sin lägenhet. Katarina tvingas nu sova på Centralstatio-
nen.

Hon gör ett sista försök att få tillbaka Adam men efter
att ha haft sex i den övergivna foajén tackar han för sig
med förklaringen att deras kärlek måste få vara 'fri' för att
kunna andas. Det är dessutom hennes skuld att hans fru
anar att han är otrogen.

Det slutliga dråpslaget kommer då Katarina inser att
Adam har makt att få henne avskedad. Inga löften om det
nya jobbet gäller nu när chefsdirigenten har 'retat' sig på
receptionisten. Hon måste tyvärr sluta. Katarina vägrar
och får bokstavligen bäras ut av två vakter.

Katarina är nu helt hemlös. Efter nätter i Nordstans gal-
leria och i parkeringshus och ensamma timmar i bibliote-
kets läsesal, där hon lyssnar på sin älskade musik och
läser Kierkegaard, beger hon sig till Adams rum på kon-
serthuset. Hon kliver in i det tomma rummet, drar isär
gardinerna, öppnar fönstret och inväntar Adam som strax
dyker upp efter en bejublad premiärföreställning av Beet-
hovens sjunde symfoni. 

Nu ska han bara byta skjorta och ta sitt sedvanliga bloss
i fönstret innan firandet med kollegorna fortsätter. Det
blir en konfrontation där Adam är förödande sarkastisk,
han säger att hon kanske får jobbet tillbaks om hon dan-
sar dukigt för honom. Hon gör som han ber henne, till
och med tackar, men när han sen kallar henne för galen
och klargör att hon aldrig mer kommer att jobba där bris-
ter det totalt för henne. Hon puttar ut honom genom
fönstret och Adam dödas när han slår i marken. 

Katarina lyckas ta sig obemärkt ut ur konserthuset och
förbi folkmassan som har samlats kring ambulansen.
Ensam vandrar hon ut ur staden. Söker upp sin mor på
psyket och lägger sig bredvid henne i sängen.

En tid passerar och vi möter nu Katarina när hon gör ett
sista besök hos socialassistenten som önskar henne lycka
till i livet. Med stor tillförsikt och ny självsäkerhet hänger
sig Katarina åt sin nya anställning, det tacksamma jobbet
att introducera barn och ungdomar till Göteborgs kon-
serthus och musikens magiska värld.  
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Plötsligt kommer hon i kontakt med människor som
andas och lever kultur. Som inte bara vet vem Gunnar
Ekelöf är, inte bara läst någon av hans böcker, utan som
dessutom kan citera sin favoritdikt av författaren. Kata-
rina suger i sig allt i denna atmosfär av förfining, klass
och filosofi. 

Mötet med Adam blir omtumlande och hon inte bara
får bekräftat att man måste tro på det som är sant, vackert
och rent för att lyckas. Han får henne att tro att han ser
henne som sin fritänkande intellektuella jämlike. Och att
förhållandet kommer att införliva henne i hans univer-
sum.

Men murarna till den kulturella eliten är mer svårforce-
rade än hon anar. Katarina må kunna anpassa sig och ha
viljan att lära. Men hon saknar samtidigt en bakgrund att
vila på, och har svårt att avläsa den nya miljöns sociala
koder. När Adam tar kontakt är det utom synhåll för res-
ten av ensemblen och han visar tydligt att hon inte är
något annat än en 'tjänare' åt resten av personalen när
någon kollega befinner sig i närheten. 

Men Adams spontana intresse för henne gör att han är
beredd att besöka hennes värld. 'Slumma lite' om man så
vill. När han kör henne hem och de tar en pizza med bear-
naise på den lokala syltan är det som om det roar honom
att besöka 'verkligheten'. Trygg i förvissningen att detta är
en miljö han aldrig kommer att hamna i.

Katarinas utanförskap illustreras tydligt i scenen då
musikerna samlas på stamkrogen för att diskutera repeti-
tionerna och fira. Första gången ser vi hur hon längtans-
fullt blickar in mot en deras gemenskap. Senare gör hon
ett försök att smälta in genom att klä upp sig (i stulen
klänning) och ta ett glas i baren. Adam menar att hon
borde sitta på sin 'egen' pizzeria medan Katarina försvarar
sig med att detta också är hennes stamställe nu. 

Det är inte minst genom att konkret inta olika rum som
Katarina påbörjar sin klassresa. Första gången hon går in i
det öde Konserthuset är det med tvekan och förundran.
Huset är både skrämmande och lockande särskilt då det
fylls av musik. Som anställd kommer hon snart att lära

känna varje vrå av husets gömda delar och okända
gångar. Mot slutet rör hon sig hemtamt och känner till
genvägar för att snabbast ta sig fram. Vid besöket hemma
hos Adam möter hon en estetik och ett överflöd av konst-
närliga objekt. Adan förevisar henne sitt hem som vore
det en vernissage. Och talar om den smärta all konst krä-
ver.

"På nåt jävla sätt så kommer jag lämna det här bakom
mig och ta mig ut på andra sidan. Till det som är verkli-
gare än den fula verkligheten. Till det som är vackert"
Katarina är bestämd med vad hon vill men en klassresa
som hennes kan inte ske utan hinder eller offer. Hellre än
att bli som sin morsa tar hon livet av sig, säger hon. Det
finns inget alternativ än att försöka fly det psykiska och
sociala arv som tycks vara inristat i hennes DNA.

Hon rör sig dock smidigt mellan dessa två ytterligheter,
förorten och konserthuset samtidigt som hon inte är
förankrad i någotdera. Hemma börjar mamman och pojk-
vännen anklaga henne för att hon börjar tro sig förmer.
Jobbar på fiiina konserthuset i stan. Vem tror hon att hon
är? Medan Adam efter att han har fått vad han vill gör
klart för henne att hon bara är på utflykt i hans värld, och
att hon dessutom saknar både det intellekt och de ambi-
tioner som krävs. Men för honom är hennes största fel att
hon är född i någon slags 'hip hopvärld' där hon borde
stanna. 

Katarina kommer att utkämpa en klasskamp på två
fronter. Inte bara försöker hon forcera den osynliga mur
som skiljer henne från den konstnärliga eliten. I och med
att hon visar sitt eget ursprung ett stort förakt, betraktas
hon också av de sina som en 'klassförrädare'. Vad händer
med hennes personlighet och hennes 'själ' i hennes strä-
van att anpassa sig?

• Somliga hävdar att klassamhället inte existerar idag.
Men att Sverige tydligare än på länge är uppdelat i sociala
skikt och att människors förutsättningar i livet styrs av
detta är svårt att motsäga. Termen klassresa används inte
så ofta i dagens samhälle eftersom det bekräftar att det
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finns en grundläggande ojämlikhet som vi helst inte vill
erkänna. Inte desto mindre gör människor klassresor som
kan vara mer eller mindre smärtsamma. Hur ser Katarinas
klassresa ut? En resa handlar inte bara om vart man vill
komma utan varifrån man kommer. Vilka ambitioner 'får'
man ha om man kommer från en 'lägre' socialgrupp? På
vilka sätt kan ens bakgrund vara hämmande? Finns det
krafter från både hållen som motarbetar denna strävan?
Med Katarinas mammas reaktion som utgångspunkt; vad
spelar föräldrars uppmuntran och engagemang för roll?

• Klassresor kanske vi oftast tänker på som en socioekono-
misk klättring. Men i "Till det som är vackert" handlar
klassresan om att ta sig från en antiintellektuell miljö in i
den kulturella sfären. Något som till och med kan vara
svårare än att bara ta sig fram på ekonomiska meriter. 

Katarinas historia får en extra grym dimension i och
med att Adam först är så uppmuntrande och ingjuter hopp
i hennes strävan om hon bara har viljan. För att i nästa
stund dra undan mattan och slänga i hennes ansikte att
hon är en underdog utan förankring i verkligheten. Vilket
motstånd möter Katarina när hon siktar in sig på denna
värld och hur tacklar hon det? Fundera över hur den kul-
turella världen både kan vara tillgänglig för vem som
helst, om man exempelvis har en särskild begåvning, sam-
tidigt som den också kan uppfattas som exkluderande. 

Det manliga geniet
Som nykomling i konserthusets hierarkiska struktur råder
det knappast någon tvekan om var hon, jämte vaktmästa-
ren, befinner sig inom denna. Adam, som har "chefsdiri-
gent", tydligt markerat på sin logedörr, dikterar inte bara
orkestern och sitter i styrelsen, utan har dessutom ett veto
över alla beslut som fattas i huset. En privilegierad posi-
tion han betraktar som självklar.

Det tassas kring den känsliga maestron som försöker
piska sina oengagerade musiker att hitta tempot, kraften
och "adressering". Även om hans dagsform får musikerna
att darra lite och de befinner sig i ett underläge är de trots
allt i egenskap av musikutövare, mer jämlika än Katarina
någonsin kan bli.

När han faller för Katarina handlar det inte bara om en
sexuell attraktion. Hon överöser honom med komplimang-
er och bekräftar hans överlägsenhet som en auktoritet
med tolkningsföreträde. Om det så bara kommer från en
ung flicka så är detta smicker som Adam slickar i sig för
att må lite bättre.

Han intar genast en lätt överlägsen, om än vänlig atti-
tyd, gentemot denna unga obildade men kunskapstörs-
tande flicka genom att berätta vilka författare som är
oumbärliga, och efter vilka av deras deviser han själv
lever. Så uppfylld av litteratur, av kultur och av sig själv
trivs han i rollen som den upplyste mästaren med den vet-
giriga eleven vid sina fötter. Som i den närmaste pygmali-
onliknande scenbild de tillsammans utgör när Katarina
spenderar en kväll hemma hos honom. När Adam är
'något storartat' på spåret är det hans oboist som han dun-
kar i ryggen och delar glädjen med. Till Katarina säger
han att hon har en fläck på tröjan. Det är med de små ges-
terna som han urholkar hennes självkänsla.

Adam är arketypen för det manliga geniet vars skapar-
kraft och inspiration inte kan ifrågasättas eller störas.
Medan han har sex med receptionisten åberopar han att
kärleken måste vara fri för att den inte ska kvävas. Hela

hans framtoning är att hans liv kretsar kring det egna ska-
pandet och banaliteter som tvättstugan tillhör de dödliga. 

Regissören och manusförfattaren Lisa Langseth roar sig
med att placera honom i bild så som hans egna pompösa
jag uppfattar sig själv. Avslappnad och självsäkert ut-
sträckt i ett öppet fönster, gärna naken och njutandes en
cigarett. En pose som blir symbolisk, inte bara som ett
utslag av narcissism utan som metafor för hans överläg-
senhet och makt. Det kommer ju också vara den bilden
som blir den utlösande för att Katarina tappar greppet och
knuffar ut honom genom fönstret.

• Adam framstår i all sin egocentricitet som en nidbild av
det manliga geniet. Katarina blir en lockelse och en spegel
för Adam som inte kan få nog av bekräftelse. Deras rela-
tion bygger helt på hans behov och när han inte tycker sig
behöva hennes uppmärksamhet längre, avfärdar han
henne på det mest sadistiskt, brutala sätt. Hur ser hans
uppvaktning av Katarina ut? Vilka 'knep' tar han till för att
vinna hennes förtroende? Vad säger bilden av Adam om
manliga maktstrukturer i ett större perspektiv? 

Sex, makt & beroende
Historien om den enkla flickan som förförs av den erfarne
konstnären må vara både ett klassiskt urdrama och en
cementerad kliché. Men här är den förankrad i ett nutida
Göteborg med sina sociala och kulturella schatteringar
och får i och med det en ytterligare spänning. Och man
kan onekligen inte undvika att bli påmind om den debatt
som har pågått det senaste året om sexuella trakasserier i
film- och teatervärlden. Ett känsligt ämne som många inte
vågar tala om eftersom det handlar om att vara till lags
och inte bråka. Andra har avfärdat problematiken med att
inom konsten jobbar man med känslor och därmed kan
gränserna för vad som kan uppfattas som närgånget eller
kränkande vara svårdefinierade.

• SR:s Ekoredaktion gjorde en enkät där det framkom att
av teaterförbundets 1 672 medlemmar (av olika katego-
rier som skådespelare, maskörer, kostymörer, tekniker och
regissörer) hade var femte upplevt att de blivit sexuellt
trakasserade. Av kvinnorna var det var tredje. Oftast då av
en person i ledande ställning. Detta är både en intern och
allmängiltig debatt eftersom könsmaktsstrukturer är
något som genomsyrar många delar av samhället. Disku-
tera hur filmen beskriver detta maktförhållande mellan
könen. Klart är att så länge någon står i beroendeställning
till någon annan finns risken att detta utnyttjas. Vem är
underställd och vem har makten? Diskutera hur ni själva
definierar sexuella trakasserier. Hur sätter man gränser
och hur hittar man styrkan och modet att sätta ner foten?

Det antyds att Katarina har haft en ganska besvärlig
tonårstid där hon på ett eller annat sätt använt sin kropp
för att bli accepterad. Hon har en historia av att ha 'knullat
runt' och vill nu göra sig av med dessa mörka minnen. I
mötet med Adam blir det inte desto mindre med sin kropp
hon åter igen 'betalar' för att kanske upptas i en bättre
värld. Möjligen tror och hoppas hon att det denna gång
handlar om riktig kärlek och att deras samtal är lika vik-
tiga som den sexuella relationen. 

• När Adam drar sig undan är det Katarinas sista despe-
rata åtgärd att erbjuda sex (oralsex som en betoning av
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ytterligare underkastelse) i hopp om att vinna honom till-
baka. När hennes enda vapen inte fungerar och hon ställs
inför hotet att berövas sitt framtidshopp blir hon istället
besatt och fylld av hämndbegär. På vilket sätt blir mötet
med Adam en påminnelse om att det är med sin kropp
hon ska betala för att bli accepterad och nå sina mål? Kan
man vända på förhållandet och se det som att Katarina
använder den makt hon har genom sin skönhet, och ung-
dom? Finns det ett ömsesidigt utnyttjande? 

• Männen har en tradition av socialt nätverksbyggande
som kanske inte är direkt skapade för att utestänga kvin-
nor men som ändå ofta gör det. Vilka typer av manliga
maktstrukturer ser ni runt omkring er? Vad betyder de på
arbetsplatser, i skolan eller ute i det gemensamma sam-
hällsrummet?

• Katarina är en ung kvinna vars känslor pendlar mellan
ytterligheter. Lite väl starka tycker mamman som föreslår
dottern lugnande tabletter. Men Katarina drivs samtidigt
av en övertygelse och målmedvetenhet. Ifall det handlar
om hennes mentala tillstånd eller överilad handling när
hon knuffar ut Adam genom fönstret ger filmen inget tyd-
ligt svar på. Hur uppfattar ni denna dramatiska upplös-
ning? En längtan efter att störta makten, en uppgörelse
mellan könen eller något annat? 

Det är inte ofta en karaktär får uppvisa så starka känslor i
en film som i grunden har en realistisk ton. I opera eller
på teatern kan svängarna tas ut då det handlar om en
annan typ av illusion. Det finns också filmklichéer kring
den svartsjuka hämndlystna kvinnan. "Farlig förbindelse"
där Glenn Close galen av svartsjuka förföljer sin älskare
och kokar familjens kanin är en av hysterikans arketyper.
Medan Woody Allen i sin "Match Point" skildrar en yng-
ling som är beredd att mörda sin älskarinna när hon står i
vägen för hans strävan att behålla en nyvunnen position i
överklassvärlden.

• Till skillnad från hur en kvinnlig motsvarighet förmodli-
gen skulle beskrivas, betraktas denne man vare sig som

galen eller hysterisk. Snarast amoralisk, kalkylerande och
möjligtvis ond. Finns det olika förväntningar på hur kvinnor
och män förväntas agera? Förklarar man dessa beteenden
med helt skilda orsaker? 

Musik som kraft
Första gången Katarina hörde Mozart var på Youtube. Av en
slump. "Plötsligt var jag inne där. I musiken." 

Musiken drabbar Katarina, lyfter henne och ger henne
vingar att söka sig upp till något som hon tror ska vara
vackrare än den fula verklighet hon nu lever i. Hennes
första konsertupplevelse, Mozarts Requiem, rör henne till
tårar och bekräftar att hon har hittat rätt. I sina hörlurar
kan hon ta med sig musiken hem och låta den bli ett nytt
soundtrack i hennes liv. Med musiken känner hon sig oåt-
komlig för allt det fula och smutsiga som förföljt henne.
Hon är inte där längre.

Det finns flera gånger i "Till det som är vackert" när musi-
ken blir en exceptionell kraft som både påverkar Katarinas
handlingar och känslor. När hon smyger in i det stängda
konserthuset hörs musiken från repetitionerna av Beetho-
vens sjunde symfoni svagt för att tillta i styrka ju närmare
hon kommer själva konsertsalen. Magin bryts av dirigenten
som klagar på otydliga träblåsare.

Också scenen där en stråktrio övar Bachs goldbergvaria-
tioner förmedlar en nästan sakral innerlighet för Katarina
och den blir en upptakt till hennes första möte på tu man
hand med Adam. För henne är musiken främst emotionell
även om hon försöker sätta ord på hur hon upplever olika
tolkningar. För hon inser att inom den klassiska musikens
värld är den intellektuella aspekten viktig och man måste
visa att man 'kan' musik. 

• Vad förmår musik egentligen göra med oss? Pianisten
Käbi Laretei talade i en intervju om hur hon ofta upplevt
hur hennes musik påverkat publiken erotiskt, nästan gett
dem en orgasmisk upplevelse. Vilken är den klassiska musi-
kens kraft? Vad kan musik, inte bara den klassiska, fram-
mana för känslor eller rent fysiska sensationer, och påverka
sinnesstämningar? På vilket sätt illustreras detta i "Till det
som är vackert"?
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• Musik finns överallt i det moderna samhället. Musik ska
lugna patienterna i väntrummet eller under massagen,
musik ska locka kunder att handla mer och musik ska ligga
som ett atmosfäriskt moln för att skapa stämning i olika
lokaler. Musik kan alltså vara påträngande och obehaglig.
Till och med användas som tortyr. Vilken roll spelar musi-
ken i era liv? 

Social spelplats & skapare av identitet
Av tradition ses den klassiska musiken som något oåtkom-
ligt för den stora publiken eller den som inte vuxit upp med
den. Att konsert- och operapubliken domineras nästan helt
av höginkomstagare och välutbildad medelklass visar all
statistik. Lite tillspetsat fyller en regelbunden dos högkul-
turkonsumtion för denna grupp en lika given roll som att
spela golf eller tennis. 

Å andra sidan borde den klassiska musiken vara ett kol-
lektivt arv som alla kan ta del av. Det är inte för inte som
många av de klassiska verken har överlevt århundranden då
de är just tillgängliga, begripliga och numera överkomliga
genom nätet för vem som helst. Det krävs ingen skolning
eller ens ansträngning för att ta till sig Mozart, Beethoven,
Chopin eller Bach. Mycket av den musiken var också från
början en musik för en betydligt större och bredare publik.
Helt enkelt dåtidens populärkultur.

Musiken kan också nå oss direkt i hjärtat utan några
intellektuella filter. Att behärska musikens semiotik eller
kunna läsa noter avgör självklart inte upplevelsen. Katari-
nas möte med den klassiska musiken handlar om känslor
och magi. Den påverkar henne rent fysiskt och ger henne
styrka att vilja något större för sig själv.

• Musik kan upplevas gemensamt eller i ensamhet? Vad
betyder musik för er? Klassisk musik och opera är själva
sinnebilden för finkultur. Med imponerande salonger, hög-
tidlighet och en oskriven ritual kring själva besöket. Vilka
fördomar finns kring klassisk musik och framför allt hur
den typiske konsert- eller operabesökaren ska se ut? Vad

kan verka avskräckande för den oinvigde? Varför är det
en sluten och svårintaglig värld? På vilka sätt går Katarina
emot bilden av den gängse klassiska musiklyssnaren? 

Om man vill betona en filmkaraktärs enkelhet och brist på
bildning är de tacksamt att ställa den mot klassiska kul-
turyttringar som konst, opera eller klassisk musik. När
Julia Roberts i "Pretty Woman" får gå på opera första
gången frågar någon hur hon upplevde föreställningen.
Hon svarar; så bra att hon nästan kissade på sig.

• Musik inte bara påverkar oss, den kan också skapa nå-
got av vår identitet, en image. Att berätta vilken musik
man tycker om kan vara lika känsligt som att avslöja sina
innersta tankar. I ett allt större utbud av musik drivs
många att också söka sig till ett allt smalare utbud. Vi gör
spellistor som nästan blir förlängningar av våra personlig-
heter och bedömer andra utifrån deras musikaliska prefe-
renser. Fundera över relationen mellan musiksmak och
hur vi definierar oss själva. Vad vill vi berätta om oss
själva genom att visa vilken musik vi föredrar? Hur ser
trenden ut? Fundera på skillnaden mellan att sälla sig till
det breda och av många accepterade utbudet eller söka
det udda för att starkare demonstrera en mer sofistikerad
smak?

• "Till det som är vackert" vill både beskriva hur mycket
kultur, och då särskilt musik, kan betyda för människor.
Samtidigt problematiserar den hur oåtkomlig den så kal-
lade finkulturen kan vara. I filmen blir Katarinas jobb till
slut att vara samordnare för ungdomar som får besöka
konserthuset. Ett sätt att inbjuda till ett koncentrerat lyss-
nande av musik och inte minst den unika upplevelsen av
en levande orkester. Just nu talas om byggandet av ett
nytt operahus i Stockholm och Kungliga Operan är en av
de högst subventionerade kulturinstitutionerna. Hur ska
den klassiska musiken införliva och locka en större och
inte minst yngre publik? 

Musik och dramaturgi
I "Till det som är vackert" har musiken givetvis en av
huvudrollerna men utgör också en dramaturgisk motor
för berättelsen. Man brukar skilja på en films diegetiska
eller icke-diegetiska musik. Den förstnämnda är musik
som förekommer i filmen och som är en del av filmens
verklighet. Den icke diegetiska musiken är musik som lig-
ger på ljudspåret utanför filmens verklighet. Något som
skapar stämningar och framåtrörelse. I exemplet med
hörlurarna är det både och då vi upplever musiken så som
Katarina gör, men musiken ligger samtidigt som ett ljud-
spår utanför filmens verklighet. 

Beethovens symfoni nr 7 som också blir något av Kata-
rinas och Adams musikaliska tema har sin uppbyggnad i
en försiktig början, en illavarslande fortsättning och en
dramatisk final. Musik är ständigt närvarande i konsert-
husets 'skvallermonitorer' och högtalare, i Adams bilste-
reo, hemma hos honom där en diskret jazzslinga sipprar
ur högtalarna på Bang Olufsens-anläggningen. 

Som en kontrast till den högburna finstämda musiken
ligger någon slags trött muzakmix av halvkända hits i
högtalarna på förortens sjabbiga pizzeria medan det
hemma hos Mattias pågår en ständig kakfoni av högljudd
musik jämte allsköns andra ljud från teve och spel.

Filmens regissör Lisa Langseth.



• Musiken har en väldig kraft och en förskönande effekt.
När musiken tystnar är det också som en dimension för-
svinner och vi dimper rakt ner i den osminkade verklighe-
ten där tillvaron ackompanjeras av spårvagnsrassel, tra-
fikbuller eller andra ljud vi är mer eller mindre medvetna
om. Fundera över hur musiken blir en huvudaktör i fil-
men. När används den som befintlig del av handlingen
respektive som stämningsskapare? Vilken effekt uppnås
när musiken från konserthuset 'följer med' in i bilder från
förorten. 

• Regissören och manusförfattaren Lisa Langseth lång-
filmsdebuterar med "Till det som är vackert" vilken är en
omfattande omarbetning av hennes teaterpjäs "Den äls-
kade" från 2004. Filmen har också en ganska ovanlig, näs-
tan teatral dramaturgi där regissören placerar ett antal
tydliga schematiska element mot varandra och låter fil-
mens teman uppstå i spänningen dem emellan. Det är
naturligtvis manligt mot kvinnligt, högkultur mot lågkul-
tur, innerstad mot förort, tradition mot modernitet, äldre
man i maktposition mot ung kvinna i beroendeställning.
Fundera vidare över sådana motsatspar och över vilka
betydelser man kan uttolka. Hur arbetar filmen bildmäs-
sigt med kontrasterna?

• Man kan också säga att det finns parallella mönster som
samexisterar i filmen utan att neutralisera varandra. Fil-
mens titel kan ses på flera sätt. Dels som en resa "till det
som är vackert" som tidigare beskrivits men också som en
hyllning till finkultur i ordets verkliga betydelse men som
har kidnappats av en elit. På slutet av filmen ser vi ungdo-
mar av alla slag som uppslukas av Mozarts tjugofemte
symfoni. Hur tolkar ni det? Hur ser ni på filmens dubbla
beskrivning av klassisk musik, kanske en konstform större
än livet men bunden av traditionerna? Diskutera, lyssna
och njut! 

Sverige 2010

Producent: Helen Ahlson

Manus & regi: Lisa Langseth

Foto: Simon Pramsten

Scenografi: Lena Selander

Kostym: Marie Flyckt

Mask: Jessica Simonsson

Klippning: Malin Lindström

Musik: Per-Erik Winberg

Ljuddesign: Henrik Ohlin

I rollerna

Katarina - Alicia Vikander

Adam - Samuel Fröler

Mattias - Martin Wallström

Birgitta, Katarinas mamma - Josephine Bauer

Marie, personalchef - Helén Söderqvist

Vaktmästaren - Kim Lantz

Agneta, socialsekreterare - Elisabeth Göransson

Tekniska uppgifter

Speltid: 101 minuter

Format: Vidfilm (1,85:1)

Ljudsystem: Dolby SRD

Censur: Från 11 år

Svensk premiär: 22 oktober 2010

Distribution

Nordisk Film, Tegeluddsvägen 80, 115 28 Stockholm tel 08-587 822

00, fax 08-587 822 53 www.nordiskfilm.com

Kontaktinformation via: www.sfi.se/filmdistribution

Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution efter

den har slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Via länken ovan

kan ni lära mer om hur ni hittar och bokar film.

Redaktion: Andreas Hoffsten, Film i hela landet, Svenska Filminsti-

tutet, mars 2011

FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET. TEL 08-665 11 00. WWW.SFI.SE/FILMISKOLAN

Produktionsuppgifter


