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Biljetter och åldersgränser
Biljetter och förmånskort köper du i kassan på Capitol. Ordinarie biljett - 
pris är 70 kr. Med våra förmånskort blir biljetterna billigare. Cinemateket-
kortet kostar 100 kr och med det betalar du 50 kr per biljett. Stora 
Cinemateketkortet kostar 500 kr och med det går du kostnadsfritt på våra 
visningar. Förmånskorten gäller i ett år. Har du köpt en rabatterad biljett 
måste du visa upp ditt kort tillsammans med biljetten vid insläppet.

Är du under 15 år är det alltid fri entré på Cinemateket, men du får 
förstås bara gå på visningar där åldersgränsen tillåter det.

Filmernas åldersgräns varierar. Läs i programmet vad som gäller för 
respektive film. I vuxet sällskap är filmer från 7 år tillåtna för barn, filmer 
från 11 år tillåtna för barn över 7 år och filmer från 15 år tillåtna för barn  
över 11 år.

Omslagsbild: 8½, visas 20 april.

Våra förmånskort

Cinemateket visar film i Capitols stora salong med 206 platser. Se 
Capitols hemsida för info om kassans öppettider. Inga bokningar, men 
förköp en månad framåt. Adress: Skanstorget 1. Telefon: 031-711 43 44, 
070-829 52 24. Webbsida: capitolgbg.se.

Capitol 

Det här är Cinemateket
Cinematekets uppgift är att tillgängliggöra och levandegöra filmhistorien, att bidra 
till ett ökat intresse för filmhistorien och för filmen som konstform. Vi erbjuder 
vägledning till filmens historia och gör den samtidigt mer inkluderande genom att 
visa allt från stora klassiker till smalare filmer. För att öka förståelsen för filmen 
och dess historia, och för att bidra till att historien skrivs om, placerar vi de filmer
vi visar i ett filmhistoriskt eller samhälleligt sammanhang.

Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet. Filminstitutet är medlem i 
Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), en internationell 
sammanslutning av filmarkiv och cinematek som tillsammans arbetar för att 
bevara och tillgängliggöra filmarvet.
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Capitol

Metropolitan
23 februari

  =  levande musik
B  =  barntillåten
7  =  tillåten från 7 år 

s.t. =  svensk text
e.t. =  engelsk text
u.t. =  utan text
e.d. =  engelsk dialog
s.d. =  svensk dialog

Tisdag 16 april
18.30 Soylent Green – USA år 2022 (Soylent Green), Richard Fleischer, 
 1973. Charlton Heston utreder mord i klassisk science fiction-dystopi. 
 1 tim 37 min, e.d., u.t.

Lördag 20 april
14.00 8½, Federico Fellini, 1963. Marcello Mastroianni briljerar som krisande 
 filmregissör i Fellinis tvåfaldigt Oscarbelönade mästerverk. 2 tim 20 min, s.t.

Tisdag 23 april
18.30 Mysterious Skin, Gregg Araki, 2004. Drabbande queerdrama där 
 barndomsbekanta med gemensamt förflutet möts i vuxen ålder. 35 mm, 
 1 tim 44 min, s.t.

Lördag 27 april
14.00 Iris och löjtnantshjärta, Alf Sjöberg, 1946. Tragedi där Mai Zetterling 
 och Alf Kjellin blev ett av den svenska 40-talsfilmens stora kärlekspar. Digitalt  
 restaurerad av Filminstitutet. 1 tim 29 min, s.d. 

Tisdag 30 april
18.30 Kärleksakten eller En växeltelefonists tragedi (Ljubavni slucaj 
 ili Tragedija sluzbenice P.T.T.), Dusan Makavejev, 1967. Sex, kärlek och död 
 i annorlunda noir som räknas till den jugoslaviska filmens stora klassiker. 
 35 mm, 1 tim 17 min, s.t.

Lördag 4 maj
14.00 Unga Cinemateket: Pelle Svanslös, Stig Lasseby, 1981. Fina miljöer, 
 underbart persongalleri och oförglömliga röster i medryckande film om den 
 svanslöse Uppsalakatten. Digitalt restaurerad av Filminstitutet. 1 tim 21 min, 
 s.d. B   

Tisdag 7 maj
18.30 ”Mackan”, Birgitta Svensson, 1977. Tonårsproblem, raggarbilar och 
 dubbla kondomer i träffsäker 50-talsskildring vars kvinnliga blick väckte 
 debatt bland svenska filmkritiker. Digitalt restaurerad av Filminstitutet. 
 1 tim 40 min, s.d.

Lördag 11 maj
14.00 Wattstax, Mel Stuart, 1973. Legendarisk musikdokumentär där 
 skivbolaget Stax arrangerar en stor konsert till minne av de som dog under 
 upploppen i den socialt utsatta förorten Watts. 1 tim 42 min, e.d., u.t.

Tisdag 14 maj
14.00 Rohmers fyra årstider: En höstsaga (Conte d’automne), Éric Rohmer, 
 1998. Romantiskt förvecklingsdrama där två väninnor försöker gifta bort 
 en vinskörderska som lever ensam på landet. 35 mm, 1 tim 51 min, s.t. B

Lördag 18 maj
14.00 Tokyo Godfathers, Satoshi Kon, 2003. Fartfyllt och hjärtevärmande 
 animedrama där tre hemlösa försöker att ducka gangsters och ta hand om  
 ett övergivet spädbarn. 1 tim 32 min, e.t. 7  

Filmerna visas på Capitol, på DCP och är tillåtna från 15 år om inget annat anges. Läs mer om filmerna på cinemateket.se.
Ordinarie biljettpris 70 kr. Reducerat pris med Cinemateketkortet och Stora Cinemateketkortet. Fri entré för alla under 15 år.
Capitol: Skanstorget 1, tel 031-711 43 44, 070-829 52 24. Se capitolgbg.se för info om kassans öppettider. 
Kontakt: cinemateket.se, cinemateket@filminstitutet.se, facebook.com/cinemateketgbg.
Med reservation för eventuella ändringar. Aktuell information finns alltid på cinemateket.se. Kom i tid – filmerna börjar på utsatt klockslag!

Tisdag 12 mars
18.30 Prickskytten (The Sniper), Edward Dmytryk, 1952. Realistisk noir med 
 socialt patos där en misogyn galning med prickskyttegevär sätter skräck i 
 San Francisco. 35 mm, 1 tim 27 min, s.t. 

Lördag 16 mars
18.30 Rohmers fyra årstider: Tre män och en kärlek (Conte d’hiver), 
 Éric Rohmer, 1992. Romantiskt drama där fransyska föder barn och blir 
 ensamstående mamma efter att ha gett fel adress till sin amerikanska älskare. 
 1 tim 54 min, e.t. B

Tisdag 19 mars
18.30 Fröjdernas gata (French Cancan), Jean Renoir, 1955. Jean Gabin 
 gör en stjärna av en tvätterska och försöker locka publik med utmanande 
 cancan. 1 tim 55 min, e.t.

Lördag 23 mars
14.00 The Secret Life of Words, Isabel Coixet, 2005. Starkt drama där en 
 tillbakadragen kvinna med mörkt förflutet vårdar en brännskadad man. 
 35 mm, 1 tim 55 min, s.t. B  

Tisdag 26 mars
18.30 Judaspengar, Victor Sjöström, 1915, 38 min, s.t. Balettprimadonnan, 
 Mauritz Stiller, 1916, 35 min, s.t. Stumfilmsfynd, digitalt restaurerade av  
 Filminstitutet, i regi av guldåldergiganterna Sjöström och Stiller. Stefan  
 Wingefors på piano. 

Lördag 30 mars
14.00 Maffiabröder (Goodfellas), Martin Scorsese, 1990. Avrättningar 
 och matlagning i mästerlig skildring av en springpojkes väg till toppen. 
 2 tim 26 min, e.d., u.t.

Tisdag 2 april
18.30 Girlfight, Karyn Kusama, 2000. Gymnasietjej tränar boxning bakom 
 ryggen på sin konservativa pappa och förälskar sig i en lovande boxare 
 som avstår från sex. 35 mm, 1 tim 51 min, s.t. 7

Lördag 6 april
14.00 Unga Cinemateket: Minou kattflickan (Minoes), Vincent Bal, 2001. 
 En journalist på jakt efter scoop korsar vägar med en katt som förvandlats 
 till människa. 35 mm, 1 tim 26 min, s.d. 7  

Tisdag 9 april
18.30 Ficktjuven (Pickup on South Street), Samuel Fuller, 1953. Hårdkokt 
 spion-noir där en ficktjuv gör misstaget att stjäla topphemlig information. 
 1 tim 20 min, e.d., u.t.

Lördag 13 april
14.00 Rohmers fyra årstider: En sommarsaga (Conte d’été), Éric Rohmer, 
 1996. En existentiellt krisande matematiker velar mellan kärleksintressen 
 under tre veckors semester. 35 mm, 1 tim 54 min, s.t. B

Tisdag 5 februari
18.30 RoboCop, Paul Verhoeven, 1987. Våldsam satir där en dödförklarad 
 polis återföds som cyborg med uppdrag att bekämpa brott på Detroits gator.  
 35 mm, 1 tim 42 min, s.t.

Lördag 9 februari
14.00 Mur-mummel (Mur murs), Agnès Varda, 1980. Franska nya vågen-
 ikonen Varda återvänder till USA för att dokumentera Los Angeles 
 muralmålningar och intervjua verkens konstnärer. 1 tim 20 min, e.t.

Tisdag 12 februari
18.30 Ingen skall undkomma (None Shall Escape), André de Toth, 1944. 
 Brutalt andravärldskrigsdrama med en mästerlig Alexander Knox som 
 ondskefull nazist. 1 tim 25 min, e.d., u.t.

Lördag 16 februari
14.00 Too Much Johnson, Orson Welles, 1938. Welles snillrika hyllning till 
 slapstickfilmen ansågs förlorad tills en arbetskopia hittades 2008. 
 1 tim 6 min, e.t.

Tisdag 19 februari
18.30 Rohmers fyra årstider: En vårberättelse (Conte de printemps), Éric 
 Rohmer, 1990. I första delen av Rohmers tetralogi går en ung filosofilärare 
 på fest och lär känna en kvinna som vill para ihop henne med sin pappa. 
 1 tim 48 min, e.t. B

Lördag 23 februari
14.00 Whit Stillman: Metropolitan, 1990. I första delen av Stillmans 
 yuppietrilogi hamnar socialisten Tom på efterfest med New Yorks unga 
 borgerlighet. 35 mm, 1 tim 38 min, s.t. B

Tisdag 26 februari
18.30 Min är hämnden (Leave Her to Heaven), John M. Stahl, 1945. Ett möte 
 på ett tåg leder till kärlek, besatthet och galenskap i färgstark noir-film med 
 Oscarbelönat foto. 1 tim 50 min, e.d., u.t.

Lördag 2 mars
14.00 Whit Stillman: Barcelona, 1994. I andra delen av Stillmans   
 yuppietrilogi återförenas två amerikanska kusiner som inte drar jämnt och har 
 svårt att passa in i en stad som knappt syns i bild. 1 tim 41 min, e.d., u.t.

Tisdag 5 mars
18.30 Whit Stillman: The Last Days of Disco, 1998. Stillmans yuppietrilogi 
 avslutas med en skildring av tidiga 80-talets New York där två dansglada  
 vänner flyr verkligheten medan discoscenen håller på att dö ut. 35 mm, 
 1 tim 54 min, s.t. 7

Lördag 9 mars
14.00 Unga Cinemateket: Bröderna Lejonhjärta, Olle Hellbom, 1977. 
 Filmatisering av Astrid Lindgrens saga om två bröder som dör och återförenas  
 i landet Nangijala där de ställs mot den svarta riddaren Tengil och draken  
 Katla. Digitalt restaurerad av Filminstitutet. 1 tim 48 min, s.d. 7


