
Februari
Tisdag 8 februari
18.30 Exil: 35 rhums, Claire Denis,  
2008, 1 tim 40 min, e.t.  

Inspirerad av Yasujiro Ozus Sent om våren berättar 
Claire Denis en historia om en far och en dotter 
– han en pendeltågsförare nära pension, hon en 
nybliven student – som står inför en oundviklig 
separation. Sensuellt och stillsamt rörande porträtt 
av en exiltillvaro i Paris där konflikterna bubblar 
under den välordnade ytan. 

Visningen inleds av Mikela Lundahl Hero, 
universitets lektor vid Institutionen för globala 
studier, Göteborgs universitet.

Lördag 12 februari
14.00 Alfred Hitchcock: De 39 stegen (The 39 Steps), 
1935, 1 tim 26 min, s.t. 

Den mustaschprydda kanadensaren Richard Hannay 
utpekas felaktigt som mördare under Londonvisit. 
Han befinner sig snart i en svår överskådlig stor
politisk förvecklingssoppa. Hitchcocks klassiska 
matiné äventyr parar filmisk lekfullhet med utsiktslös 
mellankrigsstämning och genererade hans dittills 
största publikframgång.

Tisdag 15 februari
18.30 Donnie Darko, Richard Kelly,  
2001, 1 tim 53 min, e.d., u.t. 

Jorden går under om 28 dagar. Det är åtminstone 
vad Donnie Darko, en besvärad tonåring i en 
sömnig villaförort i Ronald Reagans USA, får höra 
från monsterkaninen Frank. Tidsresor, Halloween 
kostymer och new wavemusik möts i biofloppen 
som släpptes direkt på dvd i Sverige. Snabbt uppstod 
ett kultfölje som livade upp nätforum med teorier om 
maskhål och engelska språkets vackraste ord.

Lördag 19 februari
14.00 Exil: Chocolat, Claire Denis,  
1988, 1 tim 45 min, s.t. 

Med inspiration från sin uppväxt ser Claire 
Denis tillbaka på 1950talets franskkoloniserade 
Kamerun. Uppbyggd kring en återblick skildras 
maktförhållandena mellan flickan France, hennes 
föräldrar och deras åtrådda tjänare, spelad av Isaach 
De Bankolé i en av sina första stora filmroller. 
Stark och suggestiv långfilmsdebut som tävlade om 
guldpalmen i Cannes.

Tisdag 22 februari
18.30 Exil: Föraktet (Le Mépris), JeanLuc  
Godard, 1963, 1 tim 43 min, s.t.  

Fritz Lang spelar sig själv i JeanLuc Godards 
Föraktet, där den åldrande filmskaparen får i 
uppdrag att filmatisera Homeros Odysséen – en 
av den västerländska kulturens mest tongivande 
exilberättelser – och tvingas ge sig i kast med 
både äktenskapskrisande manusförfattare och 
producenter som vill ha mer naket och mindre konst.

Lördag 26 februari
14.00 Unga Cinemateket: Järnjätten (The Iron Giant), 
Brad Bird, 1999, 1 tim 27 min, s.d.  

Brad Birds animerade klassiker Järnjätten, där en 
enorm robot från yttre rymden blir vän med en 
ensam pojke i Maine, bygger på en barnbok av Ted 
Hughes. Filmen är en känslostark och milt satirisk 
Hollywoodproduktion med ett tydligt pacifistiskt 
budskap och drag av såväl King Kong som E.T. the 
Extra-Terrestrial.

Mars
Tisdag 1 mars
18.30 Exil: Frihetsligan, Leyla AssafTengroth,  
1994, 1 tim 24 min, s.t.  

Tioåriga Schejka anklagas för mord och att leda 
en tjuvliga. I återblickar skildras överlevandet i ett 
Beirut där bomber faller, pengar tryter och vuxna 
sviker. Verklighetsbaserat drama som blev en 
biosuccé i Libanon och hyllades av Gunnar Bergdahl 
för dess ”värmande solidaritet med världens 
förtryckta”.

Lördag 5 mars
14.00 Exil: Stranger Than Paradise, Jim Jarmusch, 
1984, 1 tim 17 min, s.t.  

Ungersk kusin besöker assimilerad New Yorkbo som 
motvilligt lär känna henne. Tillsammans med en 
bekant drar de ut på vägarna, där svartvita helbilder 
visar upp ett USA som inte skiljer sig så mycket från 
det Östeuropa kusinerna lämnat. Jim Jarmuschs 
inflytelserika genombrott är lika delar kammarspel 
och roadmovie och vann debutantpriset i Cannes.

Visningen inleds av Anna Backman Rogers, pro
fessor i estetik och kultur vid Göteborgs universitet.

Tisdag 8 mars
18.30 Exil: Sambizanga, Sarah Maldoror,  
1972, 1 tim 42 min, e.t. 

Sarah Maldorors första långfilm utgör en hörnsten 
i den militanta, antikoloniala filmens historia. 
I nära samarbete med MPLA (Folkrörelsen för 
Angolas befrielse) gjorde Maldoror denna film som 
utspelar sig precis innan den väpnade kampen 
mot det koloniala styret tog fart. Effektivt gestaltas 
desperationen och vreden över sakernas tillstånd.

Visningen inleds av Jyoti Mistry, filmare och 
professor i film vid Akademin Valand.

Lördag 12 mars
14.00 Exil: Utvandrarna, Jan Troell,  
1971, 3 tim 11 min, s.d. 

Bonden Karl Oskar, hustrun Kristina och brodern 
Robert lämnar tillsammans med sina grannar 
missväxten i Småland för att skapa ett nytt hem i 
Amerika. Jan Troells filmer efter Vilhelm Mobergs 
utvandrarsvit tillhör de mest älskade svenska 
filmerna, sågs av storpublik på biograferna och 
nominerades till sammanlagt sex Oscarstatyetter. 
Digitalt restaurerad av Svenska filminstitutet.

Tisdag 15 mars
18.30 Exil: Hotel Imperial, Mauritz Stiller,  
1927, 1 tim 22 min, e.t.  

I sitt första samarbete med Mauritz Stiller spelar 
Pola Negri kammarjungfrun Anna på det österrikisk
ungerska hotellet Imperial, dit James Halls löjtnant 
tar sin tillflykt från den ryska arméns frammarsch 
under första världskrigets slutskede. Genom Annas 
list förkläs löjtnanten till servitör innan ryssarna 
stövlar in med en pilsk general i spetsen.

Stefan Wingefors ackompanjerar på piano. 

Lördag 19 mars
14.00 Exil: Tevje (Tevya), Maurice Schwartz,  
1939, 1 tim 33 min, e.t.

Den ryskjudiska mjölkutköraren Tevjes dotter 
vill till familjens förskräckelse gifta sig med en 
kristen man, i ett av de främsta verken från vad 
som brukar kallas jiddischfilmens guldålder. Tevje 
bygger på samma förlaga som Spelman på taket och 
är regisserad av Maurice Schwartz, en centralfigur 
bland jiddischspråkiga emigranter i New York under 
början av 1900talet.

Tisdag 22 mars 
18.30 Exil: Medea, Pier Paolo Pasolini,  
1969, 1 tim 50 min, s.t. 

Trollkvinnan Medea, dotter till kungen av Kolchis, 
förälskar sig i den grekiska hjälten Jason och lämnar 
sitt hem för honom. Operasångerskan Maria Callas 
– i sin enda filmroll – briljerar som Medea, som 
övergiven i ett främmande land vägrar acceptera sitt 
öde. Till tonerna av tibetansk musik är Pier Paolo 
Pasolinis Medea ett spektakulärt verk, inspelad i 
ruiner och fallna städer.

Lördag 26 mars
14.00 Unga Cinemateket: Tjorven och Skrållan,  
Olle Hellbom, 1965, 1 tim 33 min, s.d. 

I den andra långfilmen om livet på Saltkråkan – 
berättelser som Astrid Lindgren skrev direkt för film 
och tv – kommer busfröet Skrållan till världen och 
utsätter morfar Melker för all världens påfrestningar. 
Stina vill sälja Skrållan, men bestämmer sig för 
att i stället lämna henne till trollen. Plötsligt är 
Skrållan borta. Digitalt restaurerad av Svenska 
filminstitutet.

Tisdag 29 mars
18.30 Exil: Nybyggarna, Jan Troell,  
1972, 3 tim 24 min, s.d. 

Bonden Karl Oskar, hustrun Kristina och brodern 
Robert lämnar tillsammans med sina grannar 
missväxten i Småland för att skapa ett nytt hem i 
Amerika. Jan Troells filmer efter Vilhelm Mobergs 
utvandrarsvit tillhör de mest älskade svenska 
filmerna, sågs av storpublik på biograferna och 
nominerades till sammanlagt sex Oscarstatyetter. 
Digitalt restaurerad av Svenska filminstitutet.

April
Lördag 2 april
14.00 Exil: Dead Man, Jim Jarmusch,  
1995, 2 tim, s.t. 

Vilsen, döende revisor på flykt i 1800talets 
nybyggar västern slår följe med rotlös ursprungs
amerikan som tror att revisorn är den återupp
ståndna poeten William Blake. Jim Jarmusch gör 
upp med västernmyten i originell genrefilm med 
strålande skådespelarinsatser, utsökt foto och 
soundtrack av Neil Young. 

Tisdag 5 april
18.30 Exil: Det bördiga minnet (Al Dhakira al 
Khasba), Michel Khleifi, 1981, 1 tim 39 min, e.t.

Ömt porträtt av två palestinska kvinnor som  
tvingats lämna sina hem – en äldre som vill tillbaka, 
en yngre som vill vidare. Michel Khleifis debut 
skildrar mästerligt det mellanrum som exilen utgör, 
en väntan där inget kan slå rot och en längtan som 
sliter i en att röra sig, antingen bakåt eller framåt.

Lördag 9 april
14.00 Exil: Sakernas tillstånd (Der Stand der Dinge), 
Wim Wenders, 1982, 2 tim 1 min, s.t. 

Pengar och råfilm tryter för Hollywoodfinansierat 
inspelningsteam på vindpinat kusthotell i Portugal. 
Wim Wenders självreflexiva drama, där ångest 
och alienation uppstår när kameran slutat rulla, 
belönades med Guldlejonet vid Venedigs filmfestival.

Tisdag 12 april
18.30 Exil: Brev från en okänd kvinna (Letter  
From an Unknown Woman), Max Ophüls,  
1948, 1 tim 30 min, s.t.  

Omtumlande kamerarörelser i filmatisering av 
Stefan Zweigs novell där en drömmande Joan 
Fontaine är besatt av kärlek till den pianist hon 
fantiserat om sedan barndomen. Max Ophüls  
vackra film om nostalgi, minnen och omöjlig 
kärlek har inspirerat regissörer som Martin  
Scorsese och Stanley Kubrick. 

Lördag 16 april
14.00 Exil: Doften av grön papaya (Mùi du du  
xanh / L’Odeur de la papaye verte), Tran Anh  
Hung, 1993, 1 tim 43 min, s.t.  

Tran Anh Hungs långfilmsdebut, som prisades 
på Cannesfestivalen och Césargalan, är en lika 
sensuell som sorglig återvändo till det land som 
filmskaparen lämnade efter Saigons fall. En sinnlig 
skildring av slitande kvinnor, tiden och minnet 
av en plats som kommer till liv med kamerans 
poetiska utforskningar.

Tisdag 19 april
18.30 Exil: Farväl, Dragon Inn (Bu san), Tsai  
Mingliang, 2003, 1 tim 22 min, e.t.  

Cruising, ljudliga biosnacks, spöken, turister och 
celebert besök av Miao Tien och Shih Chun – 
både synliga på duken och i rollerna som sig själva 
– när den fuktskadade biografen FuHo Grand 
har sin sista föreställning. Det Venedigprisade 
mötet mellan den taiwanesiska filmens guldålder 
och nya våg utgör en cinefil svanesång som är lika 
delar vemodig och hemsökande.

Visningen inleds av Maria Domellöf-Wik, 
 filmredaktör, kulturreporter och kritiker.

Lördag 23 april
14.00 Exil: Lola Montez – kurtisanen (Lola  
Montès), Max Ophüls, 1955, 1 tim 53 min, e.t.

Färgspektakel i Cinemascope om en irländsk  
dansös resor genom Europa, kärleksaffärer med 
Franz Liszt och Ludwig I och skandalösa leverne 
som slutade på cirkus i USA där hon var tvungen  
att sälja kyssar för att tjäna sitt uppehälle. Max 
Ophüls sista film slaktades av bolaget, men är  
ett av filmhistoriens mest unika verk.

Tisdag 26 april
18.30 Exil: Vad är klockan i Paris? (Ni na bian ji 
dian), Tsai Mingliang, 2001, 1 tim 56 min, s.t.  

När en klockförsäljare i Taipei får upp ögonen för en 
ung kvinna som är på väg att resa till Paris börjar han 
ställa om klockor efter fransk tid och föreställa sig 
ett liv långt hemifrån. Dröm, verklighet, död, De 400 
slagen och en flytande resväska möts i en film som 
längtar till en plats som kanske bara är en fantasi.

Lördag 30 april
14.00 Unga Cinemateket: Labyrint (Labyrinth),  
Jim Henson, 1986, 1 tim 41 min, s.t.  

Utan en tanke på att det kan gå i uppfyllelse önskar 
Sarah att hennes skrikiga lillebror ska rövas bort 
av troll. För att få tillbaka honom måste hon ta sig 
igenom en labyrint full av magi, pruttiga träsk och 
underliga varelser. Fantasifullt och spännande av 
Mupparnas skapare Jim Henson, med David  
Bowie i en minnesvärd roll som trollkung.

Maj
Tisdag 3 maj
18.30 Exil: Repulsion, Roman Polanski,  
1965, 1 tim 45 min, s.t. 

Roman Polanskis första engelskspråkiga film är 
en studie i sinnessjukdom sprungen ur ensamhet 
och alienation, där verkligheten bokstavligt talat 
krackelerar för en belgisk manikyrist i London som 
lämnas ensam i sin systers lägenhet över en helg. 
Ett klaustrofobiskt mästerverk som undersöker 
psykets mest sköra delar med en magnifik 
Catherine Deneuve i huvudrollen.

Lördag 7 maj
14.00 Alfred Hitchcock: I sista minuten (North  
by Northwest), 1959, 2 tim 16 min, s.t. 

Även de som inte sett I sista minuten lär känna 
igen delar av den. Det kan handla om jaktscenen 
med flygplanet eller en Cary Grant som dinglar 
från Mount Rushmore, lika mycket som Saul 
Bass otroliga förtexter eller Grants utseende 
– en direkt inspiration till Don Draper i serien 
Mad Men. I sista minuten är ett av 1900talets 
viktiga filmparadigm. 

Tisdag 10 maj
18.30 Exil: Morgondagen är vår (All That Heaven 
Allows), Douglas Sirk, 1955, 1 tim 29 min, e.d., u.t. 

Den rika änkan Carys trista tillvaro livas upp när 
hon träffar den yngre trädgårdsmästaren Ron. Jane 
Wyman gör en av sina mest minnesvärda roller 
och Rock Hudson möter hennes spel med ömhet. 
Morgondagen är vår var banbrytande i sin skildring 
av kvinnlig lust och inspirerade såväl Rainer Werner 
Fassbinders Rädsla urholkar själen som Todd Haynes 
Far from Heaven.

Lördag 14 maj
14.00 Exil: Resan till Kythera (Taxidi sta Kythira), 
Theo Angelopoulos, 1984, 2 tim 19 min, s.t.  

Befinner vi oss i regissörens minne? En förnimmelse 
av framtiden? Det vet vi inte. Som i sina andra filmer 
lyckas Theo Angelopoulos med Resan till Kythera 
upplösa tiden och anspela på temat om vad det 
innebär att vara en modern grekisk konstnär som 
lever i inbördeskrigets skugga.

Tisdag 17 maj
18.30 Exil: En kung i New York (A King in New York), 
Charles Chaplin, 1957, 1 tim 45 min, s.t.  

”Revolutioner är ett av besvären i det moderna livet”, 
menar kung Shahdov. Han har flytt revolutionen i 
sitt hemland Estrovia och försöker rota sig i New 
York – en exiltillvaro som präglas av förvirring och 
en oförmåga att anpassa sig till det amerikanska 
samhället. Charles Chaplins intertextuellt rika film 
gjordes under hans egen ovälkomna exil.

Lördag 21 maj
14.00 Exil: La Noire de..., Ousmane  Sembène,  
1966, 1 tim 5 min, e.t.

Ousmane Sembènes mästerliga långfilms debut 
handlar om den unga kvinnan Diouana som 
flyttar från Senegal till Frankrike för att arbeta som 
barnskötare åt ett franskt par. Snart inser hon att 
paret vill att hon ska arbeta som tjänare. Deprimerad 
och begränsad börjar hon minnas sitt hemland, 
ifrågasätta sin vardag och längta efter ett annat liv. 

Filmerna är tillåtna från 15 år om inget annat  
anges och visas på Capitol, Skanstorget 1,  
telefon 031-711 43 44, 070-829 52 24.

I vuxet sällskap är filmer från 7 år barntillåtna,  
filmer från 11 år tillåtna för barn över 7 år och  
filmer från 15 år är tillåtna från 11 år. 

Ordinarie biljettpris 100 kr. Biljettpris med  
Cinemateketkortet 60 kr. Fri entré om du är under 
15 år. Biljetter säljs i kassan och på capitolgbg.se. 
Cinemateketkortet kostar 100 kr, gäller i ett år och 
säljs i kassan. Läs mer på cinemateket.se.

Med reservation för eventuella ändringar.  
Aktuell information finns alltid på cinemateket.se.  
Kom i tid, filmerna börjar på utsatt klockslag!

Cinemateket
Svenska Filminstitutet
Filmhuset, Borgvägen 1 
102 52 Stockholm
cinemateket.se

Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet och har till uppgift att öka 
kännedomen och intresset för filmhistorien och för filmen som konstform genom 
att kuratera Svenska Filminstitutets filmsamlingar. Cinemateket erbjuder en 
möjlighet att ta del av vårt kollektiva minne, såväl det globala som det nationella, 
genom att placera filmerna i filmhistoriska eller samhälleliga sammanhang. 

Filminstitutets filmsamlingar finns i Filmhuset i Stockholm där allmänheten 
ges möjlighet att ta del av filmhistorien i form av film, litteratur, affischer och 
bilder. På biograferna Capitol i Göteborg och Spegeln i Malmö visas ett urval 
ur Cinematekets program i Filmhuset, men det erbjuds också visningar särskilt 
arrangerade för Göteborg och Malmö. 

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.

På cinemateket.se kan du läsa mer om filmerna och om  
höstens tema Exil – Längtan efter ett hem.

Exil

Filmare har rest världen runt. För att uppfylla sina drömmar, lämna 
förtryck och ibland fly för sina liv. När de korsat gränserna har de 
förändrat filmen. Våren 2022 utforskar Cinemateket exilens plats inom 
filmen genom konstnärskap som präglas av exil. Med filmer om förlust, 
att lämna ett hem, att komma till en ny plats och att längta tillbaka.

Längtan efter ett hem

8 februari–21 maj
Tisdagar och lördagar på Capitol

  Analog filmkopia
  Inledning
  Levande musik
  Barntillåten
  Tillåten från 7 år
  Tillåten från 11 år

 s.d. Svensk dialog
 e.d. Engelsk dialog

 s.t. Svensk text
 e.t. Engelsk text
 u.t. Utan text
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Utvandrarna (1971).

Längtan efter ett hem

Exil
8 februari–21 maj 2022
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