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Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet och har till uppgift att  
öka kännedomen om 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 vårens  
tema Lycka – Den sjunde himlen och den sjunde konsten.

Komedin, feelgoodfilmen, den utopiska 
berättelsen – det lyckliga slutet. Filmen skildrar 
och skapar lycka och hoppfullhet, men även dess 
motsatser. Våren 2023 undersöker Cinemateket 
den sjunde himlens roll i den sjunde konstarten.

Den sjunde himlen och den sjunde konsten

Lycka

 Göteborg

Program våren 2023
Tisdagar och lördagar på Capitol

Schema Våren 2023

Januari
Lördag 21 januari
14.00 Agnès Varda/Lycka: Min lycka  
(Le bonheur), 1965, 1 tim 25 min, s.t.  

Agnès Varda orsakade en våldsam debatt 
med sin poetisk-realistiska berättelse om en 
arbetarfamilj vars lycka består trots otrohet och 
dödsfall. ”Jag hade målat upp en färggrann lycka 
runt en smärtsam och enkel idé: att var och en 
av oss är utbytbar”, sade regissören om sin film, 
medan kritikern Mauritz Edström argumente-
rade att det är ”livets cynism” som Varda har 
målat: ”den hänsynslösa lyckans två sidor”.

Tisdag 24 januari
18.30 Lycka: Moderna tider (Modern Times),  
Charlie Chaplin, 1936, 1 tim 27 min, s.t.  

Charlie Chaplins första ljudfilm är en satir över 
maskinsamhället där hans lilla luffare försöker 
klara uppehället under depressionen. Han arbetar 
flitigt vid löpande bandet i en fabrik, som välvillig 
nattvakt på ett varuhus och som skönsjungande 
kypare på en restaurang – men vart han än 
vänder sig hamnar han i trubbel. Ett pärlband av 
klassiska scener och ett otvetydigt socialt patos 
gör att filmen brukar kvala in på topplistor över 
världens bästa filmer genom tiderna. 

Fredag 27 januari–söndag 5 februari
Göteborg Film Festival. I samarbete med Göteborg  
Film Festival visas en serie göteborgsskildringar.  
Se festivalens program för mer information.

Februari
Tisdag 7 februari
18.30 Lycka: Den sommaren (Chronique  
d’un été), Jean Rouch, Edgar Morin, 1961,  
1 tim 25 min, e.t.  

”Är du lycklig?” visar sig vara en provocerande 
och komplicerad fråga i Jean Rouchs och Edgar 
Morins dokumentär. Intimt och poetiskt bildspråk 
bildar en kulturhistorisk tidskapsel till 1960, där 
parisare berättar om sina liv. Filmen var start-
skottet för det Morin döpte till cinéma vérité och 
som influerade den franska nya vågen. Jean-Luc 
Godard beskrev hur filmens tankfulla kommenta-
rer gav nya ramar för hur filmkonsten kunde låta. 

Lördag 11 februari
14.00 Lycka: Glädjespridaren (The Entertainer), 
Tony Richardson, 1960, 1 tim 36 min, s.t. 

Laurence Olivier Oscarnominerades för sitt 
porträtt av den åldrade music hall-underhållaren 
Archie Leach vars glansdagar är över och som 
döljer sina sorger med alkohol, otrohetsaffärer 
och ekivoka skämt. Arga dramatikern John 
Osbourne specialskrev rollen för Olivier till 
teater produktionen med samma namn, från 
vilken flera av skådespelarna hämtats. Film-
debuter för Alan Bates och Albert Finney.

Tisdag 14 februari
18.30 Lycka: Svenska bilder, Tage Danielsson,  
1964, 1 tim 46 min, s.d.  

Monica Zetterlund blir jagad av Hasse Alfredson 
som i sin tur jagas av Birgitta Andersson i Hasse och 
Tages första film Svenska bilder – en sketchkavalkad 
om 36 episoder utan kontinuitet som kryddats 
med synnerligen mycket musik och en mängd 
stockholms bilder. Med snillrika förtexter av Per 
Åhlin och en gigantisk ensemble som omfattar 
praktiskt taget hela skådespelareliten omhuldades 
filmen av såväl filmkritiker som publik.

Visningen inleds av Lotta Nyberg,  
bibliotekarie och skribent.

Lördag 18 februari
14.00 Unga Cinemateket: Det levande slottet  
(Hauru no ugoku shiro), Hayao Miyazaki,  
2004, 1 tim 59 min, s.d.  

Den unga hattmakerskan Sofie förvandlas av 
den missunnsamma Ödehäxan till en gammal 
kvinna. På jakt efter hjälp stöter hon ihop med 
fåfänga trollkarlen Hauru som är på väg att mista 
sin magiska kraft. Tillsammans med elddemonen 
Calcifer och pojken Mike bor han i ett levande 
slott, som vandrar omkring på spensliga ben. 
En svindlande berättelse om krig och kärlek 
signerad animemästaren Hayao Miyazaki. 

Tisdag 21 februari
18.30 Lycka: Claudine, John Berry,  
1974, 1 tim 32 min, e.d., u.t. 

”Make Yours a Happy Home” sjunger Gladys 
Knight på ljudspåret till detta drama om en 
afrikansk amerikansk arbetarfamiljs vardag i 
1970-talets New York. Filmen producerades av 
Third World Cinema, ett bolag grundat för att 
främja afrikanskamerikanska skådespelare, och 
den tidigare svartlistade John Berry skapade 
ett inkännande drama om social orättvisa 
där vardagens kamp kommenteras av Curtis 
Mayfields vackra musik.

Lördag 25 februari
14.00 Lycka: På ett visst sätt (De cierta manera), 
Sara Gómez, 1977, 1 tim 13 min, e.t.

Sara Gómez hann aldrig färdigställa sin film 
– som i stället slutfördes av kollegan Tomás 
Gutiérrez Alea – som utspelar sig i en av 
Havannas fattigare stadsdelar strax efter den 
kubanska revolutionen. Filmen berättar om en 
lärarinna som konfronteras med sexism, rasism 
och klassamhället. Genom en blandning av 
dokumentär och fiktion gjorde Gomez en av det 
post revolutionära Kubas mest hänförande filmer.

Tisdag 28 februari
18.30 Lycka: Lyckans gullgossar, Sigurd Wallén,  
Ivar Johansson, 1932, 1 tim 21 min, s.d.  

”Det ordnar sig alltid …” sjunger Sigurd Wallén 
och Erik ”Bullen” Berglund i en farsartad komedi 
regisserad av Wallén och Ivar Johansson, om 
småföretagare som blir nyrika på börsen men 
tvingas genomleva 1930-talets ekonomiska kris. 
”Medelsvensonsk tendens” skrev kommunistiska 
Ny Dag vid premiären, men som en populärkulturell 
skildring av en ekonomisk kris framstår Lyckans 
gullgossar i dag som något exceptionellt.

Mars
Lördag 4 mars
14.00 Agnès Varda/Lycka: Vagabond  
(Sans toit ni loi), 1985, 1 tim 45 min, s.t.   
Förfilm: Réponse de femmes : Notre corps,  
notre sexe, 1975, 8 min, e.t.

På en vinterkarg landsbygd i södra Frankrike 
hittas en ung kvinna (Sandrine Bonnaire) död i 
ett dike. Människor som träffat henne under de 
sista veckorna, i huvudsak män, berättar om sina 
möten, och en historia om hennes kringluffande liv 
och död utkristalliseras. Mångfaldigt prisbelönad, 
bland annat med Guldlejonet i Venedig. I Réponse de 
femmes : Notre corps, notre sexe undersöker regissö-
ren vad det innebär att vara kvinna.

Tisdag 7 mars
18.30 Lycka: Broken Blossoms,  
D. W. Griffith, 1919, 1 tim 30 min, e.t. 

Ung flicka med en alkoholiserad far träffar i D.W. 
Griffiths tragedi en kinesisk man som förälskar sig i 
henne. Materialet deprimerade Griffith till den grad 
att han hade svårt att färdigställa filmen. I efterhand 
kan Richard Barthelmess ”yellowface” sörjas, men 
filmens skildring av två vilsna själar berör ännu – 
och Lillian Gishs leende är en av filmhistoriens  
mest ikoniska bilder av olycka.

Stefan Wingefors ackompanjerar på piano.

Lördag 11 mars
14.00 Lycka: Ružové sny, Dusan Hanák,  
1977, 1 tim 43 min, e.t.

Brevbäraren Jakub är gadjo och djupt förälskad 
i romska Jolanka. Då deras respektive familjer 
vägrar acceptera att kärleken är äkta bestämmer 
de sig för att rymma och leva tillsammans i 
stor staden. Det visar sig snart att deras drömmar 
om gemensam lycka skiljer sig åt. Dusan Hanáks 
förtjusande film bär spår av tjeckoslovakiska nya 
vågen och är en av de första filmerna att på ett 
realistiskt sätt skildra den romska gemenskapen.

Tisdag 14 mars
18.30 Frank Borzage/Lycka: I sjunde himlen  
(7th Heaven), 1927, 1 tim 58 min, e.t.

”Jag är inte van vid att vara lycklig … Det är 
lustigt … det gör ont” säger Janet Gaynors 
gatuflicka efter att hon har förälskat sig i Charles 
Farrells kloakarbetare och flyttat in i hans 
taklägenhet – titelns sjunde himmel – strax 
innan han kallas in till första världskrigets front. 
Frank Borzages första av tre visuellt hänförande 
romantiska melodramer med Gaynor och Farrell 
som spelades in med musik och ljudeffekter.

Lördag 18 mars
14.00 Unga Cinemateket: Min onkel (Mon oncle), 
Jacques Tati, 1958, 1 tim 55 min, s.t.  

Fåordig och fumlig morbror trycker på fel knappar 
i sin svågers ultramoderna skrytvilla, vänder ut 
och in på hans trädgårdsfest och kortsluter hans 
plastfabrik. Min onkel var den franska humorkungen 
Jacques Tatis första film i färg och den andra med 
alter egot Monsieur Hulot – mannen med pipan, 
tyghatten och de för korta byxorna. Filmen blev 
Tatis mest framgångsrika, en stor internationell 
succé som belönades med en Oscar.

Tisdag 21 mars
18.30 Fritz Lang: M, 1931, 1 tim 44 min, s.t. 

Fritz Langs ljudfilmsdebut är en nervpirrande och 
labyrintisk spänningsklassiker där såväl polisen 
som den undre världen jagar Peter Lorres barna-
mördare. Inspirerad av polisiära spaningsrutiner 
och Tysklands många seriemördare – däribland 
Peter Kürten, ”vampyren från Düsseldorf” – skapar 
Lang en moraliskt komplex film där det i slutändan 
inte är så självklart vem det verkliga monstret är.

Lördag 25 mars
14.00 Lycka: Månen har stigit (Tsuki wa noborinu), 
Kinuyo Tanaka, 1955, 1 tim 42 min, e.t. 

I sin andra långfilm som regissör tar sig stjärnan 
Kinuya Tanaka an en berättelse, baserad på ett 
manus medförfattat av Yasujiro Ozu, som skildrar 
tre systrars kärlekslycka en sen höst i Japans 
tidigare huvudstad Nara. Ozu-bekanta Chishu Ryu 
spelar återigen fadersfiguren i ett giftermålsivrigt 
familjedrama, som i regi av Tanaka – här i rollen 
som familjens husa – berättas ur ett varmt och 
kvinnligt perspektiv. 

Tisdag 28 mars
18.30 Billy Wilder: Kvinna utan samvete  
(Double Indemnity), 1944, 1 tim 47 min,  
e.d., u.t.

I en av Billy Wilders mest kritikerrosade filmer 
försöker försäkringssäljaren Walter Neff sälja en 
bilförsäkring till sin bortresta kunds fru, spelad 
av Barbara Stanwyck, men blir i stället övertalad 
att hjälpa henne utföra det perfekta mordet på 
hennes make. Det som börjar som en kalkylerad 
risk för att utnyttja försäkringssystemet och få ut 
en fördubblad livförsäkring ödeläggs av rädsla, 
manipulation och svartsjuka.

April
Lördag 1 april
14.00 Lycka: Rio, Zona Norte, Nelson Pereira  
dos Santos, 1957, 1 tim 30 min, e.t.

Samba, solsken och skoj i Rio, men för nöjeslivets 
proletärer är livet inte alltid så muntert. Grande 
Otelo spelar sångaren Espírito da Luz, en rollfigur 
inspirerad av den brasilianska sambakompositören 
Zé Keti, i Nelson Pereira dos Santos musikal, som 
med tillbakablickar skildrar ett liv där den joviala 
musiken ställs i bjärt kontrast till en verklighet 
präglad av hårda motgångar, svek och exploatering.

Tisdag 4 april
18.30 Frank Borzage/Lycka: Som en tjuv  
om natten (History Is Made at Night),  
1937, 1 tim 35 min, e.d., u.t. 

Frank Borzage accepterade att göra denna film 
efter att ha sett originaltiteln (History is Made at 
Night), och en berättelse skrevs om en hovmästare 
(Charles Boyer) som möter en kvinna (Jean Arthur) 
som försöker att skilja sig från sin svartsjuka 
make. Som en tjuv om natten är en melodram med 
komiska inslag som utvecklas till en katastroffilm 
och enligt kritikern Dave Kehr utgör Borzages 
”varmaste och mest perfekta verk”.

Lördag 8 april
14.00 Fritz Lang: Frank James hämnd  
(The Return of Frank James), 1940,  
1 tim 32 min, e.d, u.t. 

När den ökända banditen Jesse James mördare 
frikänns tar brodern Frank lagen i egna händer. 
Fritz Langs första västern är en fristående upp-
följare till Henry Kings Utanför lagen, men här med 
föregångarens birollsfigur befordrad till huvudroll. 
”Jag tror inte att de vill ha mig i Hollywood längre”, 
ska Lang ha sagt när han söktes upp av agenten 
Sam Jaffe, mannen som satte bollen i rullning för 
Langs andra andning i Hollywood.

Tisdag 11 april
18.30 Lucio Fulci: The New York Ripper  
(Lo squartatore di New York), 1982,  
1 tim 30 min, s.t.

Ökänd och i flera länder totalförbjuden slasherfilm 
där en utbränd snut tar hjälp av en psykolog för att 
stoppa en kvinnomördare i New York. Så misogyn, 
nihilistisk och ultravåldsam att en brittisk censor 
kallade The New York Ripper ”den mest skadliga 
film jag har sett i hela mitt liv”. Andra såg i filmen 
en radikal nytolkning av Hitchcocks spänning och 
en elak parodi på rivalen Dario Argentos psyko-
analytiska mordhistorier.

Lördag 15 april
14.00 Lycka: Pastoral, Otar Iosseliani,  
1975, 1 tim 35 min, e.t. 

Fyra musiker från stan tillbringar sommaren i en 
liten by på landsbygden, inhysta hos en familj i 
generationsboende. Livet på landet är lugnt och 
allt har sin gilla gång. Men den moderna världen 
har också kommit hit med besprutningsplan och 
traktorer som ständigt stör musikerna i deras 
övningar. Tumult uppstår när ett nytt hus ska 
byggas och ett fönster vetter mot grannens gård. 
Belönad med kritikerpriset i Berlin.

Tisdag 18 april
18.30 Lycka: Den sjunde kontinenten  
(Der siebente Kontinent), Michael Haneke,  
1989, 1 tim 47 min, s.t. 

Medelklassen imploderar i Michael Hanekes 
första film om ”Österrikes mentala istid”. I tre 
delar skildras en familjs hamsterhjul i skonings-
löst ljus, med själsdödande tystnad och tåla-
modsprövande tagningar som fäller skugga över 
en tillvaro vars enda gnista är tron på att lyckan 
väntar annorstädes, i Australien – den sjunde 
kontinenten. ”Det är mycket skickligt och nästan 
outhärdligt”, ansåg DN:s Eva af Geijerstam.

Lördag 22 april
14.00 Unga Cinemateket: Den bästa sommaren,  
Ulf Malmros, 2000, 1 tim 31 min, s.d. 

Guldbaggebelönad film om Annika och Mårten 
som placeras som sommarbarn hos bistra begrav-
ningsentreprenören Johansson (en strålande Kjell 
Bergqvist), bygger en lådbil av en likkista, trycker 
in en kudde i moraklockan och agerar äktenskaps-
mäklare för att liva upp stämningen. Varm och 
mänsklig landsbyggdskildring som Jonas Cramby 
i Expressen menade ”är den sorts film Sverige 
skulle behöva många, många fler av.” 

Tisdag 25 april 
18.30 Agnès Varda/Lycka: Agnès stränder  
(Les plages d’Agnès), 2008, 1 tim 50 min,  
s.t  

80-åriga Varda är mer fantasifull, öppen och 
självreflekterande än någonsin när hon återbesöker 
och skapar nya motiv utifrån stränder som på 
olika sätt symboliserar fina minnen för henne. 
Agnès stränder kan breda ut sig framför oändliga 
dimhöljda hav, som en konstinstallation i mitten av 
en folkfylld gata i Paris, i lekfulla animationer och 
kring människorna som varit en del av hennes liv.

Lördag 29 april
14.00 Lycka: Happy Together (Cheun gwong tsa sit), 
Wong Kar-wai, 1997, 1 tim 37 min, s.t.   

Tony Chiu-wai Leung och hbtq-ikonen Leslie 
Cheung gör rollerna som två Hongkongturister 
fast i Argentina. Rollfigurernas oberäkneliga 
relation återspeglas i ett hypnotiskt bildspråk 
som går från psykologiskt skärpta svartvita 
scener till euforiska färgexplosioner, i Wong   
Kar-wais febriga och vackra porträtt om att 
försöka börja om – med eller utan varandra.

Maj
Tisdag 2 maj
18.30 Ingemo Engström: Dark Spring,  
1970, 1 tim 29 min, e.t.

Ingemo Engströms långfilmsdebut tillika 
examens projekt från filmskolan i München är en 
självreflexiv berättelse om en kvinna som upplever 
déjà vu i samband med att ett förhållande når sitt 
slut och ett annat inleds. ”Filmen strävar efter 
skönhet men pratar om politik i alla fall”, skrev 
Harun Farocki. ”Ingen annan i vår generation har 
försökt koppla samman cinematografisk skönhet 
med samtidspolitik på detta sätt.”

Lördag 6 maj
14.00 Lycka: Ett underbart liv (La Vie  
est belle),  Mweze Ngangura, Benoît Lamy,  
1987, 1 tim 23 min, e.t.

Den kongolesiska sångaren Papa Wemba axlar 
huvudrollen i denna film om en fattig musiker som 
lämnar sin rurala hembygd för storstaden Kinshasa, 
där han tvingas hanka sig fram på ströjobb tills 
han en dag får en chans att uppträda igen. Mweze 
Nganguras och Benoit Lamys film är en berättelse 
full av musik, värme och hopp – en modern saga 
där traditioner får ta plats även i ett moderniserat 
Kongo-Kinshasa.

Tisdag 9 maj
18.30 Fritz Lang: Människojakt  
(Man Hunt), 1941, 1 tim 45 min, e.d, u.t.

Brittisk jägare jagas av Gestapo efter misslyckat 
försök att mörda Hitler. Med nytänd Hollywood-
gnista ansågs Fritz Lang vara en värdig ersättare när 
John Ford hoppade av filmatiseringen av Geoffrey 
Households roman Attentat mot diktator (1939). Lang 
tvingades ta till list för att spela in den film han ville 
göra, vilket i slutändan lönade sig. Många kritiker 
listade Människojakt som en av årets bästa filmer.

Lördag 13 maj
14.00 Lycka: Fear and Loathing in Las Vegas,  
Terry Gilliam, 1998, 1 tim 58 min, s.t. 

Sanningen är sekundär i filmen baserad på 
boken av den mytomspunne journalisten 
Hunter S. Thompson. Tjänsteresan som för 
journalisten Raoul och Dr. Gonzo genom Mojave-
öknen till Las Vegas extravaganta spelhallar 
kantas av ett skruvat, surrealistiskt och neonbelyst 
bildspråk som troget formas efter rollfigurernas 
psykedeliska vansinnesfärd i jakten på den 
amerikanska drömmen.

Moderna tider (1936).

Det levande slottet (2004).

Vagabond (1985).

Svenska bilder (1964).

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 tillåtna för barn över 7 år och 
filmer från 15 år tillåtna för barn över 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 webben. 
Kom i tid, filmerna börjar på utsatt klockslag!

  Analog filmkopia 
  Samtal eller inledning 
  Musikackompanjemang
  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

Cinematekets redaktion:
Danial Brännström, Cinematekschef (tjänstledig)
Tora Berg, curator
Sebastian Lindvall, curator
Oscar Pedersen, curator
Stefan Ramstedt, curator
Tina Wolter, administratör
Catherine Jarl, marknadsansvarig
Edie Bard, praktikant

Kontakt:  
cinemateket.se 
cinemateket@filminstitutet.se  
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