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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

 Malmö

Program våren 2023
Tisdagar klockan 18 på Spegeln

Schema Våren 2023

Tisdag 31 januari
18.00 Lycka: Min lycka (Le bonheur),  
Agnès Varda, 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 7 februari
18.00 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 stock-
holmsbilder. Med snillrika förtexter av Per Åhlin 
och en gigantisk ensemble som omfattar praktiskt 
taget hela skådespelareliten omhuldades filmen av 
såväl filmkritiker som publik.

Tisdag 14 februari
18.00 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. 

Tisdag 21 februari
18.00 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 kommentarer gav nya ramar 
för hur filmkonsten kunde låta. 

Tisdag 28 februari
18.00 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 
afrikanskamerikansk 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 var-
dagens kamp kommenteras av Curtis  Mayfields 
vackra musik.

Tisdag 7 mars
18.00 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 efter-
hand 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.

Ronen Thalmay ackompanjerar på piano.

Tisdag 14 mars
18.00 Bildningsbaren special: Livet på landet,  
Bror Bügler, 1943, 1 tim 46 min, s.d.,  

Lyckan gror i landsbygdens jord, i synnerhet i 
Skåne och på platser där traditioner hålls vid liv 
och det råder fred mellan klasser. Det flödade inte 
av civilisationskritik i svensk 1940-talsfilm, men 
den återfinns i Edvard Perssons filmer, även om 
den nog måste karakteriseras som reaktionär. 
”Tar man filmen för vad den är – ett gemytligt 
och hjärt knipande folklustspel – så är den en 
fullträff”, skrev Nils Beyer i BLM.

Efter filmen samtalar Karin Arbsjö, programchef 
för P1 och P2 Malmö, med Kalle Lind, författare, 
och Ann-Sofi Ljung Svensson, universitetslektor i 
litteraturvetenskap vid Malmö universitet. Fri entré!

Tisdag 21 mars
18.00 Lycka: I sjunde himlen (7th Heaven), 
Frank Borzage, 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 
kloak arbetare 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.

Tisdag 28 mars
18.00 Lycka: Ružové sny, Dusan Hanák,  
1977, 1 tim 24 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 storstaden. 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 4 april
18.00 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 
postrevolutionära Kubas mest hänförande filmer.

Tisdag 11 april
18.00 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 18 april
18.00 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.

Tisdag 25 april
18.00 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 2 maj
18.00 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 Mojaveöknen till Las 
Vegas extravaganta spelhallar kantas av ett skruvat, 
surrealistiskt och neonbelyst bildspråk som troget 
formas efter rollfigurernas psykedeliska vansinnes-
färd i jakten på den amerikanska drömmen.

Tisdag 9 maj
18.00 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.
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Filmerna är tillåtna från 15 år om  
inget annat anges och visas på Spegeln,  
Stortorget 29, telefon 040-12 59 78. 

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 och Cinemateketkortet säljs på 
Spegeln. Cinemateketkortet kostar 100 kr och 
gäller i ett år. 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 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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