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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.
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Temat för vårens program är Lycka. Det kan 
betraktas som en provokation sett till den tid 
vi lever i att viga en stor del av detta program 
åt detta begrepp och dess relation till film
historien. Vår avsikt är inte att provocera, 
men nog hoppas vi att programmet ska väcka 
både tankar och känslor. Från historien vet vi 
att det är nödvändigt att prata om jämställd
het där ojämställdhet råder, att det är viktigt 
att prata om rättvisa där orättvisa råder. Och 
vi tror att det är viktigt att prata om lycka 
trots all den olycka som finns i världen.

Har begreppet lycka något arkaiskt över 
sig? Pratar vi i dag hellre om välbefinnande 
eller balans för att beskriva våra känslor? Är 
vi i dag hellre lyckade än lyckliga? Stämmer 
det, och är dessa begreppsliga förskjutningar 
ett symptom på något? Vad händer med våra 
känslor när de omvandlas till handelsvaror 
i vad William Davies, professor i politisk 
ekonomi, kallar för en lyckoindustri? Och har 
detta något att göra med att nästan var tionde 
svensk behandlas med antidepressiva medel?

Filosofen Henri Lefebvre noterade att 
”lyckans ansikte försvann från konsten och 
littera turen då den började reproduceras på 
ändlösa väggar och affischtavlor, och erbjöd 
varje förbipasserande att känna igen sig 
i dess universella bild”. Kanske kan detta 
program bekräfta Lefebvres tanke, för till 
skillnad från Frank Borzages naivistiska 

»Har begreppet lycka 
något arkaiskt över sig? 
Pratar vi i dag hellre om 
välbefinnande eller balans 
för att beskriva våra 
känslor? Är vi i dag hellre 
lyckade än lyckliga?«
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lyckoskildringar gjorda under förra seklets 
första årtioenden tycks den senare filmen 
alltmer benägen att ifrågasätta lyckan och 
dess premisser. Lyckan återfinns visserligen 
i Agnès Vardas, i Otar Iosselianis, i Kidlat 
Tahimiks och i Hasse & Tages filmer, men 
dess uttryck är inte lika stabila som tidigare 
och de omges av en alltmer komplex verklig
het med personliga tragedier, accelererande 
framstegsoptimism, koloniala arv och have
rerade politiska projekt.

Med detta program vill vi bjuda in till en 
undersökning av denna flyktiga och fragila 
lycka, av hur begreppets betydelser och 
skildringar har förändrats över tid samt dess 
samhälleliga bäring i dag.

Utöver temat så innehåller även sidopro
grammet en rad högintressanta punkter. En 
av höjdpunkterna är retrospektiven av Fritz 
Langs filmer. Retrospektiven är komplett och 
fortsätter under hösten. En annan höjdpunkt 
är serien med Ingemo Engströms filmer. Eng
ström har varit verksam sedan 1960talets 
slut, men hennes filmer har aldrig visats på 
Cinema teket. Vi ser fram emot att få möj
lighet att korrigera detta misstag och att få 
välkomna Engström till oss.

Den publikation ni nu håller i era händer 
ser annorlunda ut än den gjort de senaste 
åren. Formatet är mindre och sidantalet är 
färre. Förändringen sker för att vi har velat 
lägga mer energi på de längre och mer djup
lodande texterna, och vi gläds åt att nu kunna 
pub li cera längre texter om retrospektiverna 
i programmet.

I övrigt bör upplägget kännas bekant för 
återkommande besökare, och vi hoppas att 
såväl gamla som nya besökare tar tillfället 
i akt och förkovrar sig i vårens program – 
både i tryckt och projicerad form.

 
Stefan Ramstedt, curator

Cinemateket har till detta program lånat 
visningsmaterial från följande FIAF-anslutna 
institutioner: Academy Film Archive (Los Angeles), 
Arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V. 
(Berlin), The BFI National Archive (London), 
Cinemateca Portuguesa (Lissabon), Cinémathèque 
de la ville de Luxembourg (Luxemburg), Die 
Deutsche Kinemathek – Museum für Film und 
Fernsehen (Berlin), EYE Filmmuseum (Amsterdam), 
Filmmuseum München (München), Filmmuseum 
Wien (Wien), Fondazione Cineteca di Bologna 
(Bologna), Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
(Helsingfors), Library of Congress (Washington/
Culpeper), Slovenský filmový ústav (Bratislava), 
UCLA Film and Television Archive (Los Angeles).

Tack till: Ingemo Engström, Stefan Drößler, 
Franska Filmfestivalen, Franska Institutet, Georgian 
National Film Centre, Helena Hertz, Dave Kehr, 
Ehsan Khosh bakht, Saki Kobayashi, Alice Leroy, 
Trolltrumma, Slovakiska Institutet.
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Om Cinemateket

Samlingarna
En stor del av Filminstitutets 
samlingar finns i Filmhuset i 
Stockholm där allmänheten 
kan ta del av filmhistorien i 
form av film, litteratur, affi
scher och bilder. På biograferna 
Capitol i Göteborg och Spegeln 
i Malmö visas ett urval ur 
Cinematekets program i Film
huset, men det erbjuds också 
visningar särskilt arrangerade 
för Göteborg och Malmö.

Cinemateket är en del av Svenska 
Filminstitutet och har till uppgift att 
öka kännedomen om och intresset för 
filmhistorien och filmen som konstform 
genom att kuratera Filminstitutets 
filmsamlingar. 

Cinemateket, som vid grundandet hette Svenska 
Filminstitutets Filmklubb, inledde sin verksam
het i september 1964, med filmvisningar i Zsalen 
i ABFhuset på Sveavägen, ovanpå jazzklubben 
 Gyllene Cirkeln, och på Moderna Museet. Till öpp
ningsprogrammet 1964 hade fem svenska regissörer 
fått välja tre filmer var. I presentationen skriver 
Filmarkivets dåvarande chef NilsHugo Geber: ”I sin 
helhet fixerar programmet de divergerande riktlinjer 
efter vilka filmklubben kommer att bedriva sin vis
ningsverksamhet i framtiden. Som ett första exem
pel på samarbete mellan filmklubben och filmens 
konstnärer är öppningsprogrammet löftesrikt. Var 
och en som känner behov av att följa den vita dukens 
öga mot världen och se dess visioner är välkomna till 
Filminstitutets filmklubb.”

Den allra första filmen som visades var Charlie 
Chaplins Cirkus, tisdag 15 september 1964. Bland 
övriga filmer i öppningsprogrammet märks C i 
 uppförande av Jean Vigo, Erotikon av Mauritz Stiller 
och Blodets tron av Akira Kurosawa.

FIAF och 
världsfilmsarvet
Svenska Filminstitutet är 
medlem i FIAF, Fédération 
Internationale des Archives du 
Film. FIAF är en internationell 
sammanslutning av filmarkiv 
och cinematek som tillsammans 
arbetar med att bevara och till
gängliggöra världsfilmarvet. När 
FIAF bildades 1938 var det med 
fyra institutioner som medlem
mar, i dag finns det mer än 170 
medlemmar från 75 olika länder. 
Genom FIAF har Cinemateket 
oumbärlig tillgång till världens 
viktigaste filmsamlingar – och 
även utländska cinematek kan 
ta del av vårt eget digra film
arkiv! Läs mer på fiafnet.org.
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Huset innehåller mängder av associationer 
till film: fasadens fönsterlinjer påminner om 
perforeringshålen i en filmremsa, de runda 
invändiga trapphusen kan uppifrån ses 
som en ringlande filmremsa och de blanka 
hissdörrarna är formgivna efter sminkspeg
lar med mera. I Filmhuset hittar du förutom 
Cinematekets biografer Filminstitutets bibli
otek, Sveriges enda specialbibliotek om film. 
I bibliotekets samlingar finns information 
om filmen som industri, konstart och kul
turyttring. Filminstitutet samlar in, bevarar 
och tillgängliggör material som dokumen
terar filmen i Sverige. För mer information, 

se filminstitutet.se/biblioteket. Ut över 
Filminstitutet har en mängd olika film och 
kulturorganisationer lokaler i Filmhuset, 
däribland Filmvetenskap och Centrum för 
modevetenskap vid Stockholms universitet, 
Statens kulturråd, Statens medie råd, Stiftel
sen Ingmar Bergman. Det finns också en 
restaurang som drivs av Crème. För informa
tion om öppettider och meny, se creme.se/
cremefilmhuset. Sedan 2020 drivs Film
husets offentliga miljöer av A House. 

Läs mer på ahouse.se/filmhuset.

Filmhuset ritat av arkitekten Peter Celsing har inhyst 
Svenska Filminstitutet sedan invigningen 1971. 
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xx xx

Först ut är den nya antologin Hasse & Tages 
filmer: En riktigt viktig liten bok sammanställd 
av Andreas Holmström, Peter Törnqvist 
och Niklas Salmose, och utgiven av förlaget 
 Trolltrumma. I samarbete med Filminsti
tutets bibliotek och Tidningen Vi bjuder 
vi in till ett samtal mellan Kalle Lind och 
Martin Kristenson om komikerduons filmer. 
Samtalet äger rum i Filmhusets foajé och 
börjar vid 17.00. Vid 16.15 anordnas mingel i 
biblioteket där en Hasse & Tage utställning 
finns att beskåda, och efter samtalet visas 
Svenska  bilder (1964), en visning som inleds 
av Martin Kristenson.

19 januari, 17.00. Läs mer på s. 75

Liksom i Hasse & Tages filmer skildras 
folkhemmets avigsidor i Roy Anderssons fil
mer med en humor som bottnar i ett dystert 
mörker. Filmkritikern Mårten Blomkvist är 
nu aktuell med en ny bok om Andersson och 
hans filmer, med titeln Sånger från folkhem-
met: om Roy Andersson, utgiven av Albert 
Bonniers förlag. Tillsammans med Filminsti
tutets bibliotek arrangeras ett samtal mellan 
Blomkvist och Filminstitutets Per Perstrand. 
Efter visningen inleder Blomkvist visningen 
av Anderssons flerfaldigt prisbelönade Sånger 
från andra våningen (2000), den första filmen 
i hans ”trilogi om att vara människa”.

30 mars, 17.00. Läs mer på s. 45 

Boksamtal: I Filmhuset arrangeras under våren två  
boksamtal i anslutning till Cinematekets program. 

Svenska bilder (1964).
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Ordinarie biljettpris är 100 kr. 

Cinemateketkortet kostar 250 kr och  
med det betalar du 60 kr per biljett.* Kortet 
kostar 100 kr för studenter och seniorer  
mot uppvisande av Student eller Mecenat
kort respektive pensionärs intyg/idkort. 
Kortet gäller i ett år.

Stora Cinemateketkortet kostar 900 kr  
och med det går du kostnadsfritt på 
 visningarna.* Kortet är giltigt under på 
gående säsong, oavsett när du köper det 
och i priset ingår säsongens programtidning.  
Läs mer på  cinemateket. se.

Biljetter köper du i kassan i Filmhuset eller 
på cinemateket.se. Förmånskort går endast 
att köpa i Filmhuset. Ta alltid med ditt 
för månskort för att visa upp vid insläppet. 
Antalet platser i biograferna är begränsat, 
så skaffa gärna biljett i god tid.**

Filmernas åldersgränser varierar. Är du 
under 15 år är det alltid fri entré,* men du 
får bara gå på visningar där ålders gränsen 
tillåter det. I vuxet sällskap är filmer från 7 år 
tillåtna för alla, filmer från 11 år tillåtna från 
7 år och filmer från 15 år är tillåtna från 11 år.

Cinemateket tillåter endast återköp  
vid tekniska fel, inställda visningar  
eller programändringar. Kontakt:  
cinemateket@filminstitutet.se.

* Bokningsavgift via webb: 10 kr per biljett.  
** Max fem biljetter åt gången vid kö.

Cinematekets huvudsakliga 
visningsverksamhet är förlagd till 
Filmhusets och dess biografer Bio 
Victor (358 platser) och Bio Mauritz 
(130 platser). Du tar dig hit med 
buss 72 och 76 till Film huset, buss 
1 och 4 till Värtavägen eller buss 67 
och t-bana till Karla plan. Adress: 
Borgvägen 1 och 3.

Ett urval av Cinematekets program 
visas även i Göteborg och Malmö. 
Observera att visningsformat 
kan skilja sig från programmet 
i Stockholm. Se vår webbplats 
cinemateket.se för mer information 
om program och biljetter.

Biografer, biljetter  
och åldersgränser
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Nedslag i vårens program

Filmforskning: Viveca 
Lindfors och 1940-talets 
filmstjärnekultur

Saki Kobayashi, doktorand i 
filmvetenskap vid Stockholms 
universitet, arbetar för närva
rande på sin avhandling om 
Viveca Lindfors och 1940talets 
svenska stjärnkultur. För 
säsongens ”Forskning om film” 
har vi bjudit in Kobayashi för en 
presentation av sin forskning. 
Vi har även bett henne välja 
en film att visa i samband med 
presentationen, och filmen hon 
valde är JeanPaul Sartrefilma
tiseringen No Exit (1962), gjord 
långt efter att Lindfors hade 
flyttat till USA och i samband 
med att hon befann sig i Argen
tina för teaterarbete. Filmen 
fick aldrig svensk premiär, och 
i filmarkivet finns därför heller 
inga kopior av filmen. Det finns 
det däremot i finska KAVIs 
arkiv, och de har lånat ut en 
visningskopia av denna sällan 
visade film.

22 februari 18.00.  
Läs mer på s. 192

Regissörsbesök: Ingemo Engström

Tillsammans med bland andra Wim Wenders och 
Werner Schroeter var Ingemo Engström en av de 
första att studera på Hochschule für Film und Fern
sehen i Munchen. Sedan dess har hon verkat som 
filmskapare och gjort ett tiotal filmer som rör sig 
mellan essäistik och fiktion. I Erzählen (1975), gjord 
i samarbete med Harun Farocki, undersöker de just 
berättandet genom essäistikens verktyg. I samband 
med visningen av filmen besöker Engström Film
huset för att prata mer om sitt livsverk tillsammans 
med filmkritikern och curatorn Martin Grennberger, 
och dagen därpå inleder hon visningen av sin lång
filmsdebut Dark Spring (1970).

Erzählen: 4 april 18.00. 
Dark Spring: 5 april 18.00. Läs mer på s. 138

»Engström har pratat om vad 
hon kallar det ›metafiktiva‹, 
där ett ›här‹ och ett ›nu‹ 
framkallar det förflutna.«
Martin Grennberger om Ingemo Engström.
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xx xx

Ända sedan tidigt 1920tal har Jesse James 
inspirerat filmare, och vårens program 
innefattar två filmer om den mytomspunna 
ban diten – dels Henry Kings Utanför lagen 
(1939), som visas under rubriken Rekon
struktion, samt Fritz Langs fristående upp
följare Frank James hämnd (1940), som visas 
i den kompletta Fritz Langretrospektiven 
(som inleds i vår och fortsätter under hösten).

Spänning premieras framför sanning 
i Henry Kings Utanför lagen, där Tyrone 
Power spelar en glorifierad version av ban
diten och Henry Fonda gör rollen som hans 
bror Frank. 20th Century Fox ville slå mynt 
av filmens framgångar. Agenten Sam Jaffe, 
som nyligen hade tagit sig an Fritz Lang som 
klient, kände till uppföljarplanerna. Möjligen 
var agenten ensam om att vilja se en intellek
tuell tysk filmare göra något så ur ameri
kanskt som en västern, men Jaffe trodde på 

idén och fick till ett lyckat lunchmöte mellan 
Lang och producenten Kenneth Macgowan.

Men mer än på sin regissör vilade Frank 
James hämnd – där Fonda uppgraderats till 
ensam huvudperson – på huvudrollsinne
havarens axlar. Fonda hade förvisso tidigare 
arbetat med Lang på Man lever bara en gång 
(1937), men då ansåg han tyskens rigorösa 
registil vara rena rama tortyren.

Maktförhållandet var nu omvänt. Lang 
närmade sig Fonda med svansen mellan 
benen, tårar i ögonen och löften om att han 
lärt sig en läxa. Sagt och gjort. Resultatet 
gjorde alla glada och Lang belönades med 
förlängt studiokontrakt.

Utanför lagen: 25 april, 18.00.  
Läs mer på s. 196 
Frank James hämnd: 28 januari, 18.30.  
Läs mer på s. 124

Jesse James enligt Fritz Lang och Henry King

Frank James hämnd (1940). 
Svartvit bild från färgfilm.
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Huvud- 
program

Lycka
Den sjunde himlen och  
den sjunde konsten

01

Mannen som slutade röka (1972).



 Från den 
sjunde
  himlen 
 



till
den sjunde
 kontinenten

Lyckan och 
den sjunde 
konstarten

Den sjunde kontinenten (1989).



26 Cinemateket våren 2023

Lycka

Vintern 1991 fick den franska filmkritikern Serge Daney  
en förfrågan om att sätta samman ett filmprogram i  
Marseille. Han presenterade ett program bestående av sju 
filmer som inordnades under sju olika rubriker. Lyckan  
var en av dem, och Daney konstaterade att den rubriken 
var svårast. ”För lyckan är sårbar, den består inte, den 
är inte ens ’munter’”, skrev Daney, med en referens till 
slutrepliken i Max Ophüls Kärlekens fröjder (1952).1

1)  Serge Daney, ”Carte blanche” i La Maison cinéma et le monde 4 : Le moment Trafic (2015).
2)  Maxim Gorkij, ”Last Night I Was in the Kingdom of Shadows”, i Jay Leyda (red.),  

Kino: A History of the Russian and Soviet Film (1960).

Lyckan har sannerligen utgjort ett kom
plicerat ämne för filmskapare. När Maxim 
Gorkij gick på bio för första gången i sitt 
liv – året var 1896 och filmkonsten var en 
helt ny företeelse – så förfasades han av det 
han såg: ”Framför dig strömmar livet, ett liv 
berövat på ord och flått på färgernas levande 
spektrum – det gråa, ljudlösa, bleka och 
dystra livet.”2 Det skulle dock inte dröja länge 
förrän filmkonsten och världen den gestal
tade beskrevs som alltför lättsam och glättig. 
I Ludwig Bergers musikalkomedi Dag ut 
och natt in (1932), en film som utspelar sig i 
Berlin under Weimarrepublikens inflationsår 
och skildrar två arbetare som av ekonomiska 
skäl väljer att dela rum med varandra, hörs 
Willy Fritsch och Käthe von Nagy sjunga 
följande textrader:

Wenn ich sonntags in mein Kino geh’

Und im Film die feinen Leute seh’

Denk’ ich immer wieder: Könnt’ ich mal

Ach, könnt’ ich mal genauso glücklich sein

I översättning:

När jag går på bio på söndagar

Och ser de fina människorna i filmen

Då tänker jag hela tiden: om jag vore

Ack om jag vore lika lycklig

Dag ut och natt in innefattar sekvenser där 
rollfigurerna besöker en biograf där en minst 
sagt pompös melodram visas, sekvenser 
som liksom sången gestaltar skillnaden 
mellan verklighetens gråa knaperhet och 
filmfiktionens färgrika flärd. Denna bild är 
vanligt förekommande i filmhistorien. I Roy 
del Ruths Storstadens marodörer (1932) ser 
vi James Cagneys taxichaufför och Loretta 
Youngs servitris sitta i biografen där de ser 
Side Show (1931), av samma regissör. I Stuart 
Heislers Blue Skies (1946) tittar Joan Caul
field och Fred Astaire på Rudolph Valentino 
filmen Monsieur Beaucaire (1924). I Terence 
Davies Fjärran röster, stilla liv (1988) gråts det 
floder åt Henry Kings melodram Skimrande 
dagar (1955), och i Woody Allens Kairos röda 
ros (1985) flyr Mia Farrow vardagens tristess 
och finner det romantiska äventyret i bio
grafens mörker.
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Der Tod des Empedokles (1987).

Mouchette – den våldtagna (1967).
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Denna idé om verklighetsflykten till 
biografen och dess löften om skönhet och 
lyckliga slut må vara schablonartad, men den 
har inte uppstått ur tomma intet. Metro 
GoldwynMayers producent Irving Thalberg 
var exempelvis emot olyckliga slut.

Frank Borzage arbetade för MGM under 
en kort period vid mitten av 1920talet, med 
Thalberg som överordnad. Han hann dock 
bara regissera två filmer innan han, sam

tidigt som Erich von Stroheim, Josef von 
Sternberg, William A. Wellman och Frank 
Capra, slutade på bolaget. Det var säkerligen 
med en viss lättnad som dessa stjärnregis
sörer lämnade MGM, men för Borzage rörde 
det sig inte om några dispyter vad gäller 
olyckliga slut – för inom några år skulle han 
göra några av sina största filmer för Fox: 
romantiska filmer som I sjunde himlen (1927), 
Gatans ängel (1928) och Solstrålen (1929), 
som alla skildrar fattigdom och utsatthet 

Broken Blossoms (1919).
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men där kärleken till slut övervinner allt.
Den sjunde himmel som Borzage skildrar 

skiljer sig markant från Den sjunde konti-
nenten som Michael Haneke berättar om i 
sin film från 1989. Filmen, om en familj som 
bestämmer sig för att begå kollektivt själv
mord, utgör – tillsammans med bland andra 
Robert Bressons Mouchette – den våldtagna 
(1967) – en av filmhistoriens mest markanta 
skildringar av total olycka. Även om  Borzages 
naivistiska lyckoskildringar tycks vara omöj

liga att återskapa i dag, liksom den lycka 
som radierar kring Gene Kelly i En ameri-
kan i Paris (1951) eller Doris Day och Rock 
Hudson i Jag hatar dej, älskling (1959), så 
syftar varken rubriken eller detta program till 
att utstaka en teleologisk historieskrivning 
över lyckans närvaro i filmkonsten (enligt 
Aristoteles var för övrigt teleologins mål ett 
tillstånd av eudaimonia, ”välbefinnande” eller 
”lycka”). Snarare syftar programmet till att 
vissa på det spann från eufori till total misär 
som återfinns inom filmen.

En av filmhistoriens mest ikoniska och ambi
valenta lyckobilder återfinns i D. W. Griffiths 
Broken Blossoms (1919). I filmen ser vi Lillian 
Gish i rollen som Lucy, en misshandlad dot
ter till en alkoholiserad boxare, och Richard 
Barthelmess i en problematisk yellow faceroll 
som Cheng Huan, en kinesisk man som 
kommit till London för att sprida Buddhas 
budskap men som möts av stadens hårda 
verklighet. I en scen tvingar Lucys fader sin 
dotter att le, och då hon – som mellantexten 
förklarar – aldrig tidigare haft tillfälle att 
le, för hon med hjälp av handen upp sina 
mungipor i vad som måste anses vara ett av 
filmhistoriens mest tragiska leenden.

»Denna idé om verklig-
hetsflykten till biografen 
och dess löften om skön-
het och lyckliga slut må 
vara schablonartad, men 
den har inte uppstått ur 
tomma intet.«
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En annan av filmhistoriens mest ikoniska 
lyckobilder är slutbilden i Charlie Chaplins 
Moderna tider (1936), en ”berättelse om indu
stri, om individuell företagsamhet – mänsk
lighetens korståg i jakten på lyckan”, som det 
står i filmens förtexter. Chaplins lilla luffare 
är här en fabriksarbetare, som i filmens 
slutsekvens vänder civilisationen ryggen – en 
gest som kan tolkas som antingen kapitula
tion eller motstånd. Oavsett tolkning så visar 
Chaplin hur djupt sammankopplad den indi
viduella lyckan är med den kollektiva – och 
därigenom hur politisk frågan kring lycka är.

Moderna tider är en kommentar på 
1930talets depression. Sigurd Walléns och 
Ivar Johanssons Lyckans gullgossar (1932) är 
en annan, och ställd mot exempelvis Bror 
Büglers Edvard Perssonfilm Livet på landet 
(1943) uppenbaras lyckans ideologiska 
dimensioner. I Lyckans gullgossar ses två 
småföretagare, en barberare och en speceri
handlare, spelade av Sigurd Wallén och Erik 
Berglund, plötsligt bli rika på börsen. De 
byter namn och lever det goda livet, till dess 
att börskrisen tar ifrån dem deras nyvunna 

lycka och rikedom. Men filmen slutar ändå 
lyckligt, då rollfigurerna återfinner deras 
hästsko samtidigt som de står fast vid deras 
mantra som återges i filmens schlager
melodi: ”Det ordnar sig alltid, om man tar’t 
som det kommer …” Den kapitulation över 
sakernas tillstånd som återges i Walléns och 
Johanssons film är väsensskild från den 
som framförs i Livet på landet. I filmen axlar 
Edvard Persson rollen som en karaktärs
trogen civilisationskritiker som ondgör sig 
över framsteg, oavsett vilka, och propagerar 
att lyckan snarare återfinns i traditionerna 
och i den skånska jorden.

Civilisationskritik förekommer i en mindre 
reaktionär form i Jean Renoirs Frukost i det 
gröna (1959), en antirationalistisk film där en 
biologs idéer om att ersätta sex med arti
ficiell insemination sätts på prov under en 
lustfylld picknick i det gröna. Liksom den av 
Steven Spielberg regisserade och av  Stanley 
Kubrick initierade A.I. Artificiell Intelligens 
(2001), som utspelar sig i en värld där klimat
katastrofen reducerat jordens beboeliga yta 

Frukost i det gröna (1959).
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och dess befolkning delvis ersatts av robotar, 
är Renoirs film av dystopisk art. Dessa filmer 
kan med fördel ställas mot exempelvis Jean
Louis Comollis La Cecilia (1975) eller Danièle 
Huillet och JeanMarie Straubs Der Tod 
des Empedokles, två utopiska filmer som tar 
utgångspunkt i en anarkistisk sekelskiftes
koloni respektive Friedrich Hölderlins tolk
ning av den grekiska filosofen Empedokles 
idéer och gärningar.

Från den sjunde himlen till den sjunde 
kontinenten, från utopin till dystopin, via 
skildringar av livets gilla gång och dess små 
med och motgångar, som hos Otar  Iosseliani. 
”Flyktig är lyckan” skrev Gustaf Fröding, 
vilket inte minst gäller dess cinematografiska 
skildringar.3 ”Det är inte alltför tydligt exakt 
vad begreppet lycka faktiskt betyder, och än 
mindre vilka värderingar det kan dölja”, skrev 
Simone de Beauvoir i Det andra könet.4 Kan
ske kan filmens historia uppenbara några av 
dessa dolda värderingar som döljer sig bakom 
begreppet lycka, oavsett om det handlar om 

3)  Gustaf Fröding, ”I solnedgången”, i Gitarr och dragharmonika (1891).
4)  Simone de Beauvoir, Det andra könet (1986).
5)  Sara Ahmed, The Promise of Happiness (2010).
6)  Theodor W. Adorno, Minima Moralia: Reflexioner ur det stympade livet (1986).

den kollektiva lyckan, som i  Kidlat Tahimiks 
lekfulla filmer om postkolonial frihetskamp 
eller i Agnès Vardas explicit feministiska 
filmer som Sjunger, sjunger ej (1977), eller om 
 berättelser om personlig lycka, som i Vardas 
Min lycka (1965). Och kanske kan filmhisto
rien ge oss perspektiv över vad lyckan gör, 
snarare än vad den är – en viktig fråga som 
ställs av kulturteoretikern Sara Ahmed i hen
nes The Promise of Happiness, en bok skriven 
som ett svar på en tilltagande besatthet av 
lyckan som har resulterat i nya akademiska 
forskningsämnen, nya sätt att mäta lycka 
samt en uppsjö av självhjälpslitteratur.5

”Am I blue?” sjunger Lauren Bacall i Howard 
Hawks Hemingwayfilmatisering Att ha och 
inte ha (1944). ”Ingen kan vara olyckligare 
än mig” sjunger Anna Karina i JeanLuc 
Godards En kvinna är en kvinna (1961). Kan
ske är de båda deppiga och olyckliga, men 
enligt filosofen Theodor W. Adorno är det 
svårt att veta: ”Med lyckan förhåller det sig 
inte annorlunda än med sanningen: man äger 
den inte, man kan bara vistas i den. [...] För 
att kunna varsebli lyckan vore [man] tvungen 
att flytta sig ur den.”6 Kanske kan filmkon
sten utgöra en sådan perspektivförskjut
ning och låta oss betrakta lyckan, eller dess 
frånvaro, utifrån? Kanske finns det i grunden 
något utopiskt i den cinefila jakten på lycka, 
en lycka som inte nödvändigtvis är den för
rädiska eskapismens? I en sammanställning 
såsom denna, med Borzages sjunde himmel 
och Hanekes sjunde kontinent som motpoler, 
samt hela gråskalan däremellan, kan filmen – 
även om Adorno var tveksam – innefatta det 
löfte om lycka som han tillskrev konsten.

 
Stefan Ramstedt, curator 

»Kanske finns det i 
grunden något utopiskt 
i den cinefila jakten 
på lycka, en lycka som 
inte nödvändigtvis 
är den förrädiska 
eskapismens?«
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xx xxDag ut och natt in (1932).
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Lyckan har varit väldigt närvarande i de berättelser 
som har gestaltats på vita duken – oavsett tid och plats. 
I vissa filmer tar den sig det extatiska rusets skepnad, i 
andra den stillsamma förnöjsamhetens. I vissa filmer 
utgör den målet av en personlig kamp, i andra av en 
politisk. I vissa filmer närvarar lyckan med sin frånvaro, 
i andra ironiseras filmens besatthet av lycka. Detta 
program med 41 filmer syftar till att visa på bredden i 
lyckans cinematografiska gestaltningar – från dystopin 
till utopin– samt hur lyckan såsom koncept har 
omförhandlats beroende på tid och plats.

41 filmer om lycka
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Broken Blossoms
29 januari 18.00 Ung flicka med en alko
holiserad 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 yellow- 
face sörjas, men filmens skildring av två 
vilsna själar berör ännu – och Lillian Gishs 
leende är en av filmhistoriens mest iko
niska bilder av olycka.

Regi: D.W. Griffith, 1919, USA, 1 tim 30 min, engelska 
mellantexter, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.33:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Park Circus. 
 Visas i Göteborg: 7 mars 18.30 
 Visas i Malmö: 7 mars 18.00

Mamma Krause far till lyckans land 
21 februari 18.00 Socialrealistiskt mästerverk 
om ekonomisk utsatthet i en depressions
tyngd värld. Mamma Krause bor tillsammans 
med barn och inneboende i en nedgången 
lägenhet i Berlins arbetarkvarter. Hon sliter 
hårt för att sätta mat på bordet och bringa 
en gnutta glädje i den dystra tillvaron. Rainer 
Werner Fassbinder älskade filmen och 
använde den som förlaga till sin Mamma 
Küsters himmelsfärd. 

Mutter Krausens Fahrt ins Glück. Regi: Piel Jutzi, 1929, 
Tyskland, 2 tim 13 min, tyska mellantexter, engelsk text, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.33:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Filmmuseum München.

Dag ut och natt in
14 februari 18.00 ”Om jag kunde vara lika 
lycklig som människorna jag ser på biodu
ken”, sjunger Willy Fritsch i rollen som servi
tör som för att spara pengar hyr samma rum 
som en manikyrist (han bor där på dagen, 
hon på natten). De avskyr varandra men när 
de väl träffas, utan att förstå vem den andra 
är, uppstår kärlek. Ludwig Bergers musikal
komedi skildrar en ekonomisk verklighet och 
skämtar om filmkonstens skildringar av lycka.

Ich bei Tag und du bei Nacht. Regi: Ludwig Berger, 
1932, Tyskland, 1 tim 36 min, tyska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.20:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Murnau Stiftung.

Lyckans gullgossar
20 februari 18.00 ”Det ordnar sig alltid …” 
sjunger Sigurd Wallén och Erik ”Bullen” 
Berglund i en farsartad komedi regisserad av 
Wallén och Ivar Johansson, om småföreta
gare som blir nyrika på börsen men tvingas 
genomleva 1930talets ekonomiska kris. 
”Medelsvensonsk tendens”, skrev kommu
nistiska Ny Dag vid premiären, men som en 
populärkulturell skildring av en ekonomisk 
kris framstår Lyckans gullgossar i dag som 
något exceptionellt.

Regi: Sigurd Wallén, Ivar Johansson, 1932, Sverige, 
1 tim 21 min, svenska, utan text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet. 
 Visas i Göteborg: 28 februari 18.30

Broken Blossoms (1919).

Lycka
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Det hände en natt
13 januari 18.00 I Frank Capras romantiska 
screwballkomedi flyr Claudette Colberts 
bortskämda arvtagerska från familjens 
lyxjakt och hamnar på nattbuss till New York 
där hon måste dela säte med en framfusig 
tidningsreporter (Clark Gable). Det hände en 
natt är en av de filmer som ingår i filmvetaren 
Stanley Cavells Pursuits of Happiness: The 
Hollywood Comedy of Remarriage, om den 
klassiska Hollywoodkomedins fäbless för 
återföreningar och omgifte. 

It Happened One Night. Regi: Frank Capra,  
1934, USA, 1 tim 45 min, engelska, utan text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Park Circus.

Moderna tider
12 januari 18.00 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 natt
vakt på ett varuhus och som skönsjungande 
kypare på en restaurang – men vart han än 
vänder sig hamnar han i trubbel. Ett pärl
band av klassiska scener och ett otvetydigt 
socialt patos gör att filmen brukar kvala in 
på topplistor över tidernas bästa filmer. 

Modern Times. Regi: Charlie Chaplin, 1936,  
USA, 1 tim 27 min, engelska, svensk text,  
35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten.  
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet. 
 Visas i Göteborg: 24 januari 18.30 
 Visas i Malmö: 14 februari 18.00

Livet på landet
27 mars 18.00 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 civilisa
tionskritik i svensk 1940talsfilm, men den 
återfinns i Edvard Perssons filmer, även om 
den nog måste karakteriseras som  reaktionär. 
”Tar man filmen för vad den är – ett gemyt
ligt och hjärtknipande folklustspel – så är 
den en fullträff”, skrev Nils Beyer i BLM.

Regi: Bror Bügler, 1943, Sverige, 1 tim 46 min, svenska, 
utan text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet. 
  Visas i Malmö: 14 mars 18.00. Bildningsbaren,  

i samarbete med Malmö universitet (fri entré).

Att ha och inte ha
17 februari 18.00 ”Hey Slim, are you 
still happy?” frågar Hoagy Carmichael 
 Lauren Bacall i hennes debutfilm, tillika 
den första film i vilken hon spelade mot 
Humphrey Bogart. Howard Hawks Ernest 
Hemingwayfilmatisering, om en amerikansk 
sjökapten i Martinique som blir involverad 
i motståndsrörelser och med nattklubbs
sångerskor, är en film om frihet och förplik
telser, men även en dokumentation av en 
inspelning med en mytiskt lycklig aura.

To Have and Have Not. Regi: Howard Hawks,  
1944, USA, 1 tim 40 min, engelska, utan text,  
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Att ha och inte ha (1944).

Livet på landet (1943).
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En amerikan i Paris
22 januari 18.30 Ett av filmhistoriens mest 
extatiska dansnummer framförs av Gene 
Kelly och Leslie Caron i Minnellis sexfal
digt Oscarbelönade film. Kelly är en fattig 
konstnär som trots uppvaktning från en rik 
arvtagerska blir kär i sin väns fästmö Lise. 
Till tonerna av George Gershwins musikal 
ställs konstnärlig integritet och kärlek mot 
lojalitet och pengar, i en film sprudlande 
av Technicolorfärger, romantik och Kellys 
oslagbara leende. 

An American in Paris. Regi: Vincente Minnelli, 1951,  
USA, 1 tim 52 min, engelska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, barn tillåten. Visningsmaterial  
från Svenska Filminstitutet.

Månen har stigit
26 april 18.00 I sin andra långfilm som 
regissör tar sig stjärnan Kinuya Tanaka an en 
berättelse, baserad på ett manus medför fattat 
av Yasujiro Ozu, som skildrar tre systrars 
kärlekslycka en sen höst i Japans tidigare 
huvudstad Nara. Ozubekanta Chishu Ryu 
spelar återigen fadersfiguren i ett giftermåls
ivrigt familjedrama, som i regi av Tanaka – 
här i rollen som familjens husa – berättas ur 
ett varmt och kvinnligt perspektiv. 

Tsuki wa noborinu. Regi: Kinuyo Tanaka, 1955, Japan, 
1 tim 42 min, japanska, engelsk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1. Visningsmaterial från Nikkatsu. 
 Visas i Göteborg: 25 mars 14.00

Rio, Zona Norte
7 maj 14.00 Samba, solsken och skoj i Rio, 
men för nöjeslivets proletärer är livet inte all
tid 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 verk
lighet präglad av hårda motgångar, svek och 
exploatering.

Regi: Nelson Pereira dos Santos, 1957, Brasilien, 
1 tim 30 min, portugisiska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten från  
15 år. Visningsmaterial från Quanta. 

 Visas i Göteborg: 1 april 14.00 
 Visas i Malmö: 9 maj 18.00

Jag hatar dej, älskling 
15 januari 14.00 Mycket skiljer kvinno
tjusaren Brad Allen från inredningsdesignern 
Jan Morrow, men ändå tvingas de dela på 
samma telefonlinje. När Brad råkar få reda 
på den vackra Jans identitet låtsas han vara 
den gentlemannamässiga Rex Stetson för 
att förföra henne medan hon hoppas att 
Rex är den hon alltid drömt om. Lögner och 
lust  förenar Doris Day, Hollywoods ”poster 
girl” för lycka, med Rock Hudson i Michael 
Gordons succéfilm.

Pillow Talk. Regi: Michael Gordon, 1959,  
USA, 1 tim 42 min, engelska, svensk text,  
35 mm, bildformat: 2.35:1, barntillåten.  
Visningsmaterial från Svenska Filminstutet.

Månen har stigit (1955).

En amerikan i Paris (1951).
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Frukost i det gröna
26 februari 16.00 Jean Renoirs dionysiska 
satir över ett Europa förblindat av framstegs
iver berättar om en biolog och politiker som 
vill ersätta sex med artificiell insemination 
men tvingas tänka om i och med en lustfylld 
picknick. Veteranen Renoir prisades för sin 
tekniska innovation av de nya vågenfilmare 
som vid samma tid revolutionerade filmkon
sten, och relevansen i hans kritik av moder
niteten har bara blivit större med åren.

Le déjeuner sur l’herbe. Regi: Jean Renoir, 1959,  
Frankrike, 1 tim 32 min, franska, svensk text,  
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Den sommaren
14 januari 14.00 ”Är du lycklig?” visar sig 
vara en provocerande och komplicerad fråga 
i Jean Rouchs och Edgar Morins dokumen
tär. Intimt och poetiskt bildspråk skapar 
en kulturhistorisk tidskapsel till 1960, där 
parisare berättar om sina liv. Filmen var 
startskottet för det Morin döpte till cinéma 
vérité och som influerade den franska nya 
vågen. JeanLuc Godard beskrev hur filmens 
tankfulla kommentarer gav nya ramar för 
hur filmkonsten kunde låta. 

Chronique d’un été. Regi: Jean Rouch, Edgar Morin,  
1961, Frankrike, 1 tim 25 min, franska, engelsk text,  
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.  
Visningsmaterial från IFCinéma. 
 Visas i Göteborg: 7 februari 18.30 
 Visas i Malmö: 21 februari 18.00

Glädjespridaren 
4 februari 16.00 Laurence Olivier Oscar
nominerades för sitt porträtt av den åldrade 
music hallunderhållaren 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 teaterpro
duktionen med samma namn, från vilken 
flera av skådespelarna hämtats. Filmdebuter 
för Alan Bates och Albert Finney.

The Entertainer. Regi: Tony Richardson, 1960,  
Stor britannien, 1 tim 36 min, engelska, svensk text,  
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet. 
 Visas i Göteborg: 11 februari 14.00

Den molnskymda stjärnan
20 mars 18.00 Ritwik Ghataks film är den för
sta delen i en trilogi där regissören bearbetar 
såren efter den flyktingkris och det trauma 
som följde på Indiens uppdelning 1947. Då 
fadern skadas och inte längre kan arbeta och 
brodern hänger sig åt en fruktlös karriär som 
sångare och poet tvingas äldsta dottern Nita 
offra sin egen lycka för att hålla ihop och för
sörja familjen. Vackert och angeläget om det 
förflutnas ständiga påverkan på nuet.

Meghe Dhaka Tara. Regi: Ritwik Ghatak, 1960,  
Indien, 2 tim 7 min, bengali, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från World Cinema Foundation.

Den molnskymda stjärnan (1960).
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En kvinna är en kvinna
21 januari 16.00 Anna Karina är ledsen för 
att hon inte är med i en musikal med Cyd 
Charisse och Gene Kelly, med koreografi 
av Bob Fosse, i en film som berättar om en 
stripdansös som vill bli gravid, och de två 
potentiella fäderna till hennes barn. Jean
Luc Godards Franscopemusikal pendlar 
mellan komedi och tragedi, men präglas 
av en sällan skådad skaparglädje och är en 
ömsint hyllning till Hollywoods eufori
framkallande musikaler.

Une femme est une femme. Regi: JeanLuc Godard,  
1961, Frankrike, 1 tim 25 min, franska, svensk text,  
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Mouchette – den våldtagna
12 februari 16.00 Mouchette, huvudpersonen 
i Robert Bressons filmatisering av  Georges 
Bernanos roman, är en av film historiens 
mest olyckliga gestalter. Hennes far super, 
hennes mor är döende, och den enda som 
bemöter henne med ömhet är samma person 
som senare våldtar henne. Bresson skildrar 
hennes historia med karakteristisk åter
hållsamhet och stringens, vilket gör filmen 
till en av historiens mest ned slående och 
tragiska verk.

Mouchette. Regi: Robert Bresson, 1967, Frankrike, 
1 tim 21 min, franska, svensk text, 35 mm, bildformat: 
1.66:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från  
Svenska Filminstitutet.

Stockholmssommar
7 maj 18.30 Fotografen Anders Petersen 
spelar huvudrollen i dokumentärfilmaren 
TorIvan Odulfs enda spelfilm i långfilms
format. Filmen spelades in 1967 och skildrar 
en sommar fylld av tristess, där Petersens 
fotograf hankar sig fram på ströjobb och har 
kärleksproblem. Stockholmssommar blev hårt 
kritiserad vid premiären, men framstår 50 år 
senare som ett starkt dokument över både 
Stockholm och dess leda under 1960talet.

Regi: TorIvan Odulf, 1970, Sverige, 1 tim 15 min, svenska, 
utan text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Petra von Kants bittra tårar
15 januari 18.00 Fassbinders skarpa triangel
drama om modeskaparen Petra von Kant 
som anser sig ha skapat sin egen lycka 
genom en tilltro till disciplin och ett förakt 
mot svaghet och ödmjukhet, vilket tar sig 
uttryck i hennes sadomasochistiska relation 
med sin sekreterare och hennes sargade 
familjeband. När hon blir plågsamt förälskad 
i den frisinnade, likgiltiga Karin blir deras 
opålitliga förhållande lika levandegörande 
som förödande för henne. 

Die bitteren Tränen der Petra von Kant: Ein  
Krankheitsfall gewidmet dem, der hier Marlene wurde. 
Regi: Rainer Werner Fassbinder, 1972, Västtyskland, 
2 tim 4 min, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från NonStop.

»Jean-Luc Godards 
Franscope-musikal 
pendlar mellan komedi 
och tragedi, men präglas 
av en sällan skådad 
skaparglädje.«
En kvinna är en kvinna (1961).

En kvinna är en kvinna (1961).
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På ett visst sätt
23 januari 18.00 Sara Gómez hann aldrig 
färdigställa sin film – som i stället slut
fördes av kollegan Tomás Gutiérrez Alea – 
som utspelar sig i en av Havannas fattigare 
stads delar strax efter den kubanska revolu
tionen. Filmen berättar om en lärarinna 
som konfronteras med sexismen, klassam
hället och rasismen. Genom en blandning 
av dokumentär och fiktion gjorde Gomez 
en av de mest hänförande filmerna i det 
postrevolutionära Kuba.

De cierta manera. Regi: Sara Gómez, 1977,  
Kuba, 1 tim 13 min, spanska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Arsenal. 
 Visas i Göteborg: 25 februari 14.00 
 Visas i Malmö: 4 april 18.00

Claudine
9 april 16.00 ”Make Yours a Happy Home” 
sjunger Gladys Knight på ljudspåret till detta 
drama om en afrikanskamerikansk arbetar
familjs vardag i 1970talets New York. Filmen 
producerades av Third World Cinema, ett 
bolag grundat för att främja afrikanskameri
kanska skådespelare, och den tidigare svart
listade John Berry skapade ett inkännande 
drama om social orättvisa där vardagens 
kamp kommenteras av Curtis Mayfields 
vackra musik.

Regi: John Berry, 1974, USA, 1 tim 32 min, engelska,  
utan text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.85:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Park Circus. 
 Visas i Göteborg: 21 februari 18.30 
 Visas i Malmö: 28 februari 18.00

La Cecilia
12 februari 18.00 Filmteoretikern och 
Cahiers du cinémakritikern JeanLouis 
Comolli gjorde sin första långfilm med 
La Cecilia, en film inspirerad av verkliga 
händelser om italienska anarkister som 
 upprättar en ledarlös koloni i Brasilien. 
Comolli skildrar den revolutionära kolonins 
uppgång och fall med analytisk precision 
och historisk noggrannhet, och fångar även 
den politiska utopins nödvändighet. Visas i 
samarbete med Franska Filmfestivalen.

Regi: JeanLouis Comolli, 1975, Frankrike,  
Italien, 1 tim 53 min, italienska, engelsk text,  
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1, tillåten  
från 15 år. Visningsmaterial från 13 Prods.

Ružové sny
14 mars 18.00 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 storsta
den. Det visar sig snart att deras drömmar 
om gemensam lycka skiljer sig åt. Dusan 
Hanáks förtjusande film bär spår av tjecko
slovakiska nya vågen och är en av de första 
filmerna att på ett realistiskt sätt skildra 
den romska gemenskapen.

Regi: Dusan Hanák, 1977, Tjeckoslovakien,  
1 tim 24 min, slovakiska, romani, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Slovenský filmový ústav. 
 Visas i Göteborg: 11 mars 14.00 
 Visas i Malmö: 28 mars 18.00»En film inspirerad av 

verkliga händelser om 
italienska anarkister som 
 upprättar en ledarlös 
koloni i Brasilien.«
La Cecilia (1975).
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Smörgåsbord
7 februari 18.00 Jerry Lewis är deprimerad 
och försöker ta sitt liv, men är så oduglig att 
han misslyckas även med det. Clownen är 
konstens kanske mest tragiska figur, ämnad 
att göra människor glada utan att för den 
sakens skull behöva vara det själv. Lewis var 
en av filmkonstens största clowner, och med 
Smörgåsbord, som i återblickar från en divan 
berättar om ett sorgset livsöde, gjorde han 
sin mest självreflexiva och plågade film.

Smorgasbord. Regi: Jerry Lewis, 1982, USA, 1 tim 29 min, 
engelska, svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten 
från 7 år. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Utopia
29 januari 14.00 I exil i Västtyskland gjorde 
den iranska filmskaparen Sohrab Shahid 
Saless detta monumentala kammarspel 
som utspelar sig på en bordell i Berlin, där 
den sadistiska hallicken ställer de prosti
tuerade mot varandra för att omöjliggöra 
solidaritet mellan dem. Shahid Saless sam
tidsdystopi är en plågsam och nattsvart 
skildring av ett samhälle där allt är att 
betrakta som handelsvaror och där hoppet 
alltid tycks utom räckhåll.

Regi: Sohrab Shahid Saless, 1983, Västtyskland, 
3 tim 18 min, franska, engelsk text, 35 mm, bildformat: 
1.66:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
Filmmuseum Wien.

Brewsters miljoner
6 maj 16.00 Kan lycka köpas för pengar? 
Walter Hill, som populariserade buddy cop 
genren med 48 timmar, besvarar frågan i 
screwballkomedin Brewsters miljoner. Även 
denna film är uppbyggd kring en svart och 
en vit stjärna, men i stället för rivaler spelar 
komikerna Richard Pryor och John Candy 
bästa vänner med ett märkligt uppdrag: de 
måste sätta sprätt på 30 miljoner dollar på 
30 dagar. Detta för att Pryor ska få ärva en 
släktförmögenhet.

Brewster’s Millions. Regi: Walter Hill, medverkande: 
Richard Pryor, John Candy, Lonette McKee, 1985,  
USA, 1 tim 41 min, engelska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 1.85:1, tillåten från 7 år. Visnings material  
från Svenska Filminstitutet.

Der Tod des Empedokles
1 februari 18.00 Utifrån Friedrich Hölderlins 
pjäs från 1700talets slut berättar Danièle 
Huillet och JeanMarie Straub om den gre
kiska filosofen Empedokles. Filmens under
titel, ”... eller när jordens grönska glänser på 
nytt för er”, ger en föraning om det utopiska i 
Hölderlins tragedi, som i denna filmatisering 
återges i en koncentrerad form som både hän
för och, genom att sätta texten i ett historiskt 
sammanhang, belyser dess samtida relevans.

Der Tod des Empedokles oder: Wenn dann der Erde  
Grün von neuem Euch erglänzt. Regi: Danièle Huillet, 
JeanMarie Straub, 1986, Västtyskland, 2 tim 12 min,  
tyska, engelsk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Belva GmbH.

Utopia (1983).

Brewsters miljoner (1985).
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Ett underbart liv
30 januari 18.00 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 Benoît Lamys film är en 
berättelse full av musik, värme och hopp – 
en modern saga där traditioner får ta plats 
även i ett moderniserat KongoKinshasa.

La Vie est belle. Regi: Benoît Lamy, Mweze Ngangura, 
1987, KongoKinshasa, Belgien, 1 tim 23 min, franska,  
engelsk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.85:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från IFCinéma. 
 Visas i Göteborg: 6 maj 14.00 
 Visas i Malmö: 11 april 18.00

Macho Dancer
26 februari 18.00 Queer melodram av 
Lino Brocka som skildrar lycksökande 
sexarbetare, skoningslösa gangstrar och 
korrupta snutar i Manilas färgsprakande 
red light district. ”Passionerat analytisk”, 
menade New Yorkers Richard Brody som 
berömde Brockas förmåga att bygga sce
ner med skarp klarsyn. Filmen censure
rades hårt hemmavid, men på festivaler – 
däribland  Torontos filmfestival – möttes 
den av stående ovationer.

Regi: Lino Brocka, medverkande: Jaclyn Jose, Daniel 
Fernando, Princess Punzalan, 1988, Filippinerna, 
2 tim 16 min, engelska, tagalog, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Viva Communications.

Den sjunde kontinenten
22 januari 14.00 Medelklassen imploderar 
i Michael Hanekes första film om ”Öster
rikes mentala istid”. I tre delar skildras en 
familjs hamsterhjul i skoningslöst ljus, med 
själsdödande tystnad och tålamodsprövande 
tagningar, som fäller skugga över en tillvaro 
vars enda gnista är tron på att lyckan väntar 
annorstädes, i Australien – den sjunde konti
nenten. ”Det är mycket skickligt och nästan 
outhärdligt”, ansåg DN:s Eva af Geijerstam.

Der siebente Kontinent. Regi: Michael Haneke,  
1989, Österrike, 1 tim 47 min, tyska, svensk text,  
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet. 
 Visas i Göteborg: 18 april 18.30

Bara en natt
29 april 14.00 Den första delen av Linklaters 
Beforetrilogi inspirerades av en händelse 
i regissörens eget liv. En dialog mellan två 
unga hemåtvändande tågresenärer leder till 
att de beslutar sig för att tillbringa en dag 
ihop i Wien. I sitt bildspråk och tema är det 
en film fylld av livfulla samtal om relationer 
och lycka och som inte minst framhåller hur 
ett möte och en ordlös koppling till en annan 
människa kan förändra oss för resten av livet. 

Before Sunrise. Regi: Richard Linklater, 1995,  
USA, 1 tim 41 min, engelska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 2.35:1, barntillåten. Visningsmaterial  
från Svenska Filminstutet.

Bara en natt (1995).
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Bara en dag
29 april 16.30 Nio år efter deras första möte 
återses plötsligt Jesse och Céline i en bok
handel i Paris, där Jesse har ett signerings
event för sin bok. Bokens snarlika historia 
till den som utspelat sig mellan honom 
och Céline väcker lyckliga minnen hos de 
båda. I Linklaters andra del i  Beforetrilogin 
återkommer det vandrande bildspråket 
såväl som rollfigurernas bitterljuva och 
självmedvetna spekula tioner kring det liv 
som kunde ha varit.

Before Sunset. Regi: Richard Linklater, 2004, USA, 
1 tim 20 min, engelska, svensk text, 35 mm, bildformat: 
1.85:1, barntillåten. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutet.

Before Midnight 
29 april 18.30 ”It’s not perfect, but it’s real”, 
utbrister Jesse under ett bråk i den tredje 
delen av Richard Linklaters Beforetrilogi. 
Samtidigt som filmens scenografi och place
ring i Grekland speglar deras tidigare möten 
sammanfattar den klaustrofobiska dialogen 
paret i medelåldern – fast i kvalet om att 
skiljas eller ej. En film om när livets kom
plexa förhållanden och möjligheter hamnar 
i vägen för ett lyckligt sagoslut.

Regi: Richard Linklater, 2013, USA, 1 tim 49 min, 
engelska, utan textad, DCP, bildformat: 1.85:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Happy Together
12 april 18.00 Tony Chiuwai Leung och 
hbtqikonen Leslie Cheung gör rollerna som 
två Hongkongturister fast i Argentina. Roll
figurernas oberäkneliga relation återspeglas i 
ett hypnotiskt bildspråk som går från psyko
logiskt skärpta svartvita scener till euforiska 
färgexplosioner, i Wong Karwais febriga och 
vackra porträtt om att försöka börja om – 
med eller utan varandra.

Cheun gwong tsa sit. Regi: Wong Karwai, 1997,  
Hongkong, 1 tim 37 min, kinesiska och spanska,  
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från  
11 år. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet. 
 Visas i Göteborg: 29 april 14.00 
 Visas i Malmö: 18 april 18.00

Happiness
16 januari 18.00 Todd Solondz har sedan 
Welcome to the Dollhouse gjort filmer om 
miss anpassade figurer, i skuggan av den 
 amerikanska medelklassidyllens pastell
färgade dockskåp – ofta skildrade med 
empati och skruvade tilltag. När han i 
 Happiness, belönad med FIPRESCIpriset 
i Cannes, skildrade en pedofil med mänsk
liga sidor var det inte helt okontroversiellt. 
En svart dramakomedi om falsk lycka och 
 fasader som krackelerar.

Regi: Todd Solondz, 1998, USA, 2 tim 14 min, engelska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Happy Together (1997).

»Oberäkneliga relationer 
återspeglas i ett hypnotiskt 
bildspråk som går från 
psykologiskt skärpta svart-
vita scener till euforiska 
färgexplosioner.«
Happy Together (1997).
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Fear and Loathing in Las Vegas 
18 april 18.00 Sanningen är sekundär i fil
men baserad på boken av den myt omspunna 
journalisten Hunter S. Thompson. Tjänste
resan som för journalisten Raoul och 
Dr. Gonzo genom Mojaveöknen till Las 
Vegas extravaganta spelhallar kantas av ett 
skruvat, surrealistiskt och neonbelyst bild
språk som troget formas efter rollfigurernas 
psykedeliska vansinnesfärd i jakten på den 
amerikanska drömmen. 

Regi: Terry Gilliam, 1998, USA, 1 tim 58 min, engelska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet. 
 Visas i Göteborg: 13 maj 14.00 
 Visas i Malmö: 2 maj 18.00

Sånger från andra våningen
30 mars 18.00 Minutiösa kompositioner i 
fulländad helvetesskildring där en ruinerad 
möbelhandlare säljer krucifix som ingen vill 
ha, eftersom Jesus är ”en misslyckad loser”. 
Roy Andersson gjorde en bejublad åter
komst med sin första film på 25 år, fotogra
ferad av István Borbas och Jesper Klevenås, 
och fick Grand Prix i Cannes. ”Jag tycker 
den är rolig rakt igenom”, har Roy Anders
son sagt om sin galghumoristiska limbo
tolkning av folkhemmet.

Regi: Roy Andersson, 2000, Sverige, Danmark,  
Norge, Frankrike, Tyskland, 1 tim 38 min, svenska, 
utan text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 11 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Fear and Loathing in Las Vegas (1998).
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A.I. Artificiell intelligens
23 april 18.30 Mamma, pappa, barn i dys
topisk variant när android barnet David ersät
ter ett pars komatösa son – som mirakulöst 
nog botas och åter vänder hem. I sällskap av 
en teddybjörn och en gigolo försöker den 
utkastade David hitta den blå fen som kan 
förvandla honom till en riktig pojke. Stanley 
Kubrick erbjöd Steven Spielberg regijobbet 
redan 1985, men inte förrän Kubricks död 
fick den visuellt hisnande scifitolkningen 
av Pinocchio nytt liv. 

A.I. Artificial Intelligence. Regi: Steven Spielberg, 2001, 
USA, Storbritannien, 2 tim 26 min, engelska, svensk 
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från 11 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Melancholia
10 februari 18.00 Lars von Triers Hitler
skämt i Cannes hindrade inte juryn från att 
belöna Kirsten Dunst med skådespelarpriset 
för sin insats som Justine, en deprimerad 
kvinna som spelar med i normerna och 
försöker finna lycka i gifter mål – men vars 
blick plötsligt fångas av en stjärna i fjärran. 
Snart utvecklas bröllopet till jordens likvaka. 
Med Wagner, måleriska tablåer och nervig 
relations dramatik finner Lars von Trier 
 skönhet i undergången.

Regi: Lars von Trier, 2011, Danmark, Sverige, Frankrike, 
Tyskland, 2 tim 15 min, engelska, dansk text, 35 mm, 
bildformat: 2.35:1, tillåten från 11 år. Visningsmaterial  
från Det Danske filminstitut.

A.I. Artificiell intelligens (2001).
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Permanent program John Waters

Boksamtal
30 mars 17.00 Innan visningen i 
 Filmhuset av Sånger från andra 
våningen gästas Filminstitutets 
bibliotek av Mårten Blomkvist, för 
ett samtal med Filminstitutets Per 
Perstrand om sin nya bok Sånger 
från folkhemmet: om Roy Andersson.

Sånger från andra våningen (2000).
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  Agnès  
Varda
Agnès Varda räknas ofta som en av den franska nya 
vågens främsta filmskapare. Hennes filmkonst präglas 
av en lustfylld nyfikenhet och ett starkt intresse för 
att skildra och försvara osynliggjorda, undertryckta 
eller helt enkelt förbisedda människor, berättelser, 
ting och företeelser, oavsett om hon gjorde det genom 
fiktionen, dokumentären eller en blandning av dem.

Nyfikenhet och motstånd

Cléo från 5 till 7 (1962).
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ad kan filmen göra? 
Med en gränsöver

skridande nyfikenhet 
gjorde sig Agnès Varda 

till ett självklart namn i 
filmhistorien. Hon blev en 

av konstformens förnyare, och 
tillsammans med bland andra 

JeanLuc Godard, Alain Resnais, 
François Truffaut och Éric Rohmer brukar 
hon benämnas som en frontfigur för franska 
nya vågen, 1960talets explosiva filmrörelse 
som hämtade inspiration från Alfred Hitch
cock, Jean Renoir och Roberto Rossellini för 
att omformulera den franska filmens uttryck.

Varda utmärkte sig inte enbart som sin 
generations ledande kvinnliga regissör. Hon 
skilde sig också ut för att hon till skillnad 
från de manliga kollegorna hade en bakgrund 
som stillbildsfotograf. Där många av de 
andra började med skrift (filmkritik) utgick 
hon från bilden.

Idén om lycka är synlig både i hantverket 
och innehållet i hennes filmer. För Varda 
verkar den ha varit en utgångspunkt för 
filmskapandet. Lyckan i att ge samhällets 
marginaliserade en röst, att låta dem formu
lera sina egna livsberättelser och lyckan i att 

verka inom en konstform som kan begriplig
göra omvärlden.

Långfilmsdebuten hejdades av ekono
miska begränsningar men blev möjlig tack 
vare en ivrig skaparglädje. La Pointe-courte 
(1955) är en film som varvar privata och soci
ala intryck från ett kvarter i kuststaden Sète. 
I det privata får vi följa ett älskande par som 
omvärderar sin relation. I det sociala får vi 
följa vardagslivet i fiskarbyn. Dramaturgiskt 
inspirerades Varda av William Faulkners 
roman De vilda palmerna, där två parallella 
historier skrivs fram och vävs samman 
tematiskt. Redan med långfilmsdebuten 
framträdde Vardas dubbla blick som filmare. 
Å ena sidan är hon en noggrann regissör som 
komponerar bilden in i minsta detalj när vi 
följer kärleksparet, å andra sidan gestaltas 
samma by med dokumentär enkelhet när vi 
tar oss an hamnarbetarna.

Långfilmsdebuten vittnar om en konst
närlig nyfikenhet där formen aldrig känns 
förutbestämd. Den lekfulla ådran vägleder 
också Vardas fortsatta konstnärskap, där 
dokumentärer, hybrider och spelfilmer aldrig 
upphör att ställa samma fråga: vad kan 
filmen göra? 
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Vagabond (1985).

La Pointe-courte (1955).
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Hennes andra långfilm, Cléo från 5 till 7 
(1962), dröjde sju år och tävlade om Guld
palmen i Cannes. Vi möter den unga sång
erskan Cléo som vandrar på Paris gator 
medan hon väntar på besked från en can
cerundersökning. Cléos lycka står på spel. 
I filmens inledning låter hon sig spås med 
tarotkort. Hon pendlar mellan vemod, rädsla 
och maktlöshet. Hur känns två timmar av 
ovisshet? Filmen svarar på den frågan med 

en fenomenologisk och hudnära skildring av 
subjektiv tid.

Cleo från 5 till 7 följdes upp av Min lycka 
(1965), en film där kärnfamiljens fasad 
punkteras. Vi följer det vackra paret François 
och Thérèse på en sommarsemester med 
barnen, i förhöjda scener där flödet av bilder 
är så perfekt att man börjar undra vad som 
döljer sig bakom den polerade ytan. Med lätta 
impressionistiska penseldrag  undersöker 

Cléo från 5 till 7 (1962).



51Svenska Filminstitutet

xx xx

Varda hur förljugen skönheten kan vara. 
Filmen prisades med Silverbjörnen på Berlins 
filmfestival och är tidlös i sitt ifrågasättande 
av den falska lyckans förföriska krafter. 

I slutet av sextiotalet flyttade Varda tillsam
mans med maken Jacques Demy till Kali
fornien där hon inspirerades av ungdoms
kulturerna och den erans politiska vitalitet. 
Filmerna som hon gjorde då utforskar idéer 

om kollektiv lycka. I kortfilmen tillika det 
starka tidsdokumentet Black Panthers (1969) 
följer hon den svarta medborgarrättsrörel
sens demonstration mot frihetsberövandet 
av frontfiguren Huey P. Newton.

Mer experimentell är den förbisedda lång
filmen Lions Love (1969) som vid premiären 
fick ljummen kritik, bland annat eftersom 
filmen saknar en traditionell berättelse och 
drivs framåt av en serie tablåer. Kameran 
följer Andy Warhols Factorystjärna Viva 
och skådespelarna James Rado och Ger
ome Ragni som spelar sig själva och strosar 
runt i en soldränkt Los Angeleslägenhet 
med panoramautsikt över Hollywood Hills. 
Filmen visar hur hippietrion rör sig i ett 
hedonistiskt men passivt tillstånd, medan 
60talets politiska krafter är ständigt när
varande i bakgrunden. Lions Love närgran
skar den kulturellt konventionella bilden 
av 1960talets Kalifornien som en frihetens 
huvudstad. Trions avslappnade livsstil må 
vara njutningsfull, men skapar den passiva 
positionen någon möjlighet för politik som 
leder till mer frihet? För att komplicera 
bilden ytterligare medverkar Varda själv i 
filmen som regissör. Det är typiskt för Vardas 
senare filmskapande: att påminna om att 
hon i egenskap av regissör alltid är en del 
av det filmiska utforskandet, bland annat 
genom att växla mellan sig själv och det fil
made subjektet. 

»Den lekfulla ådran 
 vägleder Vardas fortsatta 
konstnärskap, där doku-
mentärer, hybrider och 
spelfilmer aldrig upphör 
att ställa samma fråga: 
vad kan filmen göra?«
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Vardas fokus på kollektiv lycka kommer 
kanske tydligast till uttryck i musikalen 
Sjunger, sjunger ej (1977) där vi följer vän
nerna Pomme och Suzanne som kämpar 
för makten över den egna kroppen. Sjunger, 
sjunger ej sticker ut i sin ton och form genom 
att göra feministiskt motstånd med lekfull 
sång. I Vardas film utgår kampen från en 
systerlig solidaritet där kärlek, gemen
skap och glädje är i centrum. Tyvärr ledde 
blandningen av melodram och musikal 
till att kritiker och feministiska teoretiker 
uppfattade filmen som oseriös. De ansåg att 
de musikaliska inslagen skapade en mot
sägelsefullhet som underminerade filmens 
allvarsamma tema om aborträtt.1 Finns det 
en radikal potential och kraft i glädjen som 
uttrycksmedel? Självklart! svarar Vardas 
Sjunger, sjunger ej.

Hennes lekfullhet är tydlig även i doku
mentärerna och hybridfilmerna. I kontrast 
till dokumentära ideal om att vara en fluga 
på väggen var Varda snarare mån om att 
vara närvarande i sina filmer, utan att för 
den skull stjäla showen. Empati och omsorg 
är vägledande i hennes arbete. I filmer som 
Daguerrotyper (1975), Efterskörd (2000) och 
Faces Places (2017) handlar det sällan om att 
fånga människor på film. I stället för att ana

1)  Rebecca DeRoo, ”Confronting Contradictions: Genre Subversion and Feminist Politics in  
Agnès Varda’s L’une chante, l’autre pas” i Modern & Contemporary France nr. 3, vol 17 (2009).

lysera dem utifrån blir hon deras vän genom 
att placera sig i deras livsvärld och försöka 
förstå dem på deras villkor.

När Varda under 1970talets mitt var små
barnsförälder och inte ville ge sig iväg på 
långa inspelningar bestämde hon sig för att 
rikta kameran mot grannarna på Rue Dagu
erre i Paris. Daguerrotyper är ett porträtt av 
grannskapet. Här möter hon sina grannar 
som är skräddare, parfymförsäljare och fri
sörer. Ett anslag som börjar med en blick in 
i deras skyltfönster leder till fördjupade när
bilder som speglar grannarnas livshistorier, 
framtidsdrömmar och kärleksmöten. Genom 
att blanda intervjuer med bilder från var
dagsliv skildrar hon den rikedom av historier 
som finns i det egna kvarteret. Filmen är ett 
av många exempel på hur hon såg potential 
för filmiskt berättande överallt.

En med Daguerrotyper besläktad film är 
Efterskörd, en film om samlare som hoppar 
i tid och rum. Varda utgår från sig själv som 
en skördare av bilder och idéer. Vilka bilder 
av skördande har jag samlat på mig under 
mitt liv? frågar hon sig. Hennes undran 
utvidgas till en konsthistorisk undersök
ning som inbegriper dokumentära bilder 
av annat slags samlande. Det handlar om 
personer som samlar mat från gatorna i 
Paris och människor som plockar potatis 
från fälten. Efterskörd är ett exempel på hur 
Vardas dokumentärer ofta belyser samhällets 
marginaliserade grupper och ger dem möj
lighet att formulera sina livsberättelser med 
egna ord. Genom filmens öppna berättar
form får osynliga och orättvist behandlade 
människor upprättelse.

Empatin och omsorgen för det hon filmar 
märks även i det sätt som hon njöt av att leka 
och göra motstånd mot konventionerna. Ta 
till exempel hybridfilmen Jane B. par Agnès V. 

»Empatin och om -
sorgen för det hon 
filmar märks även i det 
sätt som hon njöt av att 
leka och göra motstånd 
mot konventionerna.«
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från 1988. Musikern, skådespelerskan och 
vännen Jane Birkin sökte upp Varda och 
grubblade över att fylla fyrtio år. Vilka roller 
har jag fått spela egentligen? Jag är inte bara 
en musa, beklagade hon sig. Varda föreslog 
att de skulle göra en film där Birkin fick 
utforska alla roller hon inte fått spela. Som 
ett slags motbild till konventionella biopics 
är Jane B. Par Agnès V. både en essäfilm 
och en pygmalionberättelse. Varda placerar 
Birkin i iscensatta målningar och bilder och 
skapar en dialog mellan musan Birkin och 
konstnären Varda, där musan till slut kom
mer till tals och säger allt det hon inte fått 
sagt tidigare.

De sista verken (såväl filmer som instal
lationer) Varda gjorde innan hon dog 2019 
var tillbakablickar där hon reflekterade över 
den egna karriären. I Agnès stränder (2008) 
varvar hon nyinspelade iscensättningar med 
arkivmaterial och scener från tidigare filmer 
för att berätta om sitt liv. I dokumentären 

Faces, Places ger hon sig på en resa med 
konstnären JR och skapar en vacker hyllning 
av samtiden i Frankrike genom att skapa 
monumentala bilder av vardagshjältar. 

I den sista filmen Varda av Agnès (2019) 
knyter hon ihop säcken och ger en inblick 
i en uppfinningsrik hjärna som under sex 
decennier fortsatt att ställa frågan: vad kan 
filmen göra? Ett svar är att hennes filmer, 
oavsett genre, kan skapa en dialog: mellan 
kamera och subjekt, mellan regissören och 
berättelsen, mellan åskådaren och filmen.

Agnès Varda underskattade inte sin publik 
och utgick från att alla människor bär på en 
livshistoria som är värd att berätta och att 
åskådaren vill lyssna, med glädje.

 
Text: Kaly Halkawt
Kuraterat av Stefan Ramstedt, i samarbete 
med Tora Berg och Edie Bard.

Sjunger, sjunger ej (1976).
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Varelserna (1966).
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La Pointe-courte
22 januari 16.30 Ett ungt, gift par på besök 
i makens barndomsby försöker komma 
underfund med sin relation, omgivna av 
bybornas vardagsliv. I regidebuten blandar 
Agnès Varda fiktiva sekvenser med kon
denserad dialog och dokumentära inslag. 
Utan pengar och under mycket primitiva 
inspelnings förhållanden och med vänner 
i bärande  funktioner (bland andra Alain 
Resnais) banade regissören med La Pointe- 
courte väg för den franska nya vågen. 

Regi: Agnès Varda, 1955, Frankrike, 1 tim 30 min, franska, 
engelsk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1:37:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från Ciné Tamaris.

Cléo från 5 till 7
18 januari 18.00 En sångerska väntar på 
provsvar från läkaren. Övertygad om att hon 
ska dö driver hon oroligt omkring i Paris. 
Kameran följer henne tätt inpå livet, i nära 
nog realtid. Agnès Varda inspirerades i sin 
mest hyllade film av Rainer Maria Rilke, 
Denis Diderot och renässanskonstnären 
Hans Baldung Griens vackra men skräm
mande målningar. På grund av en skral bud
get bestämde sig Varda för att låta historien 
utspela sig under en enda dag.

Cléo de 5 à 7. Regi: Agnès Varda, 1962, Frankrike, 
1 tim 29 min, franska, svensk text, 35 mm, bildformat: 
1:66:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från  
Svenska Filminstitutet.

Min lycka
15 januari 16.00 Agnès Varda orsakade en 
våldsam debatt med sin poetisktrealis
tiska 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 
argumenterade att det är ”livets cynism” 
som Varda har målat: ”den hänsynslösa 
lyckans två sidor”.

Le bonheur. Regi: Agnès Varda, 1965, Frankrike, 
1 tim 25 min, franska, svensk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.66:1, tillåten från 11 år.  
Visningsmaterial från Nonstop. 
 Visas i Göteborg: 21 januari 14.00 
 Visas i Malmö: 31 januari 18.00

Varelserna
26 januari 18.00 I denna svenskfranska 
 science fictioninspirerade film om en för
fattare som efter en bilolycka har svårt att 
separera fiktion från verklighet axlar Michel 
Piccoli rollen som författare, Catherine 
 Deneuve spelar hans hustru och Eva Dahl
beck en bretonsk hotellvärdinna. ”Inget av 
detta är abstrakt”, skrev Pierre Mazars i Le 
Figaro, ”Agnès Varda berättar sina episoder 
med kvickhet, humor och lycka”.

Les créatures. Regi: Agnès Varda, 1966, Frankrike,  
Sverige, 1 tim 32 min, franska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 1.66:1, tillåten från 11 år. Visningsmaterial  
från Svenska Filminstitutet.

Agnès Varda

Min lycka (1964).
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Lions Love 
Förfilm: Christmas Carole
31 januari 18.00 Hippieromantik i vacker 
metafilm om Los Angeles med Warholmusa 
och Hairstjärnor i en bohemisk ménage à 
trois. Shirley Clarke spelar sig själv, Agnès 
Varda dyker upp framför kameran och 
instruerar skådespelarna om hur de ska 
agera och Jim Morrison skymtar förbi i 
filmens öppningsscen. Som förfilm visas 
Christmas Carole, som består av fragment 
från en film som aldrig blev gjord med en 
ung Gérard Depardieu i huvudrollen.

Regi: Agnès Varda, 1965/1969, Frankrike/USA, 5 min 
/1 tim 50 min, franska, engelsk text/engelska, utan text, 
DCP (digitaliserade), bildformat: 1.66:1/1:37:1, tillåtna  
från 15 år. Visningsmaterial från CinéTamaris.

Daguerrotyper 
4 februari 18.00 På Agnès Vardas egen gata, 
Rue Daguerre i Montparnasse, finns en 
mängd små familjeägda dagligvarubutiker 
av en typ man knappt ser längre. Människ
orna som driver butikerna kommer till tals 
framför Vardas kamera. De berättar om sina 
yrken, sina liv och om hur de en gång kom 
till Paris. Ett kärleksfullt tidsdokument, där 
gatumusikanternas dragspel hörs i bakgrun
den, och där en magiker blir filmens sam
manbindande länk.

Daguerréotypes. Regi: Agnès Varda, 1975, Frankrike, 
1 tim 20 min, franska, engelsk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1:37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från CinéTamaris.

Sjunger, sjunger ej
Förfilm: Plaisir d’amour en Iran
8 februari 18.00 Sjunger, sjunger ej följer två 
väninnors sporadiska möten under 15 års tid. 
Med musikuppträdanden och den kvinno
politiska verkligheten som bakgrund berättar 
Agnès Varda inte bara om kvinnlig vänskap, 
utan även om den feministiska kampen i 
 1960 och 70talets Frankrike – eller, som 
det heter i filmen, om ”kampen för lyckan 
i att vara kvinna”. Som förfilm visas Plaisir 
d’amour en Iran, en variation på tematiken 
i Sjunger, sjunger ej.

L’une chante, l’autre pas. Regi: Agnès Varda, 1976, 
Frankrike, 6 min/2 tim, franska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.66:1, tillåtna från 15 år. 
Visningsmaterial från CinéTamaris.

Mur-mummel
15 februari 18.00 Denna dokumentär om 
muralmålningar i Los Angeles är en av två 
 filmer som Agnès Varda gjorde under sin 
andra sejour i USA, mellan 1979–1981. 
Jämte bilder på målade fasader ser vi Juliet 
Berto intervjua respektive verks konstnärer, 
och genom bilderna och rösterna träder en 
historia fram om en efemär konstform som 
slår underifrån, och som vi tack vare Vardas 
dokumentär kan erfara, om än på avstånd 
och genom en kameralins.

Mur murs. Regi: Agnès Varda, 1981, Frankrike, Väst
tyskland, 1 tim 21 min, franska, engelska, spanska,  
engelsk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från CinéTamaris.

Sjunger, sjunger ej (1976).

Mur-mummel (1981).
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Documenteur  
Förfilm: Uncle Yanco 
18 februari 16.00 En ung fransk kvinna och 
hennes barn är i Los Angeles och försöker 
hitta någonstans att bo. Som ofta i Vardas 
filmer är platsen central och gränsen mel
lan fiktion och dokumentär oklar, vilket 
även antyds i titelns ”menteur” (franska 
ordet för ”lögnare”). Melankoliskt och 
 poetiskt drama som fokuserar på känslor 
och tillstånd snarare än handling. I Oncle 
Yanco lär Varda känna en amerikansk 
 släkting hon inte visste fanns.

Regi: Agnès Varda, 1967/1981, USA, Frankrike, 
22 min/1 tim 5 min, engelska, franska, engelsk text,  
DCP (digitaliserade), bildformat: 1:37:1/1.66:1, tillåtna  
från 15 år. Visningsmaterial från CinéTamaris.

Vagabond 
Förfilm: Réponse de femmes :  
Notre corps, notre sexe
23 februari 18.00 På en vinterkarg lands
bygd 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 regissören 
vad det innebär att vara kvinna.

Sans toit ni loi. Regi: Agnès Varda, 1975/1985,  
Frankrike, 8 min/1 tim 45 min, franska, engelsk  
text/svensk text, DCP (digitaliserad)/35 mm, bildformat: 
1:37:1/1.66:1, tillåtna från 15 år. Visningsmaterial från   
CinéTamaris och Svenska Filminstitutet. 
 Visas i Göteborg: 4 mars 14.00

Jane B. par Agnès V.
25 februari 16.00 ”Jag vill filmas som om jag 
vore transparent, anonym, som alla andra”, 
säger ikonen Jane Birkin i Agnès Vardas 
 porträttfilm. Denna paradox behandlas 
genom ett lekfullt spel med speglar och iden
titeter. Intima intervjusekvenser komplette
ras med fantastiska scener där Birkin axlar 
diverse roller, bland annat i en slapstick
sekvens och i en tableau vivant inspirerad 
av renässansmåleri. 

Regi: Agnès Varda, 1988, Frankrike, 1 tim 45 min,  
franska, svensk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 
1:66:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från NonStop.

Kung-fu master!
2 mars 18.00 Jane Birkin spelar en frånskild 
tvåbarnsmamma som inleder ett förhållande 
med sin äldsta dotters klasskamrat. Utifrån 
ett manus författat tillsammans med Birkin 
berättar Agnès Varda en historia med följsam 
och ickedömande blick, medan den intima 
inspelningen (medlemmar från både Vardas 
och Birkins familjer förekommer i rollistan) 
skänker denna film om förbjuden kärlek en 
naturlig värme och gör den än mer mänsklig.

Regi: Agnès Varda, 1987, Frankrike, 1 tim 20 min, franska, 
engelsk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från CinéTamaris.

Vagabond (1985).

»›Jag vill filmas som  
om jag vore transparent, 
anonym, som alla andra.‹«
Jane B. par Agnès V. (1988).
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Lille Jacques från Nantes
8 mars 18.00 Vardas kärleksfulla hyllnings
porträtt till livskamraten och den franska 
filmens största drömmare, Jacques Demy. 
En ung Jacques trollbinds av filmduken 
men kämpar för att få sin pappas acceptans 
för sin dröm om att bli filmskapare. Vardas 
vana trogen delar sagan om Demy plats med 
verklighetens bilder där hennes nu döds
sjuka man skildras hjärtskärande innerligt. 
Filminspelningen avslutades tio dagar innan 
Demy gick bort.

Jacquot de Nantes. Regi: Agnès Varda, 1991, Frankrike, 
1 tim 58 min, franska, svensk text, 35 mm, bildformat: 
1.66:1, barntillåten. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutet.

Les Demoiselles ont eu 25 ans
Förfilm: Du coté de la côte
12 mars 16.00 ”Minnet av lyckan, det är 
kanske även det faktisk lycka”, säger Agnès 
Varda i denna nostalgiska dokumentär om 
Jacques Demys Flickorna i Rochefort. 25 år 
efter inspelningen firas filmen i Rochefort, 
och Varda blandar klipp från firandet med 
själva filmen och samtal med de inblandade. 
Som förfilm visas Vardas Du coté de la côte, 
en av hennes första filmer och även den en 
sommarskildring av den franska kusten.

Regi: Agnès Varda, 1958/1993, Frankrike, 
24 min/1 tim 3 min, franska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1/1.66:1, tillåtna  
från 15 år. Visningsmaterial från CinéTamaris.

De 101 nätterna 
Förfilm: T’as de beaux escaliers tu sais
15 mars 18.00 I Agnès Vardas hyllning till 
filmhistorien minns Monsieur Cinéma 
(Michel Piccoli) tillsammans med en ung 
filmstudent 100 år av film. De tittar på klipp, 
lyssnar på musik och klassiska replikskif
ten, och får besök av en häpnadsväckande 
stor skara filmstjärnor; Marcello Mastroi
anni, Gérard Depardieu, Catherine Den
euve, Robert De Niro med flera. Förfilm 
om  trappor gjord i samband med franska 
cinema tekets 50årsjubileum.

Les Cent et une nuits de Simon Cinéma. Regi: Agnès 
Varda, 1986/1995, Frankrike, 3 min/1 tim 44 min, franska, 
engelsk text, DCP (digitaliserade), bildformat: 1.66:1, 
tillåtna från 15 år. Visningsmaterial från CinéTamaris.

L’univers de Jacques Demy
22 mars 18.00 Agnès Varda tar oss med på 
”en promenad genom Jacques Demys filmer” 
i ett starkt och ickekronologiskt porträtt 
av sin livskamrat. Med sin särpräglade och 
lekfulla essäistik diskuterar Varda hans liv 
och verk, och låter oss ta del av allt från 
 personliga reflektioner från Demys med
arbetare till anekdoter och inblickar i 
kreativiteten som resulterade i hans av både 
sorg och lycka genomsyrade filmer.

Regi: Agnès Varda, 1995, Frankrike, 1 tim 30 min, franska, 
engelsk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från CinéTamaris.

L’univers de Jacques Demy (1995).

De 101 nätterna (1995).
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Efterskörd 
25 mars 14.00 Genom att träffa personer 
som tar vara på det som andra lämnat efter 
sig, skildrar Agnès Varda den rika världens 
groteska matslöseri. Med utgångspunkt i 
klassiskt franskt måleri berättar hon om 
fallfruktsplockare, lumpsamlare och sop
letare. Efterskörd handlar också om tidens 
gång och Vardas eget åldrande, symbo
liserat av hennes rynkiga vänsterhand 
(den högra håller i kameran).

Les glaneurs et la glaneuse. Regi: Agnès Varda,  
2000, Frankrike, 1 tim 22 min, franska, svensk text,  
35 mm, bildformat: 1:37:1, barntillåten. Visnings  
material från Svenska Filminstitutet.

Les Glaneurs et la glaneuse …  
deux ans après
3 april 18.00 Två år efter inspelningen av 
Efterskörd återvänder Varda till de personer 
som skildras i filmen. Hur påverkades deras 
liv av filmen? Hur påverkades Agnés Varda 
av dem hon hade filmat? Det som skulle ha 
blivit extramaterial till en DVDutgivning 
av Efterskörd utvecklades till en egen film, 
och även om de hjärtformade potatisarna 
återfinns även här så blir denna uppföljare en 
film som ställer andra frågor än den första.

Regi: Agnès Varda, 2002, Frankrike, 1 tim 4 min, franska, 
engelsk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från CinéTamaris.

Agnès stränder
10 april 18.00 80åriga Varda är mer fan
tasifull, 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.

Les Plages d’Agnès. Regi: Agnès Varda, 2008,  
Frankrike, 1 tim 50 min, franska, svensk text,  
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från 7 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet. 
 Visas i Göteborg: 25 april 18.30

Faces Places
Förfilm: Ulysse
22 april 18.00 Agnès Varda och JR beger 
sig ut på en rörande resa genom Frankrikes 
småstäder i JR:s ”magiska” skåpbil, med ett 
kameralinsmotiv på sidan. Deras fantasifulla 
skildringar av det liv som döljs bakom deras 
uppförstorade fotografier blir en kraftfull 
hyllning till det lilla livet i en värld i konstant 
förändring. Som förfilm visas Ulysse, en film 
som Varda refererar till i Faces Places.

Visages villages. Regi: Agnès Varda, 1982/2017, Frankrike, 
22 min/1 tim 34 min, franska, engelsk text/svensk text, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1/1.85:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från CinéTamaris/Folkets bio.

Efterskörd (2000).

»Genom att träffa personer 
som tar vara på det som 
andra lämnat efter sig, 
skildrar Agnès Varda den 
rika världens groteska 
matslöseri.«
Efterskörd (2000).
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Varda av Agnès
2 maj 18.00 I en uppfriskande retrospektiv 
ses en 90årig Agnès Vardas konstnärskap 
sammanfattas av Varda själv. In i det sista 
framträder Vardas enastående förmåga att 
göra komplicerade frågor mottagliga för 
hjärtat, vare sig hon skildrar Black Panthers, 
franska konstnärer eller arbetarklassens 
eldsjälar. Som Varda själv säger: ”Det handlar 
inte om ett behov av att skapa bilder. Det är 
så att jag har nyfikna ögon.”

Varda par Agnès. Regi: Agnès Varda, 2019, Frankrike, 
1 tim 54 min, franska, svensk text, DCP, bildformat: 
1.85:1, tillåten från 11 år. Visningsmaterial från Svenska 
Filminstitutet.

Fyra kortfilmer av Agnès Varda
6 maj 14.00 I detta filmprogram ingår flera 
av Agnès Vardas mest intressanta kortfilmer. 
Från skildringen av den folkliga gatan Rue 
Mouffetard i Paris, via Kuba och Montpar
nasseprofilen Elsa Triolet och slutligen till 
USA där hon följer demonstrationerna för 
att frige Svarta pantrarnas fängslade Huey 
P. Newton, rör sig Varda ledigt över både 
geografiska och estetiska gränser.

Regi: Agnès Varda, 1958–1968, Frankrike, 
1 tim 39 min, franska, engelsk text/engelska,  
utan text, DCP (digitaliserade)/16mm, bildformat: 
1.37:1, tillåtna från 15 år. Visningsmaterial från 
CinéTamaris, Svenska Filminstitutet.

Jane B. par Agnès V. (1988).
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Hasse 
& Tage
Värme, trevlighet och stort hjärta. Publiken föll 
pladask för Hans Alfredson och Tage Danielsson, 
humorparet som blev Hasse & Tage med hela svenska 
folket. Med sitt produktionsbolag AB Svenska Ord 
piggade duon upp med filmiska lyckopiller som 
rymmer både smittsam optimism och politiskt allvar.

Delad glädje är dubbel glädje
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närapå tre decennier, fram till Tage 
Daniels sons död 1985, arbetade Hasse 

Alfredson och Tage sida vid sida – också 
när de hade projekt på egen hand. När 

Tage dog förlorade Hasse inte bara en 
trogen kollega utan också sin bästa 
vän. I begravningstalet åberopade han 

den devis efter vilken de alltid levat: ”Det är 
ens skyldighet att hålla glädjen levande. Det 
kan vara tungt, men man måste försöka. Om 
man ger upp och drunknar i sorgen ökar man 
världens elände.” Hasse avslutade med orden 
”Åh, vad jag har haft roligt med dig Tage.”

Ja, Hasse och Tage hade roligt tillsam
mans och de tycktes lyckliga tillsammans. 
En glädje och lycka som smittade av sig på 
publiken. Trots att denna kanske inte alltid 
förstod vari det roliga låg skrattade de. De 
berördes av värmen, trevligheten, det stora 
hjärtat – och vad mer behövs egentligen för 
att ett långsamt och alldeles lagom lyckorus 
ska spridas inom en.

I den värld (1950–1970talets Sverige) där 
Hasse och Tage verkade rådde, åtminstone 
till en början, en monokultur. Det fanns en 
radiokanal och en tvkanal. Sågs du där och 
slog du igenom där, slog du igenom överallt. 
Av samma anledning hade de flesta svenskar 
vid tiden gemensamma referensramar. En 
tacksam grogrund för den som vill syssla 
brett med humor, parodi och satir. Likt Len
nart Hyland och föregångaren Povel Ramel 
blev duon en del av den svenska folksjälen.

Hasse och Tage träffades första gången 
1956, på huvudkontoret för Svensk Radio
tjänst, när Hasse sökte jobb hos den relativt 
nyblivna programchefen Tage. Mötet sägs 
ingen av dem komma ihåg, men Hasse fick job
bet och de två fann varandra snabbt då de trots 
stora yttre olikheter snart upptäckte att de 
delade kärnvärderingar – och framför allt att 
de skrattade åt samma saker. Med en gemen
sam bakgrund i universitetsspex var humorn 
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stundtals studentikos. Den byggde vidare på 
1950talets crazyhumor med Karl Gerhard, 
Pekka Langer och tidigare nämnda Ramel i 
spetsen, men tydliga spår finns också av ang
losaxisk nonsenshumor och samtida franska 
komiker som Jacques Tati och Pierre Étaix.

I någon mån bygger alla framgångsrika 
komikerpar på motsatser – Helan och 
Halvan, Fyrtornet och Släpvagnen, Biffen 

och Bananen, Jay och Silent Bob och för all 
del Trazan och Banarne. Också för Hasse 
och Tage var olikheterna lyckosamma, en 
förutsättning för humorn och en del av 
succén. Förutom fysiska skillnader låg stor 
del av Hasse och Tages skiljaktigheter i lynne 
och dialekt – Tage representerade med sin 
sävliga östgötska struktur ock klokskap 
medan Hasse med sin rappa skånska stod för 
impulsivitet och kaos.

Svenska bilder (1964).
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Att angöra en brygga (1965).

SOPOR (1981).
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Det dröjde inte länge efter deras första 
möte innan Hasse och Tage sa upp sig från 
radion, inackorderade sig i en liten skrivar
stuga i Vitabergsparken (där Hasse bott som 
nyinflyttad i Stockholm) och startade Aktie
bolaget Svenska Ord. Ständiga medarbetaren 
Mona Haskel anställdes snart som sekrete
rare och alltiallo. Deras kontaktnät, gemytlig
het och öppenhet mot alla och envar bidrog 
till att de snabbt blev du och Hasse och 
Tage (eller HasseåTage) med hela svenska 
folket. Konnässören Kalle Lind skriver i sin 
HasseåTage: humorparet som roade och retade 
Sverige om bolagets första år:

”AB Svenska Ords första år sker i ett lyckorus. 

Delad glädje är dubbel glädje, och de delar sin 

glädje över att få roa med fler och fler för varje dag 

som passerar. Inte minst får de med sig journalis

terna på båten. Nöjesskribenterna på Aftonbladet 

och Expressen och morgontidningarna fylkas runt 

deras kontor för att få vara med på det där nya, 

skojsiga som hela tiden pyser ur den gamla fiskar

stugan i Vitabergsparken.”1 

1962 satte det nybildade bolaget upp sin 
första revy ”Gröna Hund på Gröna Lund”. 
Ingmar Bergman – vid tillfället konstnär
lig ledare vid Svensk Filmindustri – såg 
föreställningen, imponerades och föreslog 
att Hasse och Tage skulle göra film, vilket 
de nappade på. Tiden efter filmreformen 
1963 var gynnsam för den som ville slå sig 
in i filmvärlden. Omvandlingen av film
industrin – ekonomiskt, organisatoriskt och 
inte minst kreativt – bidrog till att ungefär 
sextio långfilmsregissörer debuterade under 
den följande tioårsperioden. Hasse och Tage 
slog igenom på bio i samma veva som Vilgot 
Sjöman, Jörn Donner, Bo Widerberg och Jan 
Troell, men med en helt annan typ av film.

Svenska bilder (1964) är en tydlig förläng
ning av Hasse och Tages scenshower, en 
sketchkavalkad om 36 episoder i vilka de 

1)  Kalle Lind, HasseåTage: humorparet som roade och retade Sverige (2021).

samlat hela den svenska skådespelareliten. 
Vid det här laget hade duon redan byggt upp 
ett sådant renommé att alla ville vara med. 
För att hjälpa till med manus och drama
turgi anlitades veteranen Hasse Ekman, vars 
son Gösta Ekman kom att bli en viktig del i 
Hasse och Tages fortsatta filmkarriär.

Filmen togs emot väl av såväl kritiker som 
publik och i Arbetarbladet ansåg filmkriti
kern Jurgen Schildt att som komiskt nummer 
var Svenska bilder ”oöverträffad i det svenska 
60talet. Samtidigt är det en film som utstrå
lar avspänning mera än anspänning, ömhet 
mera än infami. Någonstans hos landets 
roligaste tandem döljer sig ta mig tusan en 
mollton, en sky, ett hjärta”.

I Expressen lovordade Lasse Bergström 
”fenomenet” Alfredson – ”vänlig, bitsk, 
skånsk, nysande av goda infall”. Genom 
att tydligt visa sin egen glädje i de komiska 
situationerna, skrev Bergström, dubble
rade Alfredson åskådarens glädje, och hans 
avvikelser från manus spridde ”ett skimmer 
av lycka, som är obetalbart därför att man så 
sällan återfinner det hos skådespelare som 
vaknat till insikt om att de kan sitt yrke och 
inte drömmer”.

»I någon mån bygger alla 
framgångsrika komikerpar 
på motsatser. Också för 
Hasse och Tage var olik-
heterna lyckosamma, en 
förutsättning för humorn 
och en del av succén.«
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Duons nästa film Att angöra en brygga 
(1965) – vars idé emanerade från en tecknad 
serie Hasse gjort för Kvällsposten, om en 
man som dag efter dag försökte ta sig upp för 
en trappa utan att komma dit han ska – är 
raka motsatsen till debuten. Den är full av 
förföriska pasteller, har en hyfsat traditionell 
dramaturgi och i stället för urban lövlös vin
ter utspelar sig filmen på en ö ute i havsban
det under grönskande sommar. Att angöra en 
brygga är en satir över svensk skärgårdslycka 
som kretsar kring en av de svenskaste av 
traditioner (näst efter midsommar) – kräft
skivan. ”Den markerar en ny epok i paret 
DanielssonAlfredsons kometkarriär och en 
landvinning för den nyare komiska svenska 
filmen. Ett mognadsprov”, sammanfattade 
Torsten Manns filmen i tidskriften Chaplin.

»Enda syftet är att folk 
ska ha roligt och trevligt i 
närmare två timmar. Och 
det är väl ett allvarligt 
syfte. Jag vill inte pådyvla 
folk någonting. Filmen 
innehåller ingen hårt 
driven propaganda. Man 
ska ha skojigt en stund. 
Sen kan man gärna gå ut 
och röka.«

Släpp fångarne loss – det är vår! (1975).
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AB Svenska Ord hade ett långvarigt samar
betade med illustratören och animatören Per 
Åhlin. Förutom de enastående förtexterna till 
Svenska bilder, de många snillrika inslagen i 
Mannen som slutade röka (1972), de levande 
tavlorna och glasmålningarna som förvand
lade torget i Tomelilla till världsmetropoler 
i Picassos äventyr (1978), illustrerade han 
omslag och sagor i flera av komikerparets 
böcker, bland annat till Sagan om Karl Bertil 
Jonssons julafton (1975) som sedermera i 
Åhlins regi (och med Tages behagliga berät
tarröst) kom att bli en älskad julaftonshöjd
punkt på teve.

På Åhlins initiativ skrev Hasse och Tage 
manuset till Sveriges första animerade lång
film, I huvet på en gammal gubbe (1968) – ett 
regisamarbete mellan Tage och Åhlin och 
med en ålderssminkad Hasse i huvudrollen. 
Filmen, som är en nostalgisk resa in i en åld
rings förflutna, bygger på monologen ”Gamle 
man” från föreställningen ”Gula hund”.

I huvet på en gammal gubbe fick ett ljum
met mottagande, men drygt trettio år senare 
kallade Mårten Blomkvist i Dagens Nyhe
ter filmen för ett mästerverk och menade 
att den helt enkelt var före sin tid: ”Många 
tänker nog på denna Sveriges första tecknade 
långfilm som ett ÅhlinsDanielssonsAl
fredsons sätt att få lattja med festliga gamla 
damhattar och mustascher. Men här finns en 
mörk humor som inte synts i någon annan av 
Svenska Ords produktioner. […] Åhlins ani
mationer glider obesvärat mellan upprymd
het och ångest. I huvet på en gammal gubbe 
är ett mästerverk, förbisett därför att det inte 
stämde in på tidens förväntningar på tecknad 
film och HasseåTage.”

På 1960-talet ökade den globala och poli
tiska medvetenheten i Sverige. De politiska 
undertonerna som alltid funnits hos Hasse 
och Tage blev skarpare och humorn allvar

2)  Hasse Alfredson i Jane Magnussons Hasse & Tage – en kärlekshistoria (2019).
3)  Tage Danielsson, citerad i Göran Tonström, Hasse & Tage och deras Svenska ord (1994).

ligare och svartare. Det är en tydlig skillnad 
i ton i duons första filmer och de senare där 
de tydligt tar ställning i politiska sakfrågor. 
I huvet på en gammal gubbe avhandlar äldre
vården, i Äppelkriget (1971) står Hasse och 
Tage upp för miljön, Släpp fångarne loss – det 
är vår! (1975) är en känga mot den svenska 
kriminalvården och i Tages SOPOR (1981) 
parodieras politiker med deras hyckleri och 
ständiga (o)förmåga att vända kappan efter 
vinden. Också utanför vita duken tar duon 
politisk ställning, de engagerar sig i Amnesty 
och debatterar kärnkraftsfrågan. Nästan all
tid förmedlas de politiska budskapen med ett 
skratt. ”Om man sysslar med revyer, måste 
man ju ha ämnen. Då bör man läsa tidningar 
mycket och leta efter ämnen. Och när man 
börjar leta efter ämnen måste man ju sätta 
sig in i de här ämnena. Man kan ju inte bara 
skriva rakt ut i luften. […] så tvingar ju yrket 
en in i att börja tänka på de här frågorna och 
då måste man ju ta ställning och då så växer 
det sakta fram en samhällssyn.”2

Efter Äppelkriget regisserade Hasse och 
Tage filmer på var sitt håll. Tage gjorde Man-
nen som slutade röka, en livsbejakande absti
nenskomedi baserad på den bok regissören 
skrivit efter att han själv upphört med rök
ningen. I huvudrollen briljerar Gösta Ekman 
som fumlig nikotinist. Hasse dyker också 
upp, i ett kort ögonblick, i en reklamannons 
för cigarettmärket Prince. ”Enda syftet är 
att folk ska ha roligt och trevligt i närmare 
två timmar. Och det är väl ett allvarligt syfte. 
Jag vill inte pådyvla folk någonting. Filmen 
innehåller ingen hårt driven propaganda. 
Man ska ha skojigt en stund. Sen kan man 
gärna gå ut och röka.”3

Hasses filmprojekt var en betydligt mör
kare och mer dystopisk historia. Med den 
egna novellen ”Pojken i sjön” som förlaga 
regisserade Hasse Ägget är löst! (1975), också 
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den med Gösta i huvudrollen, om än i en 
dystrare kulör. Tage finns med på ett hörn, i 
rollen som hovmästare. ”Man har ju i Hasse 
och Tages gemensamma produkter länge anat 
att Hasse svarade för de mörkare stråken av 
absurdism, medan de förrädiskt rosenfärgade 
arabeskerna påmint om Tage. Förhållandet 
är säkert mer komplicerat än så. Men den här 
filmen bekräftar aningarna”, kommenterade 
Mauritz Edström i Dagens Nyheter.4

Hasse och Tages sista gemensamma film
projekt Picassos äventyr är kanske den film 
som är mest lik debuten, med en rad sketcher 
uppradade på varandra, om än mer sam
manbundna av ett gemensamt tema än de 
fragmentariska episoderna i Svenska bilder. 
Filmen gjordes med sikte på en internationell 
marknad, men hade ingen större framgång 
där, förutom i Ungern där den visades för 
fulla hus. 

I oktober 1985 dog Tage i förtid och mindre 
än ett halvår senare mördades Olof Palme, 
och det var som att en hel era gick i graven. 
Världen var inte längre densamma som när 

4)  Mauritz Edström i Dagens Nyheter 18 mars 1975.
5)  Sun Axelsson, Chaplin nr. 3 (1978).

Hasse och Tage började sin karriär. Det stora 
Folkhemsbygget var till ända och med ett 
nytt ekonomiskt hårdare filmklimat gavs inte 
samma möjligheter att inom mediet experi
mentera och göra aparta lustfyllda projekt. 
I mars 1986 upplöste Hasse AB Svenska Ord. 
Regissörens Falsk som vatten (1985) var den 
sista produktionen bolaget var inblandat i. 

Hasse och Tages filmer hör till de mest 
framgångsrika och älskade som producerats 
i Sverige – de är ljusa lyckopiller gjorda i ett 
land som stor del av året badar i mörker och 
rusk. De två vännerna blandade smittsam 
optimism med politiskt allvar och stod för
utom skratt och humanism för hopp om för
bättring. ”Det finns ett litet fåtal människor 
som gör det lättare för en att överleva i den 
här bistra världen – ja, till och med i det 
här förträffliga landet… Till dem hör Hans 
Alfredson och Tage Danielsson”, sammanfat
tade Sun Axelsson Hasse och Tages gärning i 
Chaplin 1978.5 Och det är bara att hålla med.

Kuraterat av Tora Berg.

I huvet på en gammal gubbe (1968).
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Picassos äventyr (1978).

Ägget är löst! (1975).



72 Cinemateket våren 2023

Hasse & TageLycka

Svenska bilder
19 januari 18.00 Monica Zetterlund blir 
jagad av Hasse Alfredson som i sin tur blir 
jagad av Birgitta Andersson i Hasse och 
Tages första film Svenska bilder – en sketch
kavalkad om 36 episoder utan kontinuitet 
som kryddats med synnerligen mycket 
musik och en mängd stockholmsbilder. 
Med snillrika förtexter av Per Åhlin och en 
gigantisk ensemble som omfattar praktiskt 
taget hela skådespelareliten omhuldades 
filmen av såväl film kritiker som publik.

Regi: Tage Danielsson, 1964, Sverige, 1 tim 46 min, 
svenska, 35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet. 
 Visas i Göteborg: 14 februari 18.30 
 Visas i Malmö: 7 februari 18.00

Att angöra en brygga
28 januari 14.00 Kräftorna i land och spriten 
i båten i älskad sommarlyckosatir där fest
gästerna inte lyckas lägga till vid bryggan. 
Monica Zetterlund försöker lura ekan av 
Hasse Alfredsons ensling Garbo, Lars Ekborg 
hånas för sina dambyxor, Birgitta Andersson 
tätar läckor med korv och Tage Danielssons 
direktör glider på en bryggstump mot sol
nedgången. ”En enormt rolig svensk film
fars, den roligaste i världen”, skrev Mauritz 
Edström i Dagens Nyheter.

Regi: Tage Danielsson, 1965, Sverige, 1 tim 43 min,  
svenska, 35 mm, bildformat: 1.66:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

I huvet på en gammal gubbe 
Förfilm: Dygdens lön
4 februari 14.00 Ålderssminkad Hans 
Alfredson tvingas flytta in på hem där han 
smygsuper på rummet och drömmer om sin 
animerade ungdom. Sorgset, nostalgiskt och 
underfundigt humoristiskt i Sveriges första 
animerade långfilm där Tage Danielsson och 
Per Åhlin (som kom med initiativ till filmen) 
delade på regiansvaret. Dygdens lön är Hasse 
och Tages Honoré de Balzacinspirerade 
bidrag till omnibusverket Stimulantia.

Regi: Hans Alfredson, Tage Danielsson/Per Åhlin, Tage 
Danielsson, 1967/1968, Sverige, 7 min + 1 tim 17 min, 
svenska, 35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 11 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Äppelkriget
11 februari 14.00 Ett tysksvenskt bolag 
med en entusiastisk PRkonsult i spetsen 
vill bygga ett Deutschneyland på skånska 
myllan, men ortsbefolkningen och naturen 
slår tillbaka – mopedbud, jättar och andra 
väsen hjälps åt för att stoppa planerna. 
Svenska humoreliten briljerar i skruvade 
roller. Evert Taube, som själv dyker upp 
i filmen, specialskrev ledmotivet ”Ängla
mark” som blev en dundersuccé, och 
filmen tog storslam på Guldbaggen 1972.

Regi: Tage Danielsson, 1971, Sverige, 1 tim 43 min,  
svenska, 35 mm, bildformat: 1.66:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Hasse & Tage

I huvet på en gammal gubbe (1968).
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Mannen som slutade röka
18 februari 14.00 I augusti 1968 slutade 
Tage Danielsson röka, inte helt utan vemod 
och vånda. Lutad mot Dante Alighieris Den 
gudomliga komedin skrev han en roman 
som sedan blev en livsbejakande abstinens
komedi, med en briljant Gösta Ekman i 
huvudrollen som korvfabrikörssonen som 
bara kommer få ärva sin fars förmögenhet 
om han inom 10 dagar slutar med cigaret
terna. Ett genombrott för Ekman som för 
sin insats hyllades som ”komiskt geni”. 

Regi: Tage Danielsson, 1972, Sverige, 1 tim 44 min, 
svenska, 35 mm, bildformat: 1.85:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Ägget är löst!
4 mars 14.00 Sonen (Gösta Ekman) till en 
sadistisk industrimagnat (Max von Sydow), 
som blivit rik på stjärtkliare tillverkade 
av ägg, gör fadersuppror och övervintrar 
stående i skogstjärn. Efter ett antal kortfilms 
och tvprojekt regisserade Hasse Alfredson, 
med sin novell ”Pojken i vattnet” som för
laga, för första gången långfilm på egen hand. 
Det satiriska och härligt uppkäftiga resultatet 
belönades med en Guldbagge för bästa regi. 

Regi: Hans Alfredson, 1975, Sverige, 1 tim 47 min, 
svenska, 35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 11 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Släpp fångarne loss – det är vår!
25 februari 14.00 ”Det finns en onödig polis 
inuti varje människa”. Frida (Lena Nyman) 
och hennes långa vän (Tage Danielsson) skri
ver slagord på fängelsets murar och vill frige 
fångarna för att ge dem en chans till återan
passning. För att kollra bort Gösta Ekmans 
fnittriga fängelsechef och Hans Alfredsons 
tröga fångvaktare tar de hjälp av Margaretha 
Krooks rådmansdotter som är upp över öro
nen förälskad i ErnstHugo Järegårds skurk. 

Regi: Tage Danielsson, 1975, Sverige, 1 tim 42 min,  
svenska, 35 mm, bildformat: 1.66:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Släpp fångarne loss – det är vår! (1975).

Äppelkriget (1971).
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Picassos äventyr
11 mars 14.00 Hasse och Tages sista gemen
samma filmprojekt är en surrealistisk 
komedi med nonsensdialog och blinkningar 
till stumfilmen. I en påhittad skröna med 
enstaka verklighetsförankrade detaljer jagas 
Pablo Picasso (Gösta Ekman) runt jorden av 
en skendöd far, Don José (Hasse Alfredson), 
och träffar Jenny Nyström, Gertrude Stein, 
Ernest Hemingway, Adolf Hitler och ”inte 
 mindre än två ToulouseLautrec”. 

Regi: Tage Danielsson, 1978, Sverige, 1 tim 55 min,  
svenska, 35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 7 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

SOPOR
18 mars 14.00 Ett tusental barn lämnar sina 
hem, vallfärdar i smyg till Gamla Stan och 
infiltrerar slottet genom en hemlig tunnel. 
Detta blir första steget i en ockupation ledd 
av Sveriges Onödig förklarades Protest
ORganisation – SOPOR. Året efter turerna 
kring kärnkraftens avveckling kom denna 
charmiga nutidssaga, beskriven av film
kritikern Jurgen Schildt som en ”färgglad 
jubileumstårta bakad till ettårsdagen av 
folkomröstningen”.

Regi: Tage Danielsson, 1981, Sverige, 1 tim 41 min,  
svenska, 35 mm, bildformat: 1.66:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

SOPOR (1981).
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Svenska bilder (1964).

Utställning och boksamtal
19 januari 16.15 I samband med den första visningen i Hasse 
& Tageserien har förlaget Trolltrumma bjudits in för att pre
sentera den nya antologin Hasse & Tages filmer: En riktigt vik-
tig liten bok. Kvällen inleds 16.15 med mingel i Filminstitutets 
bibliotek, där en Hasse & Tageutställning finns att beskåda. 
Vid 17.00 anordnas ett samtal i Filmhusets foajé mellan Kalle 
Lind och Martin Kristenson utifrån den nya antologin, och 
därefter inleder Kristenson visningen av Svenska bilder. 
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   Kidlat 
Tahimik
Från slutet av 1970-talet och debuten med Den 
parfymerade mar drömmen har den filippinska film-
skaparen Kidlat Tahimik utgjort en viktig del av en film-
politisk rörelse som har ifrågasatt den västerländska 
filmens dogmer och traditioner. Med en lekfull och 
satirisk humor, en självmedveten naivitet och en innovativ 
fattigmansmetod har Tahimik undersökt förut sättningarna 
för frihet och lycka i ett postkolonialt samhälle.

Frihetens brikolör
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Den parfymerade mardrömmen (1977).

BalikBayan #1: Memories of  Overdevelopment Redux VI (1979/2017).
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I överflödets värld samlar skrot damm … 

eller rostar helt enkelt … I ickeöverflödets 

värld, torka bort dammet och se vad du får? 

En rostig tredje världenprojektor!

Så lyder den inledande repliken i Kidlat 
Tahimiks Varför är gul mitten av regnbågen? 
(1984/1994), och uttalas av Tahimiks son. 
I bild ser vi sonen stapla rostiga metallbitar 
på varandra till dess att hans ”tredje världen 
projektor” står stadigt. Det vill säga: en sym
bolisk skrotmaskin som betecknar en annan 
blick – ett annat perspektiv på världen – än 
den hos de dominerande representations
modusen. Sekvensen är exemplarisk för det 
etos som präglar Tahimiks brikolagebaserade 
filmskapande. Torka bort dammet på det 
upphittade, omarbeta det som är readymade, 
och lita på det som är skört och imperfekt.

Tahimik föddes 1942 i Baguio City, Filip
pinerna, och började under 1970talets slut 
att skapa film i linje med den transnationella 
antikapitalistiska och postkoloniala filmens 
strömningar. För Tahimik blev filmen ett 
verktyg för att gräva djupare i sitt lands kolo
niala historia och för att spekulera kring dess 
framtid: från den spanska koloniseringen 
under 1500talet till den amerikanska 1898, 
samt de ihållande efterverkningarna av dessa 
perioder efter landets officiella självständig
het 1946. Innan han började göra film till
bringade Tahimik flera år i Pennsylvania och 
Paris där han studerade och arbetade inom 
finans. Det var under den tiden som han 
blev kritisk gentemot större systematiska 
strukturer och rörde sig därför mot teatern 
och filmen. I en intervju med filmkritikern 
Aaron Cutler förklarar Tahimik den omvand

Varför är gul mitten av regnbågen? (1984/1994).
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lingen som gjorde honom medveten om den 
”kokong av amerikanska drömmar som Filip
pinerna har levt i som land”.1

I sina filmer behandlar Tahimik inte sådana 
frågor med militant aggression, utan genom 
lekfull fars och självmedveten naivitet. 
I debutfilmen Den parfymerade mardröm-
men (1977) spelar exempelvis Tahimik själv 
den chaplinlika huvudrollsfiguren, ett slags 
oskyldigt alter ego, som inte drömmer om 
annat än att immigrera till USA och bli ast
ronaut. Under sina resor reflekterar han över 
mänsklighetens kreativa kapacitet. Samtidigt 
blir den hegemoniska amerikanska kulturens 
kommodifiering uppenbar för rollfigurer, och 
hans position som en liten människa i en stor 
värld understryks. Laddningen åter kommer 
i kvasiuppföljaren Vem uppfann jojon? Vem 
uppfann månbilen? (1978/1982), där rymd
äventyret utforskas som ett förhållande 
mellan kosmisk magisk realism och kapita
listisk imperialism. Syftet med hans filmer 
är inte nödvändigtvis att döma, utan snarare 
att ”ifrågasätta hur ett lands kultur, då det 
importeras en masse, kan påverka ett annat 
land”, som han uttrycker det i intervjun.

 Generellt använder Tahimik filmen som 
ett transportmedel mellan den så kallade 
första och tredje världen. Medan ”första” och 
”tredje världen” är tveksamma begrepp som 
historiskt har använts till västvärldens fördel, 
så har Tahimik en egen definition. I ett 

1)  Aaron Cutler, ”The duwende’s call: An interview with Kidlat Tahimik”, publicerad på essayfilmfestival.com (2015).

samtal med sin son i Varför är gul mitten av 
regnbågen? förklarar han:

 – I USA och Japan och Tyskland är det främst 

maskiner som arbetar, som bulldozers. Här är det 

mänsklig kraft som får saker att röra på sig.

 – Ah, så Tredje världen är människodriven?

 – Mer muskler med mindre hjälp av maskiner.

 – Tredje världen är ett sätt att lösa problem?

 – Ja. Tredje världen är ett sätt att lösa problem.

För Tahimik har Första världens löften om 
framsteg skapat en industriell avfallskul
tur, en överlastning av konsumism som gör 
skillnaderna mellan människor större. Tredje 
världen är, å andra sidan, ett sätt att leva. 
Ett sätt för folk att inte underordnas, eller 
åtminstone för att göra motstånd mot det. 
Tredje världen är ”en väg för att överleva 
utan att slösa”, som Tahimik säger i filmen. 
Medan Tredje världenskräpet hopar sig så 
kan man som brikolör nå en större frihet.

Det är inte en slump att Tahimik beskriver 
Tredje världen som en väg. Hans filmer är 
alla formade som resor. De är essäistiska 
travaloger, hybrider bestående av både fakta 
och fiktion. Men resan går inte på en rak 
väg där en viss idé utforskas eller ett sam
manhängande argument tar form. I stället 
svänger Tahimik vid varje vägkorsning och 
möte, och utforskar flera idéer på samma 
gång. Mot slutet har Tahimiks filmer tagit 
dess åskådare genom tillräckligt många 
smala passager och berättelser för att sudda 
ut varje känsla av huvudsaklig riktning. I sina 
filmer framhåller han avvikelserna och de 
”ineffektiva” tillbaka syftandena, och de rör 
sig in och ut, fram och tillbaka i både tid och 
rum. Hans filmer handlar inte bara om Tredje 
världen, utan är även formade av dess logik. 
Tredje världen är sannerligen ett sätt att leva.

I en artikel från 1989 utvecklar Tahimik 
denna idé. Han skriver:

»För Tahimik blev  
filmen ett verktyg för  
att gräva djupare i sitt 
lands koloniala historia 
och för att spekulera 
kring dess framtid.«
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Att göra en film är som att göra en lång resa. 

Filmresenären kan ladda upp med en full tank 

och ta med ett kreditkort för att säkerställa en 

så snabb resa som möjligt. Resenären kan också 

ladda upp med ett par koppar bensin och köra 

till det tar slut och snylta till sig fler koppar 

bensin till han når sin destination, utan att bry 

sig om hur lång tid det tar att färdigställa resan.

Det är inte bara de formmässiga aspekterna 
av hans filmer som är formade likt resor, utan 
även själva produktionerna. Full tank-cum-
credit card fillmaking betecknar för Tahimik 
den hollywoodska metoden, där tid är pengar 
och film är produkter. Begreppet uppkom när 
Tahimik stavade fel och filmmaking blev fill-
making, vilket i hans ögon var en ”kosmiskt 

2)  Christopher Pavsek, The Utopia of Film: Cinema and its futures in Godard, Kluge, and Tahimik (2013).

meddelade”, ett ”objet trouvé” som passande 
sammanfattade det McDonaldifierade etoset 
bakom detta slags produktion. Effektivitet, 
förväntning och kvantitet hör affärer till. 
”Det är dominerandets filmskapande: domi
nerandet av människor, objekt, natur och 
tid”, som filmforskaren Christopher Pavsek 
har noterat.2

”Cups of gas”-metoden är, å andra sidan, 
Tredje världens levnadssätt; ett sätt att lösa 
problem, både logistiska och finansiella, 
liksom en etisk ståndpunkt. Det är ett 
produktionsmodus där filmen och livet blir 
omöjliga att separera från varandra. Produk
tionen blir inte enbart ett medel för något, 
utan en verklighet som utgör en viss position 

Vem uppfann jojon? Vem uppfann månbilen? (1978/1982).
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i världen. Pavsek har påpekat att ”cups of 
gas”metodens etos i slutändan utgör ”en 
politik om avalienationen av arbete (inklu
sive arbetet inom filmskapandet) och ett 
krav om kontroll över produktionen av livet 
och världen av de människor som faktiskt 
producerar det”.

Därtill påminner Tahimiks metod om 
Tredje filmenrörelsens manifest, ”För en 
bristfällig film”, författat av den kubanska 
filmskaparen Julio García Espinosa. För 
Espinosa är den ”perfekta filmen”, det vill 
säga fillmaking, av naturen reaktionär och 
dukar alltid under för den kapitalistiska 
ideologin. Den bristfälliga filmen upplöses 
i stället, och ”visar på de processer som 
skapar problem”. 3 Den bristfälliga filmen 
som filmskapare som Espinosa och Tahimik 
förespråkar är populär men inte konsumtiv, 

3)  Julio García Espinosa, ”For an Imperfect Cinema” i Jump Cut nr. 20 (1979).
4)  Hito Steyerl, ”In Defence of the Poor Image” i e-flux Journal nr. 10 (2009).

engagerad men inte byråkratisk, för att para
frasera Hito Steyerl, en annan filmskapare 
som är intresserad av ”fattiga bilder”.4

Tahimiks lekfulla och ibland absurdistiska 
behandling av sitt hemlands koloniala dåtid/
nutid samt spekulationer i dess framtid är 
ett sätt att ta sig an sig senkapitalismens 
dominerande processer. Syftet med Tahimiks 
filmer är dock inte ett försök att återetablera 
ett idealiserat förkapitalistiskt samhälle. Han 
försöker inte nödvändigtvis att glömma sitt 
lands koloniala spår. Pavsek har argumente
rat att Tahimiks filmkonst är ”fångad mellan 
sådana avvikande temporaliteter, och är 
dikterad av den kapitalistiska produktionens 
efterfrågan, ordning och framåtskridande, 
samtidigt som den är bunden till rytmerna 
hos den kultur som blir kvar, oavsett om det 
är i en komprometterad eller förvanskad 
form, bunden till ett nära förhållande till 
’land’, ’natur’ och ’kosmos’”. Den Första och 
den Tredje världen blandas samman. Detta är 
den tveeggade processen som Tahimik pekar 
mot, och som har format hans arbete.

Till dags dato har Tahimik gjort ett tjugo
tal filmer, både korta och långa. De flesta av 
hans långfilmer gjordes under de två första 
årtiondena av hans produktion. Sedan mitten 
av 1990talet har Tahimik mestadels gjort 
kortfilmer, medan han under de senaste åren 
har återvänt till det längre formatet, och 
omarbetat tidigare filmer till nya. Det är svårt 
att prata om Tahimiks liv inom filmen som 
en ”karriär”. Det är alltför slumpartat för att 
definieras med sådana begrepp. Tahimik går 
dit vinden för honom, inom både filmen och 
livet: ”Jag tror att mitt liv har varit fullt av 
kosmiska tillfälligheter, och trots det arbetar 
jag vidare.”

 
Kuraterat av Oscar Pedersen.

»Tahimik filmer är alla 
formade som resor. De 
är essäistiska travaloger, 
hybrider bestående av 
både fakta och fiktion. Men 
resan går inte på en rak väg 
där en viss idé utforskas 
eller ett sammanhängande 
argument tar form. I stället 
svänger Tahimik vid varje 
vägkorsning och möte, och 
utforskar flera idéer på 
samma gång.«
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Den parfymerade mardrömmen
6 februari 18.00 En filippinsk jeepneybuss
chaufför drömmer om att resa till Amerika 
och vidare till månen, men kolonialismens 
efterverkningar sätter käppar i hjulet för 
honom. Med en blandning av fiktion och 
dokumentär, humor och politisk agitation 
markerade Tahimiks debutfilm en ny väg 
inom den ”tredje filmen”. ”Den påminner 
om att påhittighet, oförskämdhet, hänförelse 
och även oskyldighet fortfarande finns inom 
filmen”, skrev Susan Sontag.

Mababangong Bangungot. Regi: Kidlat Tahimik,  
1977, Filippinerna, Västyskland, 1 tim 33 min, engelska, 
utan text, 16 mm, bildformat: 1.33:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Les Blank Films Inc.

Vem uppfann jojon?  
Vem uppfann månbilen?
11 februari 16.00 I kvasiuppföljaren till 
Den parfymerade mardrömmen spelar Kidlat 
Tahimik återigen filmens huvudroll. I den 
fiktiva tyska regionen ”Yodelberg” arbetar 
han på en hemmagjord rymdraket, medan 
han tänker på Filippinerna. Precis som 
raketen är filmen driven av fantasifullhet och 
uppfinningsrikedom. Det är en i Tahimiks 
ord ”tredje världens rymdspektakel” som ger 
röst åt förtryckta fantasier och berättelser 
från regissörens hemland.

Sinong Lumikha ng Yoyo? Sinong Lumikha ng Moon 
Buggy? Regi: Kidlat Tahimik, 1978/1982, Filippinerna, 
Västyskland, 1 tim 36 min, engelska, japansk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Arsenal.

Varför är gul mitten av regnbågen?
27 februari 18.00
Med en titel inspirerad av Vilgot Sjömans 
Jag är nyfikel – gul utvidgar Kidlat Tahimik 
sitt essäistiska förhållningssätt till film
konsten. Det gula i filmens titel refererar till 
färgen som symboliserade protesterna mot 
Marcos regim. Filmen är en resa i ständig 
förvandling som rör sig in och ut ur Filippi
nernas historia och USA:s influenser; mellan 
globalisering och lokala ritualer, mellan det 
personliga och det universella.

Bakit Dilaw ang Gitna ng Bahaghari? Regi: Kidlat 
Tahimik, 1984/1994, Filippinerna, Västyskland, 
2 tim 55 min, engelska, utan text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Arsenal.

BalikBayan #1: Memories of 
 Overdevelopment Redux VI
5 mars 16.00 Kidlat Tahimik har beskrivit 
den genre han arbetar inom som ”dokumen
tär utan slut”. Detta är synnerligen passande 
för BalikBayan #1, som blandar material från 
den ej färdigställda Memories of Overdeve-
lopment (1984) med nytt material. Filmen tar 
berättelsen om Enrique, 1500talsupptäck
aren Ferdinand Magellans personliga slav, 
som utgångspunkt för ett äventyr in i ett 
fascinerande sökande i ljud, bilder, minnen 
och fantasier.

Regi: Kidlat Tahimik, medverkande: Mitos Benitez,  
Jeff Cohen, Kabunyan de Guia, 1979/2017, Filippinerna, 
2 tim 39 min, engelska, tagalog, engelsk text, DCP, 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. Visnings 
material från Arsenal.

Kidlat Tahimik
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Den parfymerade mardrömmen (1977).

Varför är gul mitten av regnbågen? (1984/1994).



    Frank 
Borzage
Frank Borzage var Hollywoods stora romantiker. 
Han gjorde filmer om människor som trots sköra 
livsvillkor kämpade mot misären, oavsett om den 
berodde på ensamhet, fattigdom eller krig. Han har 
kallats för ”nådatillståndets filmskapare”, och han 
tillförde filmkonsten en poetisk kraft som särskilde 
honom från hans kollegor i Hollywoods drömfabrik.

Lyckans fristad



Flykt undan våldet (1940).
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e berättelser som 
lockar mig mest 

är enkla melo
dramer om vanliga 

människor”, sade Frank Borzage i en intervju 
från 1933.1 Vid den tiden var han redan en 
veteran, med ett sjuttiotal regisserade filmer 
(den första från 1915), och därtill skådespe
larinsatser i ett hundratal sedan 1912, varav 
den första var On Secret Service av hans men
tor Thomas H. Ince. Kanske kan hans förkär
lek för den lilla människan ha grundat sig i 
hans enkla uppväxt i Salt Lake City, där hans 
fader, som härstammade från  dåvarande Kej
sardömet Österrike, och hans mor, som här
stammade från Schweiz, hade bosatt sig och 
skaffat familj. Flera av de filmer han gjorde, 
från mitten av 1910talet fram till 1950talets 
slut, präglas i alla fall av påvra miljöer och 
berättelser om dess människor. 

Hans lockiga, yviga hår, raka ansiktsdrag, 
atletiska kroppsbyggnad och melankoliska 
ögon gjorde honom till en lite udda gestalt 
i de västernfilmer han medverkade i under 
1910talet, men hans drag känns igen hos 
rollfigurerna i hans egna senare filmer: 
 Charles Farrell i storfilmerna från tjugotalets 
slut, Spencer Tracy i Två människor (1933), 

1)  Hervé Dumont, Frank Borzage: The Life and Films of a Hollywood Romantic (2006).
2)  Dumont.

Robert Young i andra världskrigsfilmerna, 
Dane Clark i Moonrise (1948), och som spe
lade mot kvinnliga skådespelare som Janet 
Gaynor, Loretta Young, Margaret Sullavan 
och Gail Russell, vars rollfigurer framstår 
minst lika melankoliska och sorgsna som 
deras manliga motparter.

Filmhistorikern Hervé Dumont har beskri
vit rollfigurerna i Borzages filmer som ”sam
hällets utstötta, för att de är ickeproduktiva, 
svaga eller okonventionella: pariorna i 
I sjunde himlen (1927), gatumusikanterna 
i Gatans ängel (1928), de arbetslösa i Två 
människor, alla dessa hjältar med autentiska 
värderingar (som har ’sorgsna ansikten’ när 
de inte finner den befriande kärleken’)”.2 
 Borzages värld är inte en munter plats och 
hans rollfigurer hotas konstant av fattigdom 
eller krig. Men de gör motstånd och finner 
styrka i samhörighet – en samhörighet som 
oftast tar sig uttryck i kärleksrelationer, men 
i vissa fall även i rörande vänskapsband.

Borzage gjorde flera av sina första filmer 
för American Film Manufacturing Company. 
1920 fick han ett första genombrott med 
Humoresque, en filmatisering av en roman 
av författaren Fannie Hurst, med manus 
av Frances Marion. Det var startskottet 

”



88 Cinemateket våren 2023

Frank BorzageLycka

för ett givande samarbete mellan Borzage 
och Marion som sträckte fram till 1925, 
och som resulterade i flera framgångsrika 
filmer – bland annat En lady (1925) och 
Lazybones (1925).

Lazybones var den första filmen som Bor
zage gjorde efter att han skrivit kontrakt med 
Fox, för vilket han mot stumfilmserans slut 
gjorde några av sina viktigaste filmer. Vid den 
tiden var Fox kanske det konstnärligt mest 
intressanta filmbolaget i USA, med filmska
pare som Raoul Walsh, John Ford, Howard 
Hawks, Allan Dwan, och därtill även den från 
Tyskland importerade F. W. Murnau, som 
alla gav konstnärlig prestige åt bolaget.

När Oscarsgalan för första gången hölls 1929 
så belönades framför allt tre Foxfilmer. Mur
naus Soluppgång (1927) och Borzages I sjunde 
himlen och Gatans ängel var tre filmer för 
vilka också Janet Gaynor vann pris för sina 
skådespelarinsatser. I sjunde himlen var 
Borzages stora genombrott, och blev den film 
som många har förknippat hans namn med. 
Det är en för honom karakteristisk film, och 
handlar om två trashankar i Paris: Chico, en 
kloakarbetare som drömmer om att få arbete 
som gatsopare, och Diane, en föräldra lös 
ung kvinna som lever med sin alkoholise
rade syster. För att undkomma besvär med 
myndigheterna flyttar Diane in hos Chico i 
en lägenhet på sjunde våningen i ett arbetar
kvarter. Lägenheten förvandlas till filmens 
himmel då paret förälskar sig i varandra, men 
kort därpå bryter kriget ut och Chico kallas 
till fronten. Berättelsen är måhända inte en 
extraordinär sådan. Men sättet som Borzage 
berättar den på är anmärkningsvärt. Filmens 
första hälft utgörs enbart av ett möte och 
en förälskelse. Det är med en stor omsorg 
som Borzage skildrar hur tycke mellan paret 
uppstår, och han återger det i små vardagliga 
gester som är fulla av liv. 

I sjunde himlen har både hyllats och kriti
serats för dess kristna ideologi, men Hervé 
Dumont menar att filmen ofta har feltolkats 

och missförståtts. Själv ser han filmen som 
ett uttryck för de influenser som frimureriet 
hade på filmskaparen (och tilläggas kan att 
Borzage bara var en i mängden av film
arbetare i Hollywood som under 1900talets 
första hälft anslöt sig till dess lära), och att 
filmens slut har mindre med kristendomens 
återuppståndelse att göra än med frimure
riets ”nya liv” och rörelse från mörker till 
ljus. Precis som i andra av Borzages filmer så 
tycks kärleken överskrida allt från kyrka till 
stat – kanske till och med döden.

Chicos och Dianes sjunde himmel utgör en 
trygg zon, en fristad i en värld präglad av 
olycka, fattigdom och våld. Även den något 
senare Två människor (1933) utspelar sig till 
stor del i en sådan trygg zon – något som 
framgår av originaltiteln Man’s Castle och av 
filmens franska titel, Ceux de la zone. Här är 
det Spencer Tracy och Loretta Young som 
spelar filmens kärlekspar. ”Zonen” utgörs av 
en kåkstad längs Hudsonflodens strandkant, 
och ”slottet” utgörs av det kyffe som Tracys 
Bill och Youngs Trina bebor. ”Det kan inte 
finnas ett himmelrike mycket bättre än detta, 
eller hur?” konstaterar Trina medan Bill 
blickar ut genom den taklucka han behöver 
för att inte känna sig instängd och fjättrad. 
Två människor är en berättelse där trygghet 
ställs mot frihet och samhörighet ställs mot 

»Chicos och Dianes 
sjunde himmel utgör en 
trygg zon, en fristad i en 
värld präglad av olycka, 
fattigdom och våld.«
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självständighet; begreppsliga motsatspar 
som alla är starkt bundna till människans idé 
om lycka, men som i Borzages film är mycket 
mindre stabila än vad filmens två huvudrolls
figurer ger sken av.

I Hennes frestelse (1928) liknas livet vid 
en flod: ”Det finns en flod som kallas livet. 
Dess källa är dold. Havet är dess mål. Och på 
den seglar de mänskliga ödenas flotte.” Mot 
1930talets slut tilltog vindarna på denna 
flod, och mörka moln hopade sig över hela 
världen. De säkra zonerna blev bräckligare 
och tvingades försvaras – ibland med våld. 
Även i en film som Flykt undan våldet (1940) 

återkommer detta motiv, som framgår av 
berättaren i filmens prolog: ”Då människan 
blev äldre, skapade hon skydd mot vinden 
och regnet, och gjorde åskans kraft oskadlig.” 
I filmen utgörs dessa skydd av de hem som 
bebos av människorna som enligt den nazis
tiska regimen uppvisar bristande vandel.

James Stewart och Margaret Sullavan 
spelar huvudrollerna i Flykt undan våldet där 
gamla vänskapsband och familjer splittras i 
och med nazismens framfart i en tysk alpby 
nära den österrikiska gränsen. Borzage, som 
hade skildrat det första världskrigets förödel
ser, väjer inte för den verklighet som rådde 
i Tyskland på den tiden, med  förföljelser, 

Två människor (1933)
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bokbål och koncentrationsläger. Men filmen 
förblir en melodram och kanske var det på 
grund av att Borzage valde att återge berät
telsen medelst dramats emotionella kraft 
snarare än propagandafilmens ofta alltför 
tydliga moralism som den dåvarande tyska 
ambassadören oroande rapporterade att 
filmen var ”en av de bästa antityska propa
gandafilmerna gjorda i Hollywood”. Snart 
skulle bolaget MGM, som producerade fil
men, stänga sina kontor i Tyskland, och Flykt 
undan våldet blev en av tre filmer – jämte 
Sam Newfields Bakom taggtråden (1939) och 

3)  Dumont.

Charlie Chaplins Diktatorn (1940) – som 
åberopades när beslutet att förbjuda ameri
kansk film i Tyskland fattades.3

Den mörka ton som präglade flertalet filmer 
gjorda under efterkrigstidens första år märks 
i Borzages Moonrise (1948). Dane Clark 
spelar huvudrollen som Danny Hawkins, en 
ung man som plågas av sin faders historia 
– en fader som han aldrig lärt känna då han 
hängdes efter att ha mördat en man när sonen 
bara var ett litet barn. I en effektiv och effekt
full inledning etableras bakgrunden till denna 

Moonrise (1948).
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»Borzages värld är inte 
en munter plats och hans 
roll figurer hotas konstant 
av fattigdom eller krig. 
Men de gör motstånd 
och finner styrka i sam-
hörighet – en samhörighet 
som oftast tar sig uttryck 
i kärleks relationer, men 
i vissa fall även i rörande 
vänskapsband.«

berättelse om en man som inte lyckas und
komma sitt arv. Under ett av många slagsmål 
råkar han döda en person – en händelse som 
tycks bekräfta det han själv benämner som 
sitt ”dåliga blod”. Han får stöd av småstadens 
lärarinna, med vilken han inleder en romans, 
och tillsammans med henne söker han sig till 
träsket och en närliggande övergiven herr
gård, som blir en tillflyktsort från de alltmer 
misstänksamma blickarna han möter i staden.

Moonrise var en av de sista filmerna Bor
zage gjorde, även om han fortsatte att arbeta 
sporadiskt fram till sin död 1962. Filmen var 
en av de första som fotograferades av John L. 
Russell som genom sitt foto vackert kombi

nerar noirfilmens ödesmättnad med Borzages 
ofta återkommande romanticism. För även 
om han arbetade från 1910talet fram till 
1960talet och gjorde filmer i olika genrer för 
olika bolag, så finns det återkommande drag 
hos Borzage, och de återfinns även i flera 
av de filmer som vanligtvis inte lyfts fram i 
kritiska diskussioner om honom, som hans 
renodlade komedier eller hans äventyrsfilmer.

Det kanske viktigaste av dessa drag skulle 
kunna sammanfattas av det som filosofen 
Gilles Deleuze kallade för ”lyrisk abstrak
tion”. Med referenser till Goethe och Kandin
sky diskuterade Deleuze Josef von Sternbergs 
närbilder och deras lyriska abstraktionism 
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som en motsats till exempelvis Murnaus 
expressionism. Trots att Borzage under tiden 
vid Fox tog starka intryck av just expressi
onisten Murnau, så benämns han som en 
lyrisk abstraktionist av filosofen. Hos dessa 
filmskapare, skriver Deleuze, ”existerar inte 
mörkret i sig självt: det bara markerar platsen 
som ljuset inte når”. 

Och skuggan är inte en blandning, utan bara ett 

resultat, en konsekvens – en konsekvens som 

inte kan särskiljas från dess förutsättningar. Vad 

är dessa förutsättningar? Det är ett transparent, 

genomskinligt eller vitt rum som precis har 

definierats. Ett sådant rum bibehåller förmågan 

att reflektera ljus, men det får också förmågan 

att bryta det, genom att rikta om de strålar som 

korsar det. Ansiktet som förblir i detta rum 

reflekterar alltså en del av ljuset, men bryter en 

annan del av det. Från att ha varit reflekterande 

så har det blivit intensivt.4

Mörkret är den plats som ljuset inte når. 
Meningen tycks ringa in Borzages arbete med 
den faktiska ljussättningen, vilket Gatans 
ängel (1928) är ett gott exempel på – med 
dess ambitiösa studiobyggen belysta av 
60 båglampor och 80 glödlampor som med 
en amerikansk kritikers ord resulterade i en 

4)  Gilles Deleuze, Cinema 1: The Movement-Image (1986).
5)  Dumont.

”poetisk miljö som bara hör till Borzage, i 
landskap rekonstruerade som i en dröm: dim
man, snön, vägens krökar och staketen som 
glimrar av trolska ljus”. Men det tycks även 
ringa in det mystiska, religiösa draget hos 
Borzage. Dumont har beskrivit hur Borzage

arbetar med små efterföljande drag, och genom att 

införa lyriska och patetiska detaljer förstärker han 

spänningen inom bilden till dess yttersta gräns. 

I stället för en uppenbar sentimentalitet så medför 

den extrema dramaturgiska rigorositeten och 

behärskningen över uttrycket att det uppstår en 

sublimering på duken som reflekteras i biografen.5

Borzage berättade enkla historier om enkla 
människor. Historier om den lilla männ
iskans strävan efter lycka, trots fattigdom, 
krig och död. De litterära verk han ofta 
utgick från behövde inte nödvändigtvis vara 
stor litteratur. Men han omvandlade dessa 
berättelser och återgav deras motiv med en 
poetisk, vackert melankolisk kraft, och i hans 
intensiva ljus framträder inte bara männ
iskan, utan även den samhörighet som tycks 
utgöra hennes enda säkra tillflyktsort.

 
Kuraterat av Stefan Ramstedt.

»Borzage berättade enkla historier 
om enkla människor. Historier om 
den lilla människans strävan efter 
lycka, trots fattigdom, krig och död.«
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I sjunde himlen
7 mars 18.00 ”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.

7th Heaven. Regi: Frank Borzage, 1927, USA,  
1 tim 58 min, engelska, utan text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.20:1, tillåten från 15 år. Visnings 
material från Park Circus. 
 Visas i Göteborg: 14 mars 18.30 
 Visas i Malmö: 21 mars 18.00

Gatans ängel
1 april 19.00 Janet Gaynor spelar återigen 
mot Charles Farrell i denna film om en fattig 
flicka i Neapel som försöker att både prosti
tuera sig och stjäla pengar för att kunna förse 
sin sjuka moder med medicin, och på flykt 
från polisen slår hon följe med ett resande 
cirkussällskap. Fox önskade upprepa succén 
med I sjunde himlen och även denna roman
tiskt skimrande Movietonefilm spelades in 
med musik och ljudeffekter.

Street Angel. Regi: Frank Borzage, 1928, USA, 1 tim 42 min, 
engelska mellantexter, DCP (digitaliserad), bildformat: 
1.20:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Park Circus.

Solstrålen
1 mars 18.00 I den sista av tre filmer av Frank 
Borzage med Janet Gaynor och  Charles 
Farrell spelar hon en lantflicka och han en 
första världskrigsveteran som återvänder 
från kriget i rullstol. Solstrålen är en av 
Borzages visuellt mest slående och poetiska 
filmer, och både stumfilmsversionen och 
ljudfilmsversionen ansågs förlorade fram 
till 1990talet, då en kopia av stumfilms
versionen hittades i Nederländerna.

Lucky Star. Regi: Frank Borzage, 1929, USA, 1 tim 40 min, 
engelska mellantexter, nederländsk text, 35 mm, bild
format: 1.33:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från 
EYE Filmmuseum.

Farväl till vapnen
21 mars 18.00 Gary Cooper spelar mot Helen 
Hayes i Frank Borzages film efter Ernest 
Hemingways roman om en amerikansk 
ambulansförare och en brittisk sjuksköterska 
i Italien under första världskriget. Filmen 
var vågad och försågs med två slut – ett 
lyckligt och ett olyckligt. Länge fanns bara 
en nedklippt version tillgänglig, men filmen 
har restaurerats utifrån material från David 
O. Selznicks arkiv och kan nu visas i sin 
ursprungliga form.

A Farewell to Arms. Regi: Frank Borzage, 1932,  
USA, 1 tim 28 min, engelska, utan text, 35 mm, bildformat: 
1:37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från UCLA.

Frank  
Borzage

Farväl till vapnen (1932).
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Två människor
12 mars 18.00 I Frank Borzage film om den 
stora depressionen möter Spencer Tracy en 
utsvulten Loretta Young på en parkbänk i 
New York, och bjuder henne på en middag 
han inte har råd att betala för. Hon flyttar in 
i hans kråkslott och får uppleva den trygg
het bostaden innebär, medan han ständigt 
påminner henne om sin frihetstörst. Filmen 
censurerades men merparten finns kvar och 
vittnar om att den är en av precodeerans 
höjdpunkter.

Man’s Castle. Regi: Frank Borzage, 1933, USA,  
1 tim 6 min, engelska, fransk text, 35 mm, bildformat: 
1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från  
La Cinémathèque de Luxembourg.

Det stulna paradiset
9 april 18.00 I denna Ernst Lubitsch 
producerade komedi spelar Gary Cooper 
en godtrogen amerikansk motoringenjör 
som under semestern far till det Spanien 
han länge drömt om. Hans vägar korsas av 
Marlene Dietrich, som spelar lockfågeln i en 
juveltjuvsliga. De förälskar sig och finner ett 
paradis i Spanien, till de övriga ligamedlem
marnas förtret. En lubitschk ironi turneras 
med borzagesk romanticism i en oväntad 
men hänförande kombination.

Desire. Regi: Frank Borzage, 1936, USA, 1 tim 35 min, 
engelska, tysk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Deutsche Kinemathek.

Som en tjuv om natten
13 april 18.00 Frank Borzage accepterade att 
göra denna film efter att enbart ha sett titeln 
(History is Made at Night), och en berättelse 
skrevs om en hovmästare (Charles Boyer) 
som möter en kvinna (Jean Arthur) som för
söker att skilja sig från sin svartsjuka make. 
Som en tjuv om natten är en melodram med 
komiska inslag som utvecklas till en katastrof
film som enligt kritikern Dave Kehr utgör 
 Borzages ”varmaste och mest perfekta verk”.

History is Made at Night. Regi: Frank Borzage,  
1937, USA, 1 tim 35 min, engelska, utan text, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Tamasa. 
 Visas i Göteborg: 4 april 18.30

Kamrater
23 april 16.00 F. Scott Fitzgerald skrev 
manus baserat på Erich Maria Remarques 
roman och Margaret Sullavan återförenades 
med Frank Borzage i denna film som utspe
lar sig i Tyskland under 1930talet. Filmen 
var inte den första som Borzage gjorde om 
kamratskap, men kanske var det den mest 
gripande sett till den verklighet som skildras 
i filmen – en verklighet som trots censurens 
ingripanden framträder i all sin tydlighet.

Three Comrades. Regi: Frank Borzage, 1938, USA, 
1 tim 38 min, engelska, utan text, 35 mm, bildformat:  
1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från UCLA.

Kamrater (1938).

Som en tjuv om natten (1937).
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Flykt undan våldet
16 april 16.00 I en film som av Nazitysk
lands amerikanska ambassadör utnämndes 
till en av Hollywoods ”bästa antityska 
propagandafilmer” skildras nazismens 
framfart i en alpby nära den österrikiska 
gränsen. Margaret Sullavan och James 
Stewart axlar huvudrollerna i detta drama 
om splittrade familjer och vänskapsband, 
och filmens skildringar av bokbål och 
koncentrationsläger lär ha bidragit till att 
amerikansk film förbjöds i Tyskland.

The Mortal Storm. Regi: Frank Borzage, 1940, USA, 
1 tim 40 min, engelska, utan text, 35 mm, bildformat:  
1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från BFI.

Under blodröda segel
30 april 14.00 Maureen O’Hara spelar 
en  grevinna som blir kidnappad av Paul 
Henreids holländska båtkapten i en stock
holmssyndromskildring i Technicolor och 
piratmiljö. O’Hara begärde att Borzage skulle 
regissera denna RKOfilm, som kan betraktas 
som en stilövning och ett beställningsverk i 
hans filmografi – men det är ett hänförande 
sådant, med oväntat politiska undertoner i 
Herman J. Mankiewicz manus samt musik 
av Hanns Eisler.

The Spanish Main. Regi: Frank Borzage,  
1945, USA, 1 tim 40 min, engelska, svensk text,  
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Moonrise
18 mars 18.00 Frank Borzages enda noir
film berättar om en föräldralös ung man 
som bor i ett litet samhälle som inte låter 
honom glömma att hans far dömdes till 
döden för mord. Arvet plågar honom och 
till slut orkar han inte göra motstånd mot 
vare sig sitt ”onda blod” eller de samvetskval 
som följer efter hans egna dåd. I Moonrise 
ramas Borzages romanticism effektfullt in 
av noirfilmens visuella och politiska mörker 
och hopplöshet.

Regi: Frank Borzage, 1948, USA, 1 tim 30 min,  
engelska, utan text, 35 mm, bildformat: 1.37:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från UCLA.

»Filmens skildringar av 
bokbål och koncentrations-
läger lär ha bidragit till att 
amerikansk film förbjöds  
i Tyskland.«
Flykt undan våldet (1940).

Flykt undan våldet (1940).
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Det stulna paradiset (1936).
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Otar  
Iosseliani
I Otar Iosselianis filmer blandas franska vardags-
betraktelser med georgisk livsfilosofi och 
materialistisk fjättring. Med underfundig humor 
och oerhört rika persongallerier visar regissören det 
absurda i mänskligt beteende och skapar universella 
tragikomiska berättelser om ting, habegär och 
människors strävan efter lycka och livets mening.

Antimaterialismens lovsång

Pastoral (1975).
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llt i mina filmer 
handlar om 

människors 
svaghet för 

att äga”, säger regissören Otar Iosseliani. Det 
ständiga habegäret och vår materialistiska 
fixering medför att allt som är viktigt, som 
vår lycka, våra känslor och frihet, försvinner 
på vägen. Från de tidiga filmerna inspelade 
i Georgien till de senare gjorda i Frankrike 
skildrar Iosseliani människor, ofta i grupp, 
som hjälper varandra och verkar tillsam
mans. De söker efter något (eller någon), men 
vet sällan efter vad. Iosselianis tragi komiska 
filmvärld är dröjande, vacker och poetisk. 
Hans verk skildrar georgiska byar och bak
gator i Paris med en underfundig humor 
och en stark känsla för uppseendeväckande 
detaljer och vardagens skönhet.

Otar Iosseliani föddes 1934 i Georgien, då en 
del av det forna Sovjetunionen. På musik
konservatoriet i Tbilisi studerade han till 
pianist, kompositör och dirigent innan han 
1953 flyttade till Moskva för att utbilda sig 
till matematiker och ingenjör. Kort därefter 
övergick han till registudier under legenda
ren Aleksandr Dovzjenko på den anrika film

skolan VGIK. Där producerades debuten, den 
neorealistiskt besläktade kortfilmen Akvareli 
(1958), om ett ständigt grälande par med 
oupphörligt skrikande barn, som av en slump 
hamnar på en ledsagad tur på ett konstmu
seum där de får syn på en akvarellmålning av 
deras eget hus. Då guiden sakkunnigt dekla
rerar att det i huset bor hederliga men simpla 
människor som arbetar hårt, har många barn 
och är lyckliga, bemödar sig det ilskna paret 
att leva upp till bilden av lyckan.

”
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I Georgien regisserade Iosseliani tre lång
filmer och ett antal kortfilmer. Tilldragande 
och romantiskt patriotiska verk, kryddade 
med dokumentära bilder av tbilisiskt stadsliv, 
jordbruk och georgisk vintillverkning i tra
ditionella lerkrus. Flera av filmerna prisades 
i utlandet, men i hemlandet ogillades de av 
myndigheterna och fick begränsad eller ingen 
distribution. Aprili (1961), exempelvis, ansågs 
antiprogressiv och släpptes inte förrän 1972 
(och då i en förkortad version, 50 minuters

versionen av filmen släpptes först år 2000 på 
filmfestivalen i Cannes) och Pastoral (1975) 
stoppades av censorerna, lades på hyllan i 
några år och fick därefter endast en begrän
sad spridning, på grund av sin georgiska 
nationalism, sin formalism och påstådda 
kulturpessimism. 1982 vann filmen kritiker
priset på filmfestivalen i Berlin. 

Den Cannesprisade långfilmsdebuten När 
löven faller (1966) – vars unga huvudroll bär 

Månens favoriter (1984).
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drag av JeanPierre Léauds rollfigur Antoine 
Doinel i François Truffauts filmer – kretsar 
kring vinproduktion. Traditionell tillverkning 
ställs i kontrast mot industriell, och det är de 
anställda i en statlig vinfabrik som är filmens 
nav. Vin och alkohol är ständigt återkom
mande i Iosselianis filmer, alltid i hjärtliga 
termer också när rollfigurerna är alkoholise
rade eller stupfulla. Allt som oftast förekom
mer alkoholen i stunder av glädje, runt ett 
bord, med ett överflöd av mat och oupphörlig 
dryckessång. För Iosseliani handlar inte vin 
om gastronomi utan om själen: ”Det är där
för vindrickandet är så viktigt i mina filmer. 
Det för människor samman och hjälper dem 
att upptäcka någonting nytt – kanske till och 
med lycka.” 

Det var en gång en trast som sjöng ... (1970), 
om en symfonimusiker som ständigt kom
mer för sent och gör vänner och kollegor 
besvikna, bär liksom föregångaren spår av 
franska nya vågen, och är den av alla Ios
selianis filmer som mest använder sig av ett 
traditionellt narrativ med en tydlig protago
nist i centrum. Med sina kameraåkningar i 
Tbilisis stadscentrum – som med sina bou
levarder, alléer och många caféer inte är helt 
olikt Paris – och med vissa tydligt autentiska 
guerillafilmade partier, påminner Det var en 
gång en trast som sjöng ... stundtals om Agnés 
Vardas Cléo från 5 till 7 (1962).

I Pastoral, där fyra klassiska musiker till
bringar sommaren i en sömnig liten by på 
landsbygden, överger Iosseliani det mer 
sedvanliga dramaturgiska sätt på vilket han 
tidigare arbetat, det vill säga med en eller 
ett par rollfigurer i centrum. Från och med 
Pastoral kommer filmerna att handla om 
en mängd olika personer – ett kollektiv av 
biroller (även om regissören de senaste åren 
återgått till mer protagonistburna filmer). 
Kameran som följer en person kan ovän
tat ändra riktning och följa någon annan, 

1)  Jannike Åhlund, ”Filmen som njutningsmedel: intervju med Otar Iosseliani” i Chaplin nr. 214 (1988).

och en närbild på ett föremål förvandlas 
överraskande till en teleportör till en annan 
plats eller, som i Månens favoriter (1984) och 
Fjärils jakten (1992), till en annan tid. Kame
ran blir subjektet vars öga vi följer.

Efter censurens hårda hantering av Pas-
toral började Iosseliani tvivla på den konst
närliga friheten i sitt hemland. Han erbjöds 
lämna Georgien och flyttade till Frankrike, 
vilket kan tyckas som ett självklart val för en 
filmskapare vars stora idoler är René Clair 
och Jean Vigo. Influenser syns också från 
Jacques Tati och Pierre Étaix, inte minst i 
den förhöjda ljudläggningen där framträ
dande, udda ljud har en betydande roll. 
I likhet med de senare agerar Iosseliani själv 
i sina filmer, om än inte i lika bärande roller. 
Étaix dyker upp lite här och var i Iosselianis 
filmer och gör sin allra sista roll i regissörens 
Chant d’hiver (2015).

Såsom Tati är Iosseliani ingen stor anhäng
are av dialog, och i filmerna som ändå har 
någon form av repliker tycker regissören 
själv inte att det är så viktigt vad som sägs. 
Han vill ogärna att hans filmer förses med 
undertext i onödan, de går att förstå ändå: 
”Om en film behöver översättas är det ingen 
film, enligt min mening. Nu talar man utan 
uppehåll, prat, prat, prat. Och alla dessa fula 
panoreringar och växlingar i dialog.”1 En stor 
del av filmernas musik är diegetisk, det kryl
lar av musiker och det sjungs vid varje bord. 
Avsaknaden av sedvanlig filmmusik balanse
ras upp av en rytmisk klippning. Iosselianis 
bakgrund inom klassisk musik är påtaglig 
och ibland känns det som om filmerna regis
serats efter noter. 

I den första filmen i Frankrike, Månens 
favoriter, en Short Cutsliknande historia 
om en rad olika föremål som byter plats 
och ägare i Paris, ställer Iosseliani georgisk 
livskvalitet mot ett västerländskt konsum
tionsideal. ”Månens favoriter är min syn på 
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livet i väst. Människorna är ofta beredda att 
offra mycket för att t ex bo bekvämt, men 
relationerna människor emellan är kalla. Det 
är ’la folie tragique’.”2

”Faktum är att Iosseliani gjort tingen 
till något av berättelsens huvudpersoner; 
närmare bestämt en utsökt handmålad 
1700talsservis och ett nakenporträtt i olja 
från 1800talet”, sammanfattade Maaret 
Koskinen i Dagens Nyheter.3 ”Greppet är lika 
enkelt som genialt: föremålen blir till den 
främsta förbindelselänken över tid och rum, 
till ett tacksamt och omedelbart igenkänn
bart visuellt motiv som samtidigt tillåter 
Iosseliani att frilägga de mest häpnads
väckande mönster av beröringspunkter och 
konstellationer.” 

2)  Jannike Åhlund, ibid.
3)  Maaret Koskinen i Dagens Nyheter (27 december 1987).

»Att materialism och 
habegäret fjättrar 
människor vid värdsliga 
ting är på intet vis ett 
nytt ämne för Iosseliani, 
utan något han utforskat 
sedan debuten.«

Det var en gång en trast som sjöng ... (1970).
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Att materialism och habegär fjättrar 
människor vid världsliga ting är på intet vis 
ett nytt ämne för Iosseliani, utan något han 
utforskat sedan debuten. Inte minst i Aprili 
där ett förälskat par flyttar in i ett nybyggt 
hyreskomplex och allteftersom de fyller upp 
lägenheten med nya föremål, som i sin tur 
måste vaktas med en mängd lås och putsas 
till förbannelse, ökar irritationen. Bråken 
eskalerar i takt med att möbelberget växer. 
Till slut finner de ro efter att i vredesmod ha 
kastat ut sina ägodelar genom ett fönster.

Precis som Månens favoriter prisades Fjä-
rilsjakten på filmfestivalen i Venedig. Filmen, 
vars titel anspelar på hur fjärilen faller sönder 
och förlorar sin lockelse när man fångar den, 
spinner vidare på ägandeproblematiken. Här 
handlar det om en rik gammal dam som till
sammans med en kusin och hushållerska bor 
i ett bedagat chateau belamrat med föremål 

»Fjärilsjakten tangerar 
frågan om klass och om 
vem som i själva verket 
är mest fri; den som 
ingenting har eller den 
som har allt.«

Farväl, sköna hem! (1999).
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från golv till tak. Hos advokaten i palatset 
bredvid samlas fåglar i bur med en inkvar
terad maharadja som låter sina undersåtar 
räkna hans ädelstenar med förbundna ögon.

Fjärilsjakten tangerar frågan om klass och 
om vem som i själva verket är mest fri; den 
som ingenting har eller den som har allt. Det 
samhälleliga temat återkommer i Jardins 
en automne (2006), en stilla humoristisk 
berättelse om en minister som avpolletteras 
från sin post och hamnar på gatan då hans 
lägenhet bebos av ockupanter och fickorna 
är tomma på pengar. Regissören dyker själv 
upp i filmen i rollen som levnadsglad (och 
dryckesglad) konstnär. I Farväl sköna hem 
(1999) är klassfrågan än mer markant, där 
tonårssonen i en rik och tämligen kärlekslös 
familj påtar sig rollen som fattig proletär i 
tron om att gräset är grönare på andra sidan.

För Måndag morgon (2002) belönades 
Iosseliani med kritikerpriset i Berlin med 
motiveringen: ”För hans synnerligen profes
sionella och eleganta porträtt av vardagens 
absurditet och tristess.” Filmen handlar om 
Vincent som lämnar allt för att åka till Vene
dig och hänge sig åt sin stora passion måle
riet – men det visar sig att han inte är lyck
ligare där än någon annanstans: ”De flesta 
människorna på jorden tror att livet är bättre 
i Venedig, Konstantinopel eller Alexandria. 
Men även där drömmer människorna om att 
åka någon annanstans”, förklarar Iosseliani 
i en intervju med Jeanette Gentele i Svenska 
Dagbladet.4 ”Måndag morgon, ett praktexem
pel på hans stillsamma humor som i sin lätta 
absurditet påminner lite om Luis Buñuels 
filmer”, skrev Malena Janson i sin recension 
i samma tidning. ”Här händer dock inget 
spektakulärt – inga vågade sexfantasier, inga 
mord eller svek. I stället är det vardagens alla 
surrealistiska inslag som Iosseliani fokuserar; 
sådant som vi i vår slentrian knappt lägger 

4)  Otar Iosseliani i samtal med Jeanette Gentele, Svenska Dagbladet (30 augusti 2003).
5)  Malena Janson i Svenska Dagbladet (22 augusti 2003).

märke till, än mindre ifrågasätter. Mänskligt 
flockbeteende, meningslösa förbud, överklas
sens diskreta lögner. Måndag morgon är två 
timmar ned tonad njutning.”5 

Iosseliani har trots att han varit verksam 
i snart 65 år bara gjort ett dussintal filmer. 
Med åren har han mer och mer dykt upp i 
sina egna verk, vilket bidrar till den famil
jära upplevelsen. Han påminner lite om en 
släkting man bara träffar då och då och som 
för varje gång har fått lite fler gråa hår och 
lite skröpligare gång. Iosselianis filmer har 
egentligen ingen självklar handling, de är 
universella verk som i grunden handlar om 
livets mening – franska små vardagsbetrak
telser med en georgisk själ.

Man får ibland känslan av att Iosseliani gör 
samma film om och om igen, det är bara plat
sen (Georgien, Frankrike, Senegal, Italien) och 
ibland tiden som skiljer dem åt. Eller enskilda 
objekt: en alligator i Måndag morgon blir till 
en Maraboustork i Farväl ljuva hem, till en 
gepard i Jardins en automne, och till dubble
rade hundar i Fjärilsjakten, medan träsnidade 
stolar i en film (Aprili) har samma funktion 
som varsamt handmålade tallrikar i en annan 
(Månens favoriter). Men det gör ingenting: det 
är resan och detaljerna, de små sidospåren 
och de rika persongallerierna, fulla av excent
riska bifigurer, som är det viktiga.

Iosselianis filmer slutar sällan i moll men har 
heller inte någon happy ending. Regissörens 
filmer är bitterljuva feelgoodfilmer där det 
ofta visar sig att ingen egentligen är lyckligare 
än någon annan. Oavsett om man är fri som 
fågeln eller en kuvad kontorsslav är man en och 
samma. Men också den mest ordinära vardag 
rymmer små stunder av välbehag och lycka.

 
Kuraterat av Tora Berg.
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Tre kortfilmer av Otar Iosseliani
1 maj 18.00 I Otar Iosselianis filmdebut 
Akvareli stöter ett argsint par på sitt eget 
hus i en målning på ett konstmuseum, och 
bestämmer sig för att bli bättre människor. 
I Aprili, som stoppades av censuren i 10 år, 
flyttar nyförälskade in i ett lägenhetskom
plex, skaffar sig en mängd prylar och möbler 
och börjar gräla på påhittat nonsensspråk. 
I Sapovnela, regissörens första färgfilm, 
sjungs en blommas lov.

Regi: Otar Iosseliani, 1958–1961, Sovjetunionen, 
1 tim 18 min, ryska, utan dialog, georgiska, engelsk  
text, utan text, DCP (digitaliserade), bildformat: 1.37:1,  
tillåtna från 15 år. Visningsmaterial från Arsenal.

När löven faller 
Förfilm: Dzveli kartuli simgera
24 april 18.00 Den unga, inte alltid så smarta 
studenten Niko får tillsammans med en 
inställsam vän jobb hos den lokala vintill
verkaren, där de anställda valsar med i 
lögner och kränger uselt vin i rädsla för att 
förlora sina jobb. Niko är intresserad av en 
äldre kollega som likt de andra driver med 
honom. Men en dag får han nog. Dzveli 
kartuli  simgera är en hyllning till traditionell 
georgisk kultur och folksång.

Giorgobistve. Regi: Otar Iosseliani, 1966/1968, 
Sovjetunionen, 20 min/1 tim 31 min, georgiska,  
engelsk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,  
tillåtna från 15 år. Visningsmaterial från Arsenal.

Det var en gång en trast som sjöng ... 
Förfilm: Tudzji 
17 april 18.00 Energisk musiker med för 
många järn i elden förargar sina kollegor 
då han varje dag kommer in i absolut sista 
minuten till sitt trumsolo, och glömmer bort 
möten och repetitioner. Han är ständigt på 
väg någonstans, ständigt kryssande mellan 
Tbilisis gator, spårvagnar och caféer. Han 
är hjälpsam men slarvig och älskar lite för 
många kvinnor. Tudzji är en symfonisk doku
mentation över några stålarbetares vardag. 

Iko sjasjvi mgalobeli. Regi: Otar Iosseliani, 1964/1970 
Sovjetunionen, 16 min/1 tim 21 min, utan dialog, georgiska, 
engelsk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,  
tillåtna från 15 år. Visningsmaterial från Arsenal.

Pastoral
11 april 18.00 Fyra musiker från stan till
bringar sommaren i en liten by på lands
bygden, inhysta hos en familj i generations
boende. Livet på landet är lugnt och allt har 
sin gilla gång. Men den moderna världen har 
också kommit hit med besprutningsplan och 
traktorer som ideligen 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.

Regi: Otar Iosseliani, 1975, Sovjetunionen, 1 tim 35 min, 
georgiska, engelsk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 
1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial från Arsenal. 
 Visas i Göteborg 15 april 14.00 
 Visas i Malmö 25 april 18.00

Otar  
Iosseliani

Pastoral (1975).
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Månens favoriter 
22 april 14.00 En servis från 1700talet och 
en målning från 1800talet vandrar mellan 
konsthandlare, tjuvar, vapenhandlare och 
ytterligare ett stort antal personer i Otar 
Iosselianis första franska film, en Short 
Cutsliknande abstrakt komedi där alla 
förför och bedrar alla. ”Det är underhållande 
och underfundigt, skoj med skojare i en 
vindlande långdans”, skrev Bernt Eklund i 
Expressen om filmen som prisades i Venedig.

Les favoris de la lune. Regi: Otar Iosseliani, 1984,  
Frankrike, 1 tim 42 min, franska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 1.66:1, tillåten från 7 år. Visningsmaterial  
från Svenska Filminstitutet.

Fjärilsjakten 
2 april 16.30 I en by i Frankrike ligger två 
magnifika och aningen sjangserade palats. 
I det ena lever en mycket gammal dam, 
med en fäbless för skytte, och hennes lika 
gamla kusin, en flitig kyrkotrombonist. I 
det andra bor den gamla damens advokat, 
som har en excentrisk maharadja på besök. 
Några japanska spekulanter, på jakt efter det 
pittoreska, erbjuder en stor summa pengar 
för damens hus, men hon vägrar flytta. 

La chasse aux papillons. Regi: Otar Iosseliani,  
1992, Frankrike, 1 tim 55 min, franska, svensk text,  
35 mm, bildformat: 1.66:1, barntillåten. Visnings  
material från Svenska Filminstitutet.

Farväl, sköna hem! 
7 maj 16.00 Nicolas, äldsta sonen i en 
välbärgad förortsfamilj, flyr sin framgångs
rika mamma och alkoholiserade pappa 
(Otar Iosseliani) för att hänga med diverse 
trashankar i stan. I en förhoppning om att 
gräset är grönare på andra sidan förklär 
han sig till penninglös proletär och för
sörjer sig som fönsterputsare och diskare. 
Han dricker för mycket och så blir han kär 
i krögar dottern Paulette, som dessvärre är 
förälskad i Gaston.

Adieu, plancher des vaches. Regi: Otar Iosseliani,  
1999, Frankrike, 1 tim 58 min, franska, engelsk text,  
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1, tillåten från  
7 år. Visningsmaterial från Arsenal.

Måndag morgon 
8 april 14.00 Måndag morgon: ständigt 
röksugna Vincent beger sig av till arbetet 
som svetsare på en kemifabrik, men vid 
fabriksgrindarna vänder han om. Med en 
akvarellåda i bagaget lämnar han familjen 
och reser med lånade pengar till Venedig. 
Snart hittar han en dryckeskamrat att 
upptäcka staden med. Hemmavid fortsätter 
livet som vanligt. Begränsad dialog och 
underfundig humor i lågmäld tragikomedi 
i Jacques Tatis anda.

Lundi matin. Regi: Otar Iosseliani, 2002, Frankrike, 2 tim, 
franska, svensk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten 
från 7 år. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Måndag morgon (2002).

Farväl, sköna hem! (1999).
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Jardins en automne 
6 april 18.00 Minister får skulden 
för våldsamma demonstrationer och 
tvingas avgå med omedelbar verkan. 
Förutom tjänstebostaden förlorar han 
sin älskarinna. Då hans privata lägenhet 
är ockuperad hamnar han på gatan men 
finner tröst hos gamla vänner. En låg
mält humoristisk film om livets mening 
där Pierre Étaix dyker upp som besvärad 
kistspekulant, Michel Piccoli är den 
ömma modern och regissören själv axlar 
rollen som levnadsestradören Arnaud.

Regi: Otar Iosseliani, 2006, Frankrike,  
1 tim 55 min, franska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.66:1, tillåten  
från 15 år. Visningsmaterial från Arsenal.

»Regissörens filmer är 
bitter ljuva feelgoodfilmer 
där det ofta visar sig att 
ingen egentligen är lyck-
ligare än någon annan. 
Oavsett om man är fri 
som fågeln eller en kuvad 
kontorsslav är man en 
och samma. Men också 
den mest ordinära vardag 
rymmer små stunder av 
välbehag och lycka.«



109Svenska Filminstitutet

Permanent program John Waters

Jardins en automne (2006).
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The Beyond (1981).
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Fritz  
Lang
Som ett av affischnamnen för 1920-talets tyska 
expressionism rörde sig Fritz Lang från Weimartidens 
storverk till genrefilmer i Hollywood. Han kallade sig 
för hantverkare snarare än en konstnär och gjorde allt 
från science fiction och fantasy till västern och film noir. 
Människorna i Langs filmer är alltid övervakade av den 
moderna tekniken eller av en högre makt som tycks staka ut 
deras öde i förväg, och som de aldrig upphör att slåss mot.

Maskerna och de tusen ögonen

I skuggan av ett tecken (1944).
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M (1931).
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mbytlig som 
få, ökänd 

som myto
man, fruktad 

som tyrann. Fritz 
Lang föddes 1890 i 

Wien och var som klippt och skuren för den 
spirande nya filmindustrin. Med en verk
samhet som omspänner mer än 40 år, och 
med nästan lika många filmer på samvetet, är 
det som om han själv utgör den röda tråden 
i filmerna. Tillsammans med Thea von 
Harbou, manusförfattare och hans andra fru, 
blev Lang ett av affischnamnen för den tyska 
expressionismen vid sidan av G.W. Pabst och 
F.W. Murnau. Han skördade stora framgångar 
med filmer som Dr. Mabuse, der Spieler 
(1922) och Nibelungen (1924), ansvarade för 
kolossala budgetar som i och med Metropolis 
(1927) nästan försatte bolaget UFA i konkurs, 
och producerade sina två första och konst
närligt mest hyllade ljudfilmer, M (1931) och 
Dr. Mabuses testamente (1933), innan han 
tvingades fly Nazityskland, först till Paris, 
sedan till Hollywood.

Lang kallade sig hantverkare snarare än en 
konstnär. Han gjorde allt från science fiction 
och fantasy till västern och film noir. Han 
höll sig inom ramarna för vad som förvän
tades av genrerna men smög in ämnen som 
färgade av sig på stoffet, med förbrytare som 
inte döljer sina spår mer än behövligt, som 
om de ville bli ertappade, sedda. 

1974, två år innan Langs död, skrev 
kritikern Raymond Bellour i tidskriften 
SubStance att det inte fanns någon annan 

regissör för vilken seendet var den ultimata 
metaforen. Hos Josef von Sternberg, Alfred 
Hitchcock eller Sergej Eisenstein syftar 
seendet till någonting specifikt, menade 
Bellour: en kvinna, ett system eller historien 
som sådan. Inte så hos Lang. Allra tydligast 
är det i 1920talsfilmernas mystiska  visioner, 
överlagrade bilder, hypnostekniker och över
vakningssystem. Om någon övervakas eller 
manipuleras i filmerna så är övervakaren 
också bevakad. Det finns ingen referens
punkt för seendet, inte en enda betraktare.

Langs filmer är intimt förknippade med den 
framväxande tekniken där bilderna hela 
tiden flikar in i visioner av både mänskligt 
och mekaniskt slag. Hans modernitet är en 
tid av synliggörande tekniker.  Seendet som 
en form av utforskande. Ögonen som känsel
spröt i en alltmer oöverskådlig om givning. 
Langs storstad består av ett fin maskigt nät
verk som kartläggs och övervakas, samtidigt 
som någonting irrationellt hotar dessa kon
trollerade gator, för att inte säga kontrolle
rade filmer. Även hans senare kriminalfilmer 
kännetecknas av en paranoid skymnings
stämning, noir à la McCarthy.

För Langs rollfigurer handlar allt om för
klädnader. Om att dölja sig i mängden, upp
träda som någon annan. Eller att se utan att 
bli sedd, vilket är premissen för kriminalfil
men som genre och tar sig uttryck hos Lang 
genom att övervakningen nödvändiggör en 
förklädnad. Många är maskerna, dubbelgång
arna och metamorfoserna i de tidiga tyska 
filmerna. Många är metoderna som de fallna 
människorna i Langs senare filmer använder 
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för att lura omgivningen eller sig själva. För 
Langs kamera gäller andra regler. Han över
blickar gärna situationen ovanifrån som en 
övervakningskamera inför vilken alla är syn
liga och skyldiga. Men det är mindre ett guds 
öga som dömer alla på Hitchcockmanér och 
mer ett sätt att stänga in människorna i de 
fängelser som interiörerna hos Lang är. Per
spektivet är blottläggande. Lika ofta blickar 
människor i närbild rakt emot oss, ställer oss 
mot väggen och lyfter oss ur fiktionen som 
för att säga: är du själv oskyldig?

Fritz Langs karriär är en serie avgångar. 
Han rör sig från ett beställningsjobb till ett 
annat, från en oförstående studio till en 
annan. Efter Weimartidens distingerade 
storfilmer, som lyckades konkurrera med 

filmbolagen på andra sidan atlanten, tvingas 
han börja om och om igen. Men det var så 
han själv önskade det. Lang var skoningslös 
mot sin europeiska bakgrund och menade att 
atombomben borde ha släppts över Tysk
land, inte över Japan. Annars skulle man ald
rig kunna förändra ”den tyska karaktären”. 
Det enda han saknade från Tyskland var att 
han kunde promenera nerför gatan och bli 
kallad Meister.

Avgångar och ankomster. I den första 
scenen i Langs tidigaste bevarade film, Die 
Spinnen (1919), kastar en jagad man flask
post i havet innan han dödas. När flaskan 
hittas i San Francisco visar det sig att kartan 
inuti den leder till ett Inkasamhälle med en 

Människojakt (1941).
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värdefull skatt. Langs filmer kretsar kring 
meddelanden från döda personer. Själv 
talade han om dessa grepp som en form av 
Rahmenhandlung. Berättelsen skulle gärna 
ramas in av yttre händelser som må vara 
perifera för storyn men som pekar på att 
det finns yttre orsaker, större sammanhang. 
Langs filmer bildar diagram över avsändare 
och mottagare i den alltmer komplicerade 
relästation som det moderna livet är. Vem är 
det som talar i den andra änden? När en av 
mästerskurkens hantlangare ska bestraffas i 
Dr. Mabuses testamente försöker den olydiga 
undersåten skjuta figuren bakom draperiet. 
Efter att han klivit bakom det och hittar en 
pappfigur och en högtalare, upptäcker han 
någonting som biobesökaren skulle kunna 
finna bakom den vita duken. Allt är bara en 
illusion. Mabuse var aldrig där. Mästerskur
ken i de tre Mabusefilmerna inlemmas mer 
och mer med tekniken, blir myt och minne.

Kanske är det viljan att pröva på nya 
former som gör att Lang är, som kritikern 
Jonathan Crary har påpekat, mycket mer 
vänd mot framtiden än Hitchcock, den regis
sör som han ibland konkurrerade med. Allt 
hos Hitchcock påminner om en gången era, 
medan filmen hos Lang är helt genomsyrad 
av den moderna världens dilemman. Vare sig 
det rör religiösa föreställningar eller sam
hällssystemet som sådant framstår det som 
om individen är hjälplös inför dem. På så sätt 
handlar det också om att visa hur moderni
tetens system misslyckas. När kritikern Sieg
fried Kracauer skrev sin omtalade bok From 
Caligari to Hitler (1947), med tesen om att 
den verkliga världens diktatorer förebådades 
av den tyska filmens tyranner under 20talet, 
däribland flera av Langs rollfigurer, bortsåg 
han från att Weimarfilmen hemsöks av med
eltiden och dess skenbart uttjänta föreställ
ningar. Vad är den tyska expressionismens 
alla gengångare och monster (Nosferatu, 
Golem, Faust, Caligari) om inte ett uttryck 
för det förflutnas återkomst, dess irrationella 
och förvetenskapliga nattsida?

1950, ett år innan William S. Burroughs 
vådasköt sin fru till döds och som han men
ade var en händelse som gjorde att han blev 
författare, spelade Fritz Lang in Huset vid 
floden (1950) där den aspirerande författa
ren Stephen begår ett mord som leder till en 
framgångsrik roman. I en lång ordlös sekvens 
sitter Stephen och funderar i lusthuset 
framför floden där ett djurkadaver nyss flutit 
förbi. En insekt kryper över pappersarken 
på bordet. Omsorgsfullt lyfter Stephen på 
dem för att få bort insekten, som om han inte 
skulle göra en fluga förnär. Efter att ljuset 
tänds i badrummet flinar han för sig själv och 
vi ges en demonstration av hur det langian
ska seendet fungerar. Genom att klippa till 
bilder av hembetjänten i badet sammankopp
las seendet med tankeförmågan. Hos Lang 
är ett klipp ofta ett associationssprång. När 
Stephen tittar upp mot huset speglar klippet 
vad han tänker.

Efter att Stephen rest sig ur stolen och 
lyssnat på hur vattnet från badkaret ström
mar genom ett avloppsrör i det gamla huset, 
beger han sig in i huset där han av någon 
anledning lyckas döda hembiträdet. Var det 

»För Langs rollfigurer 
handlar allt om förkläd nader. 
Om att dölja sig i mängden, 
uppträda som någon annan. 
Eller att se utan att bli sedd, 
vilket är premissen för 
kriminal filmen som genre 
och tar sig uttryck hos  
Lang genom att över-
vakningen nödvändiggör  
en förklädnad.«
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ett misstag? Eller var han redan bestämd på 
att mörda henne för att använda det i littera
turen? Strax därefter ser vi ett öga i närbild 
titta in i huset, vilket visar sig vara Stephens 
medgörliga och beskyddande bror John, som 
han övertalar till att hjälpa honom med att 
dumpa liket i floden. Väl ombord roddbåten 
lyser månen över dem, ännu ett vakande öga. 
”Vidriga måne”, säger Stephen.

Människorna i Langs filmer må vara för
felade eller fördömda, men det finns alltid 
någon som iakttar dem, ibland naturen, 
ibland Gud, ibland deras egna samveten.

Langs filmer är hemsökta av det förflutna, 
inte minst av döda personer, som i den första 
Mabusefilmen, gjord strax efter att regissö
rens första fru tog livet av sig (under något 
mystiska omständigheter). Hur mycket ska 
man läsa in i detta? Privatpersonen Lang är 
någon som vill sudda ut sin egen historia, 
medan auteuren Lang är någon som vill 
väva samman olika händelser: Hur påver
kar en sak en annan? Är allt i själva verket 
ödesbestämt?

Lang är en mästare på sådana överfö
ringar. Olika händelseförlopp tenderar att 
fogas samman i klippningen, som när både 
poliser och kriminella i M överlägger om 
hur man ska fånga mördaren. Eller så kan 
repliker eller ljud indirekt kommentera vad 
som skedde i föregående scen. Lang har en 
förkärlek för sekvenser där ett annat verklig
hetsplan blottläggs, som när hjärtmaskinen i 
Metropolis upplöses i en vision av barnoffer
guden Molok. Hans filmvärld är en värld av 
korrespondenser. Serien av telefonsamtal i 
början av Polishämnaren (1953) introducerar 
den kedja av förbindelser som utgör filmens 
brottssyndikat och brottsbekämpare. Varje 
stearinljus står för ett människoliv, förklarar 
i sin tur liemannen i Den obesegrade döden 
(1921). När ett ljus slocknar är det en som dör.

Även kärleken uttrycker Lang via visuella 
korrespondenser. Det vackraste exemplet på 
detta finns i New Yorks undre värld (1938), där 

huvudpersonerna som jobbar på ett varuhus 
möts hastigt i rulltrapporna. På grund av reg
lerna är de tvungna att dölja sitt förhållande. 
Han är på väg ner, hon är på väg uppåt. När 
de passerar varandra sträcker de ut händerna 
och vidrör varandra i tysthet. En liknande 
scen finns i Tigern från Bengalen (1959) där 
arkitekten Berger sträcker ut handen mot 

Blå gardenia (1953).
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den avsvimmade Seetha medan ökenstormen 
virvlar upp omkring dem. Händerna finns 
överallt hos Lang. Vanligen är det regissörens 
egen hand i bild. Det var motsvarigheten 
till Hitchcocks cameos, menade Lang. Men 
det är också ett uttryck för kontroll. Fanns 
det någonting som skulle skjutas, sprängas 
eller tändas eld på så insisterade Lang på 

att göra det själv. Givetvis är det han som 
visslar på Peer Gyntmelodin i M, liksom det 
är hans hand på vilken bokstaven ritas och 
som utgör filmens poster, handen som den 
ursprungligaste av alla tekniker.

Närbilderna hos Lang är inte begränsade 
till ansikten och händer, utan inkluderar 
också kartor, ritningar, fingeravtryck, doku
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ment, brev. Langs filmvärld är både taktil och 
läsbar. Hur många av hans rollfigurer står 
inte och drömmer framför skyltfönster? Allt 
är fantasier, reflektioner, korrespondenser. 

Att många av Fritz Langs filmer är intrass
lade i den kulturella svepning som brukar 
kallas ”ikonisk” gör det svårt att se dem med 
nya ögon. 1920talsfilmerna har ett språk som 
vi gått miste om, förblindade som vi är av 
kraven på naturalism och realism. Det är lätt 
att se manierad kitsch där det egentligen är 
ett språk rotat i ett medialt gränsland – innan 
ljudfilmen gjorde entré och förpassade stum
filmen till kuriosakabinettet. Alla teatrala 
åtbörder och tekniska skavanker ger en sär

»Var det han som 
regisserade oss, dold 
som han var bakom den 
där skräckinjagande 
monokeln och preussiska 
blå rocken, glidande 
mellan genrer och 
länder?«

Falskt alibi (1956).
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skild lyster åt 1920talets filmiska fantastik, 
kännetecknad av kantstötta, flimrande bilder 
som påminner om aningar och suggestioner.

Dessa filmer har överskuggat Langs verk 
efter exilen, en 25årsproduktion vars bredd 
är ännu mer imponerande på grund av att 
filmerna är så konsekvent langianska. På så 
sätt utgör Lang ett av de främsta exemplen 
på regissörshantverkarna som drog nytta av 
Hollywoodsystemets begränsningar. Sam
tidigt kan det sägas vara missriktat att hela 
tiden söka efter det sant langianska. Har det 
langianska någon relevans om man ser hans 
västernfilmer utan kännedom om den övriga 
produktionen? Vad för slags konstnärskap 
träder fram ur den här hantverkaren som så 

okonstlat skärskådar sin tid? Var det han som 
regisserade oss, dold som han var bakom den 
där skräckinjagande monokeln och preus
siska blå rocken, glidande mellan genrer och 
länder? Var ”Fritz Lang” alltid en mask?

Det typiskt langianska är det skenbart 
kameleontiska. Hans palett är färdigställd av 
andra. Men ju närmare man kommer, desto 
tydligare blir illusionsmakeriet. Auteuren 
döljer sig i detaljerna. Fritz Lang är den som 
iakttar oss.

Text: Joni Hyvönen
Kuraterat av Danial Brännström,  
i samarbete med Sebastian Lindvall.

Man lever bara en gång (1937).
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Harakiri
2 februari 18.00 I början av 1900talet blir 
en japansk ambassadörsdotter, spelad av 
Lil Dagover, förälskad i en dansk sjöofficer. 
Den tragiska kärlekshistorien med olyckligt 
slut är en imponerande uppvisning av vacker 
japansk scenografi, kostym och rekvisita 
– noga framtagna med hjälp av etnografen 
Heinrich Umlauff. Fritz Langs bildsköna 
melodram är en fri bearbetning av David 
Belascos pjäs Madame Butterfly.

Regi: Fritz Lang, 1919, Tyskland, 1 tim 20 min, 
 nederländska mellantexter, engelska undertexter,  
35 mm, bildformat: 1.33:1, tillåten från 15 år.  
Visnings material från EYE.

Den vandrande bilden
28 februari 18.00 Suggestiv och visuellt 
 spektakulär film där Mia May är änkan 
på flykt från sin döda mans tvillingbror. 
Inspelningen av bergscenerna i de bayerska 
alperna var slitsamma för regissören, men väl 
i studion i Berlin fann han ny energi – så till 
den grad att han i stället närapå tog knäcken 
på sina medarbetare. Den vandrande bilden 
ansågs förlorad tills en kopia hittades 1986 
på Cinematica Brasiliera. 

Das wandernde Bild. Regi: Fritz Lang, 1920, Tyskland, 
1 tim 7 min, tyska mellantexter, engelska undertexter, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.33:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Murnau Stiftung.

Fyra kring en kvinna
19 mars 16.30 Eldig passion, stulna juveler 
och falska sedlar i fatalistisk melodram där 
fyra män tävlar om en kvinnas gunst. Länge 
ansågs filmen förlorad, men väl återfunnen 
och upptäckt av en ny publik sågs den som, 
med Veronika Fermans ord, ett ”tidigt och 
talande avsnitt i Fritz Langs lustiga hus 
av misstro där mäns och kvinnors giriga, 
glupska, bedrägliga och hemlighetsfulla 
natur fångas i roterande inställningar av 
statiska när,   halv och helbilder”.

Vier um die Frau/Kämpfende Herzen. Regi: Fritz Lang, 
1921, Tyskland, 1 tim 21 min, tyska mellantexter, engelska 
undertexter, 35 mm, bildformat: 1.33:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Deutsche Kinemathek.

Nibelungen – del 1:  
Siegfried Drakdödaren
15 april 14.00 Överdådiga bildkompositio
ner i första delen av Fritz Langs sublima 
fantastikverk där krigaren Siegfried badar i 
drakblod på vägen mot sin kärlek Kriemhild. 
Thea von Harbous manus baserades på det 
medeltida hjälteeposet och lånade friskt 
från Richard Wagners och Friedrich Hebbels 
bearbetningar. Draken var i verkligheten en 
drygt tjugo meter hög modell, med tio män 
gömda inuti och ytterligare några under för 
att blåsa liv i den.

Die Nibelungen, 1. Teil: Siegfried. Regi: Fritz Lang, 1924, 
Tyskland, 2 tim 29 min, tyska mellantexter, engelska 
undertexter, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.33:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från Murnau Stiftung.

Fritz Lang

Nibelungen – del 1:  
Siegfried Drakdödaren (1924).
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Nibelungen – del 2:  
Kriemhilds hämnd
15 april 17.30 Helvetet bryter lös när 
 Kriemhild, nygift med kungen av hunnerna, 
måste trotsa sina bröder och övertyga sin nya 
make om att mörda mannen som orsakade 
hennes älskade Siegfrieds död. Den andra 
och avslutande delen av Fritz Langs fantasy
mästerverk är en lika spektakulär syn som 
föregångaren, men med en hjärtekrossad 
hämndintrig som går i tragedins tecken.

Die Nibelungen, 2. Teil: Kriemhilds Rache. Regi:  
Fritz Lang, 1924, Tyskland, 2 tim 10 min, tyska 
mellantexter, engelska undertexter, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.33:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Murnau Stiftung.

Metropolis
14 januari 16.00 Staden Metropolis är 
strikt indelad mellan härskarna ovan och 
arbetarna under jord. I över 80 år drömde 
man om att få ihop den kompletta versio
nen av film historiens mest kända framtids
vision – en gigantisk produktion med 310 
inspelnings dagar i UFA:s största ateljéer 
och totalt 36 000 statister. 2008 återfanns 
tidigare  förlorade scener på ett museum i 
Buenos Aires och materialet restaurerades 
och infogades i filmen.

Regi: Fritz Lang, 1927, Tyskland, 2 tim 33 min, tyska 
mellantexter, svensk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 
1.33:1, tillåten från 11 år. Visningsmaterial från NonStop.

Månraketen
25 mars 16.00 Imponerande raketupp
skjutning i månfärdsmelodram, skriven 
av Thea von Harbou efter sin egen roman, 
som blev Fritz Langs sista stumfilm och en 
av de sista storproduktionerna innan den 
tyska branschen övergick till ljudfilm. Med 
assistens från de framtida rymdteknologiska 
ingenjörerna Willy Ley och Hermann Oberth 
presenteras en vetenskapligt trovärdig 
scififilm, vars centrala uppskjutningsscen 
skedde med en riktig raketprototyp. 

Frau im Mond. Regi: Fritz Lang, 1929, Tyskland, 
2 tim 50 min, tyska mellantexter, engelska undertexter, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.33:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Murnau Stiftung.

M
25 januari 18.00 Fritz Langs ljudfilms
debut är en nervpirrande och labyrintisk 
spännings klassiker där såväl polisen som 
den undre världen jagar Peter Lorres barna
mördare. Inspirerad av polisiära spanings
rutiner och Tysklands många seriemördare 
– däribland Peter Kürten, ”vampyren från 
Düssel dorf” – skapar Lang en moraliskt 
komplex film där det i slutändan inte är så 
självklart vem det verkliga monstret är.

Regi: Fritz Lang, 1931, Tyskland, 1 tim 44 min, tyska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet. 
 Visas i Göteborg: 21 mars 18.30

Månraketen (1929).

Metropolis (1927).
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Liliom
5 februari 19.00 En fattig karusellvaktmäs
tare som begått ett misslyckat rån förs till 
himlen och får se sina synder projicerade 
på duk. Fritz Langs filmatisering av Ferenc 
Molnárs pjäs, med kreativt foto av Rudolph 
Maté och poeten Antonin Artaud i en biroll 
som skärslipare, var FoxEuropas första 
produktion. Filmen floppade och stämplades 
som antikatolsk, men för Lang blev det en 
favorit som han på ålderns höst brukade visa 
för vänner i Hollywood.

Regi: Fritz Lang, 1934, Frankrike, 1 tim 57 min, franska, 
engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från British Film Institute.

Man lever bara en gång
20 januari 18.00 Klassiker där Henry Fondas 
exfånge försöker börja om med sin fru, 
men drivs till ett liv på flykt undan rättvisan. 
Långt innan Bonnie & Clyde och Det grymma 
landet briljerade Fritz Lang med denna fata
listiska parpårymmenfilm, beskriven som 
”den kanske största amerikanska ödestrage
din” i ett programblad för Uppsala Student
filmstudio. Den legendariska kritikern Pau
line Kael ansåg Man lever bara en gång vara 
”en av 30talets bästa amerikanska filmer”.

You Only Live Once. Regi: Fritz Lang, 1937, USA, 
1 tim 26 min, engelska, utan text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Tamasa.

Frank James hämnd
28 januari 18.30 När den ökända banditen 
Jesse James mördare frikänns tar brodern 
Frank lagen i egna händer. Fritz Langs 
 första västern är en fristående uppföljare 
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. 

The Return of Frank James. Regi: Fritz Lang,  
1940, USA, 1 tim 32 min, engelska, utan text,  
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten  
från 15 år. Visningsmaterial från Park Circus. 
 Visas i Göteborg: 8 april 14.00

Människojakt
1 april 16.30 Brittisk jägare jagas av Gestapo 
efter misslyckat försök att mörda Hitler. 
Med nytänd Hollywoodgnista ansågs Fritz 
Lang vara en värdig ersättare när John Ford 
hoppade av filmatiseringen av Geoffrey 
 Households roman Attentat mot diktator. 
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.

Man Hunt. Regi: Fritz Lang, 1941, USA, 1 tim 45 min, 
engelska, utan text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Park Circus. 
 Visas i Göteborg: 9 maj 18.30

Frank James hämnd (1940).

Man lever bara en gång (1937).
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I skuggan av ett tecken
9 mars 18.00 Atmosfärrik thriller där 
spion dras in i komplicerad intrig i London 
under kriget. Efter Graham Greenes roman 
Skräckens ministerium, som Fritz Lang tyckte 
mycket om och var entusiastisk över att 
filma – men utan kontroll över manuset gav 
slutprodukten upphov till stort missnöje. För 
Langvurmare finns ändå mycket att upp
skatta i denna krigsnoir fylld av skuldkäns
lor, moraliska rävsaxar och identitetsintriger.

Ministry of Fear. Regi: Fritz Lang, 1944, USA, 1 tim 26 min, 
engelska, utan text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år, Visningsmaterial från Park Circus.

Kvinnan i fönstret
20 april 18.00 Mardrömslik film noir där en 
respekterad professor träffar en modell och 
dras in i en mordaffär. Virtuost kameraarbete 
av Milton R Krasner och med nickningar till 
Doktor Caligari – vars ramhandling var Fritz 
Langs idé – i en film med dubbelgångar
motiv och freudianskt tema som förstärks av 
många spegelbilder. Liksom i andra av Langs 
noirfilmer faller människan offer för ödet i 
labyrinter av omständigheter.

The Woman in the Window. Regi: Fritz Lang, 1944,  
USA, 1 tim 38 min, engelska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Svenska Filminstitutet.

Dolken och kappan
29 mars 18.00 Spionthriller där forskare 
sänds till Italien för att stoppa nazistisk 
atombomb. Gary Cooper tar sig an en fascist 
i ett våldsamt karateslagsmål, i verkligheten 
koreograferat av två OSSagenter utifrån ett 
samtal om hur man bäst dödar med sina bara 
händer, och utropar att atomåldern är här. 
Året efter atombombernas fall över Nagasaki 
och Hiroshima var frågan känslig, vilket 
Fritz Lang trodde låg till grund för Warners 
kraftiga omklippning. 

Cloak and Dagger. Regi: Fritz Lang, 1946, USA, 
1 tim 47 min, engelska, utan text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Park Circus.

Huset vid floden
23 mars 18.00 Misslyckad deckarförfattare 
råkar strypa sin husa och försöker ge sin bror 
skulden. En bitvis pervers thriller gjord för 
lågbudgetbolaget Republic, som var kända 
för att erbjuda regissörer konstnärlig frihet 
inom ekonomiskt snäva ramar. ”Med Huset 
vid floden tog Fritz Lang steget in i Bfilms
världen”, menade levnadstecknaren Patrick 
McGilligan som ansåg den vara en av Langs 
Hollywoodfilmer som såg mest tysk ut. 

House by the River. Regi: Fritz Lang, 1950, USA, 
1 tim 35 min, engelska, nederländsk text, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från EYE.

Huset vid floden (1950).

Kvinnan i fönstret (1944).
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Guldfågeln
16 mars 18.00 Marlene Dietrich spelar sko
ningslös gangsterdrottning i en färgstark film 
som Fritz Lang beskrivit som en ”västern för 
vuxna”. En hämndlysten cowboy letar efter 
sin flickväns mördare med en döende rånares 
sista ord som enda ledtråd: ”chuckaluck” 
(vilket även var filmens ursprungliga titel). 
”Bländande återskapar Dietrich den gamla 
saloonälskarinnan”, hette det i Variety där 
man även berömde hennes sånginsats.

Rancho Notorious. Regi: Fritz Lang, 1952,  
USA, 1 tim 29 min, engelska, svensk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från NonStop.

Blå gardenia
13 februari 18.00 ”Det är en film om lögn, 
svek och psykologisk terrorism, gjord under 
McCarthyeran”, skrev filmvetaren Janet 
Bergstrom om Blå gardenia, som ironiskt 
nog var Fritz Langs försök att komma in i 
studiovärmen efter att ha svartlistats som 
kommunistsympatisör. Langs underskat
tade film noir handlar om en hjärtekrossad 
telefonist som under berusning utsätts för 
övergrepp. När förövaren hittas död måste 
hon fylla i minnesluckorna.

The Blue Gardenia. Regi: Fritz Lang, 1953,  
USA, 1 tim 30 min, engelska, utan text, 16 mm,  
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.  
Visningsmaterial från Academy Film Archive.

Mord på nattexpressen
4 mars 16.30 En före detta soldat återvänder 
från Koreakriget och inleder en ödesdiger 
affär med en gift kvinna i psykologisk thriller 
efter Émile Zolas roman Dödssynder, som 
även låg till grund för Jean Renoirs Männi-
skans lägre jag. Fritz Lang, manusförfattaren 
Alfred Hayes och producenten Jerry Wald 
var inte riktigt överens om vem förlagans 
verkliga människoodjur var.  Kompromissen 
blev ett mörkt triangeldrama där ingen 
är oskyldig.

Human Desire. Regi: Fritz Lang, 1954, USA, 1 tim 31 min, 
engelska, utan text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från British Film Institute.

Slottet i skuggan
19 februari 19.00 Föräldralös pojke hamnar 
hos gentlemannasmugglare i 1700talets 
Dorset. Kostymdramat blir i Fritz Langs regi 
en elegant och gotisk melodram i hisnande 
CinemaScope, vidbildsformatet som Lang 
ansåg svårhanterligt (i rollen som sig själv 
säger han i Godards Föraktet att ”Cinema
Scope duger bara för ormar och begrav
ningar”). Slottet i skuggans kommersiella 
fiasko uppvägdes av ett glödande mottagande 
bland europeiska kritiker. 

Moonfleet. Regi: Fritz Lang, 1955, USA, 1 tim 27 min, 
engelska, portugisisk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Cinemateca 
Portuguesa.

Slottet i skuggan (1955).

»En hämndlysten 
cowboy letar efter sin 
flickväns mördare med 
en döende rånares sista 
ord som enda ledtråd: 
›chuck-a-luck‹.«
Guldfågel (1952).
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Falskt alibi
8 april 19.00 En författare får svårt att bevisa 
sin oskuld efter att han, i syfte att avslöja 
brister i rättssystemet, tar på sig ett mord han 
inte begått. Själv fann Fritz Lang inspelningen 
så jobbig att han direkt efter sista tagning 
lämnade både produktionen och Holly
wood, men det resulterande farvälet – ett 
visuellt återhållsamt och välkonstruerat slag 
mot dödsstraff – har med tiden kommit att 
betraktas som en av regissörens bästa filmer.

Beyond a Reasonable Doubt. Regi: Fritz Lang, 1956,  
USA, 1 tim 20 min, engelska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Svenska Filminstitutet.

Mord på nattexpressen (1954).

»En före detta soldat åter-
vänder från Koreakriget 
och inleder en ödesdiger 
affär med en gift kvinna 
i psykologisk thriller 
efter Émile Zolas roman 
Dödssynder.«
Mord på nattexpressen (1954).



Liliom (1934).
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Sidoprogram

Ingemo 
Engström
Ingemo Engström var en av de första eleverna på 
filmskolan i München, och sedan hennes examensprojekt 
tillika långfilmsdebut med Dark Spring har hon gjort ett 
tiotal filmer som visar på ett i högsta grad utmanande och 
formmedvetet konstnärskap – oavsett om filmerna har 
behandlat historiska eller samtida skeenden, och oavsett 
om de har varit essäistiska eller renodlat fiktiva.

Flyktlinjer och historiens invecklade konstellationer
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Ginevra (1992).
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texten ”Dubbelskiss” återvänder 
Ingemo Engström till en scen i 

filmen Erzählen (1975), gjord till
sammans med Harun Farocki.1 Vi ser 
henne sittande med ljudutrustning 

längsmed en bäck i Berlin, samti
digt som hon talar in i bandspelarens mik
rofon. Hon skriver: ”jag talar i nuet, men det 
jag hör är det förgångna. Medan jag upprepar 
satsen blir min röst, som jag hör säga det jag 
uttalar, alltmer långsam och tvekande.” Lite 
längre ner i texten kommenterar hon relatio
nen mellan det sagda, ljudåtergivningen och 
skrivandet, med fokus på det senare: ”Jag vill 
förbli i nuet, hos de levande idéer som är i 
omlopp, inte vända mig om, vill inte rekon
struera, genom toningsövergången finna 
metaforer för det dåvarande samarbetet och 
dess följder. Men det som kan framställas 
från denna tid ekar i öronen på mig likt en 
ljudåtergivning, påvisar diskrepansen mellan 
en kontinuitet och dess avbrott.” Undersök
ningar där berättandets kontinuitet prövas 
och problematiseras genom avbrott och 
omdirigeringar återkommer ofta i det film
arbete Engström bedrivit sedan hon lång
filmsdebuterade med Dark Spring (1970), och 
som hitintills resulterat i ett tiotal långfilmer. 

I samma text lutar hon sig mot författa
ren Walter Benjamin när hon skriver: ”Det 
förflutna och nuet förtätas i språket likt en 
blixt. […] Förflutenhet och nutid kristalli
serar sig till en konstellation, som inte är 
tidsligt kontinuerlig, utan dialektisk: inte 
ett förlopp, utan bild, språngvis.” Benjamin 
pratade om dessa konstellationer i termer av 

1)  Ingemo Engström, ”Dubbelskiss” i Magasinet Walden nr. 17/18 (2020).

”dialektiska bilder”, något som Engström på 
olika sätt återkommer till i sitt filmarbete: i 
hennes förhållningssätt till litterära förla
gor och till filmen som rekonstruktion och 
minnesarbete, och i spänningsförhållandena 
mellan historia, samtid och framtid, eller i de 
landskap hon filmar. 

Engström, född 1941 i en finlandssvensk 
familj, växte upp i Helsingfors och utvecklade 
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tidigt ett starkt filmintresse i vad hon beskri
vit som en stad med en stark cinefil miljö på 
1950 och 1960talet. Hon studerade psyko
logi och litteraturhistoria i Helsingfors och 
senare medicin i Tyskland innan hon kom 
in på den nyligen uppstartade Hochschule 
für Fernsehen und Film München 1967. 
Här studerade hon tillsammans med bland 
andra Wim Wenders, Werner Schroeter och 
Gerhard Theuring, den sistnämnda hennes 
partner och som hon har samarbetet med på 

flera filmer. Denna disparata bildningsgång, 
dels en psykologisk och medicinsk miljö, dels 
en litterär och estetisk, har gett upphov till 
ett produktivt bruk av dessa intresseområ
den, ofta i en och samma film.

Ett viktigt tema som lyfts fram redan i 
Dark Spring är den roll som kvinnan till
skansat sig, den roll hon bereder plats för 
och utformar åt sig själv. Dark Spring är en 
märkvärdig första film, prövande, men också 
övertygande i dess argumenterande och 

Flucht in den Norden (1986).
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Fluchtweg nach Marseille (1977).

Dark Spring (1970).
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reflexiva framåtrörelse. Det är en vacker film, 
i färg och på 35 mm, där flera landskaps
sekvenser etsar sig fast i minnet. Vi följer en 
kvinna som rör sig från en kärleksrelation 
till en annan. Hon diskuterar sin situation 
med andra kvinnor, pratar om alternativa 
samlevnadsformer, problematiserar kvin
nors ”kärleksutopier”. En timme in i filmen 
ser vi en kvinna läsa ur Valerie Solanas 
SCUM Manifesto (1967), akronym för Society 
for Cutting Up Men, och med ett tablålikt 
bildutsnitt där regissören själv är synlig i bild 
med mikrofonbom; tankarna går till Jean
Luc Godards sena 1960talsproduktion och 
Dziga Vertovgruppens arbeten.

Kampf um ein Kind (1975) fortsätter på det 
kvinnopolitiska temat, men under intryck 
av samtida medicinsk forskning och psyko
analys. Vi följer en ung kvinnlig läkare som 
flyttar med sitt barn från Berlin till München, 
och det tuffa arbetet på en förlossningsav
delning. Engström har intresserat sig för dis
kussionen om la naissance douce, ”den mjuka 
förlossningen”, som den franska gynekolo
gen Frédérick Leboyer hade utvecklat vid 

2)  Frieda Grafe, ”Ursprung” i Magasinet Walden nr. 17/18 (2020).
3)  Harun Farocki, som citerad i Volker Pantenburg,”The Case of Westdeutscher Rundfunk (WDR)”,  

i Critical Studies in Television: The International Journal of Television Studies vol. 14, nr. 1 (2019).

tiden. I filmen låter hon en av filmens ”doku
mentära filmfigurer”, Monique, föra ett sam
tal med Leboyer. Att till synes sömlöst röra 
sig mellan dokumentär, essäfilm och fiktion, 
är återkommande hos Engström, och bidrar 
till, för att tala med kritikern Frieda Grafe, 
som i sin tur ser kopplingar till Godard, ”hur 
en fiktiv framställning av verkligheten kan 
framhjälpa ett förhöjt uttryck av den”.2 

Denna hybrida arbetsmetod blir extra 
påtaglig i essäfilmen Erzählen, en film som 
med en närmast outsinlig infallsrikedom 
kretsar kring berättande och olika under
sökande berättarformer. Filmen utspelar 
sig i Berlin och både Farocki och Engström 
medverkar framför kameran. I ett utkast 
om filmens utgångspunkter skrev Farocki: 
”Filmen är en undersökning av frågan om 
vad ett (fiktivt) narrativ är. Denna undersök
ning genomförs utifrån två olika epistemiska 
intressen och med två metoder.” En första 
metod tar upp kontraster och interaktio
nen mellan journalistiskt och akademiskt 
arbete. Den andra metoden rör sig mer kring 
empirisk erfarenhet och det biografiska. 
Texten avslutas med: ”Dessa två positioner 
och intressen tilldelas två författarefilm
skapare, här H. F., som har vissa drag av 
Harun Farocki, och där, I. E., som delar vissa 
drag med Ingemo Engström. Båda under
söker berättelsens hemlighet, deras under
sökningar löper ibland parallellt och ibland 
hand i hand.” 3

Dessa undersökningar sker utifrån flera 
operationsmodus, och ett flertal medieformer 
diskuteras; tv, litteratur, stillbildsfotografi. I 
en av filmens inledande konversationer, den 
mellan skådespelaren Hanns Zischler och 
Farocki, diskuteras ett pågående forsknings
arbete och dess möjliga presentationsform. 
Farockis rollfigur visar upp en bok som 

»Vi följer en kvinna som 
rör sig från en kärleks-
relation till en annan. 
Hon disku terar sin situa-
tion med andra kvinnor, 
pratar om alternativa 
samlevnads former, pro-
blematiserar kvinnors 
›kärleksutopier‹.«
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behandlar holländsk stålverksindustri och 
kopplingarna till politik, ekonomi och tekno
logi. Han ger intryck av att tveka inför projek
tets form eller genomförbarhet, varpå Zisch
lers rollfigur svarar: ”Du ska inte skriva detta 
som ett vetenskapligt verk, du ska berätta det 
som en historia. Då kunde den läsas av folk 
som inte skulle läsa en vetenskaplig bok.” 
Redan här märks en tvetydig inställning till 
och svårigheten att hitta en adekvat narrativ 
form; samtidigt som föreliggande arbete syf
tar till att organisera och förbinda människor 
och kunskap, så uttrycker Farocki att han 
egentligen inte vet vad en berättelse är.

Ett andra spår i filmen, och här är Eng
ströms närvaro mest påtaglig, kretsar kring 
det biografiska och erfarenhetsbaserade, 
och tar avstamp i hennes forskningsarbete. 
Engström har pratat om vad hon kallar det 
”metafiktiva”, där ett ”här” och ett ”nu” 
framkallar det förflutna; detta sker genom att 
filmens medverkande för in andras arbeten 
i konstruktionen av deras egna narrativ. 
Engström återkommer till ett pågående 
projekt kring den ryska författaren Larissa 
Reissner. I en intervju i en tvstudio utfrågas 
hon om denna bolsjevikiska revolutionär 
och aktivist – ”en kvinna på barrikaderna” 
som deltog vid Hamburgupproret 1923. Men 
ackumulerandet av material, genom bland 
annat samtal, intervjuer, ljudupptagningar – 
och den uttalade avsikten att försöka finna 
människor som var med när det begav sig 
och som kände henne – är bara ett led i detta 
”imaginära litteraturprojekt”. Den verkliga 
Reissner ska endast förstås som en modell; 
snarare handlar det om en resa via jämförel
ser och sammanställningar, om att upprätta 
en mental, associativ geografi; ett spår
sökande där den person hon ”uppfinner” 
är den som kommer att bli verklig genom 
dessa efterforskningar. Här är vi tillbaka 
till det som Engström beskrev i form av en 

4)  Martin Grennberger och Anders Karlin, ”Samtal med Ingemo Engström” i Magasinet Walden nr. 17/18 (2020).

konstellation, och att denna inte ska förstås 
som tidsligt kontinuerlig utan som dialek
tisk. Denna dialektik bildar en ickelinjär 
rörelse av bilder, av prövande associationer 
och övergångar mellan olika narrativ och 
rollfigurer. Återbruket av litteratur fungerar 
som en viktig aspekt av denna metafiktiva 
nivå genom ett rikt bruk av citat och litterära 
hänvisningar, en polyfon kör av röster: Wal
ter Benjamin, Franz Kafka, Jurij M. Lotman, 
Boris Pasternak, Cesare Pavese, Alfred Sohn
Rethel och Sergej Tretjakov citeras eller 
ligger till grund för utsagorna, ibland genom 
att vi ser boken som fysisk artefakt i bild. 
Här kolliderar den narrativa konstruktionen 
med levd erfarenhet, samtidigt som den ena 
drar nytta av den andra.

I Fluchtweg nach Marseille (1977), som 
Engström gjorde tillsammans med Theuring, 
intar landskapet en framträdande roll. Denna 
tvådelade film tar delvis utgångspunkt i 
Anna Seghers roman Transit, skriven 1942. 
Filmen följer de flyktspår där emigranter 
rör sig genom det ockuperade Frankrike ner 
till Marseille 1940. Skådespelarna Katha
rina Thalbach och Rüdiger Vogler citerar ur 
boken men bidrar också med egna utlägg
ningar och reflektioner. Dessa ”bilder ur 
en arbetsjournal” är ingen konventionell 
adaption, här finns fiktiva rekonstruktioner, 
arkivfilmsmaterial, studier av fotografier 
och vittnesmål i form av intervjuer med 
flyktingar eller de som ingick i franska mot
ståndsrörelsen, bland andra Alfred Kantoro
wicz, Peter Gingold och Ruth Fabian. Regis
sörerna har även använt sig av mellan texter, 
och om dessa har Engström sagt:

Man kan inte säga att det är en kommentar såsom 

kommentarer brukar vara i dokumentärfilmer, 

utan det är en kommentar som försöker fånga 

hela skapandeprocessen och skrivprocessen – 

hela tankeprocessen. Det är en tankeväg som vi 

följer i de här mellantexterna.4
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Denna film, som filmforskaren Dagmar 
Brunow formulerat det, ”kan betecknas som 
ett minnesarbete: den synliggör filmmediets 
möjligheter till att omförhandla det förflutna 
i nuet”.5

Exodus och flykttematiken återkommer i 
den finsktyska samproduktionen Flucht in 
den Norden (1986), efter Klaus Manns roman, 
skriven i exil och utkommen 1934. I filmen ser 
vi Johanna, igen känsligt gestaltad av Katha
rina Thalbach, som flytt nazisterna och beger 
sig till Finland, där hon förälskar sig i godsäga
ren Ragnar, spelad av JukkaPekka Palo. Alla 
medlemmar i Ragnars familj delar inte parets 
politiska övertygelser, och slitningar uppstår. 
Samtidigt får Johanna information om att hen
nes vänner i den antifascistiska kampen väntar 
på henne i Paris, vilket skapar ytterligare för
vecklingar. När hon mot slutet av filmen väljer 
att bryta upp för att ansluta i Paris har vi tagit 
del av en vindlande och bildmässigt suggestiv 
film som diskuterar det personliga ansvaret, 
engagemang och kärleken mot en sårig fond av 
en mörk politisk övergång. 

5)  Dagmar Brunow, ”På genomresa i tillvaron: Fluchtweg nach Marseille som  
minnesarbete” i Magasinet Walden nr. 17/18 (2020).

I Ginevra (1992) ses skådespelaren Cecilia 
Linné, spelad av Amanda Ooms, slitas mellan 
två män, samt mellan arbete och kärlek. 
Om Engström i filmer som Dark Spring och 
Flucht in den Norden uppehåller sig vid kär
leken, så har det varit, utan att för den skull 
sakna passionens förlösande kraft, med ett 
mer pedagogiskt eller rannsakande tonläge. 
I Ginerva uppnås en ny nivå av intensitet då 
vi kastas mellan olika sinnestillstånd, mellan 
uppbrott och flykt, på ett sätt man inte 
tidigare kunnat se i Engströms filmkonst: ett 
ständigt pågående sökande, där konturerna 
är oförutsägbara. 

Ginevra har ett tonläge som sticker ut i 
Engströms oeuvre. Däremot finns en kon
tinuitet sett till de ämnen som i mer eller 
mindre grad alltid varit närvarande: flykten, 
minnets mekanismer och risktaganden.

Text: Martin Grennberger
Kuraterat av Stefan Ramstedt.

Kampf um ein Kind (1975).
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Dark Spring
5 april 16.00 Ingemo Engströms långfilms
debut tillika examensprojekt 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.”

Regi: Ingemo Engström, 1970, Västtyskland,  
1 tim 29 min, tyska, engelsk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Deutsche Kinemathek. 
 Visas i Göteborg: 2 maj 18.30

Kampf um ein Kind
19 april 18.00 En läkare lämnar sin man i 
Berlin och flyttar till München för att föda 
sitt barn bland kvinnor snarare än män, 
med förhoppningen att barnet ska bli ett 
annat slags människa. Kritikern Frieda Grafe 
beskrev Ingemo Engströms film som en upp
lysningsfilm, som ”skildrar hur grundligt den 
förmenta förlossningshjälpen har berövat 
kvinnor upplevelser som kunnat möjlig
göra uppkomsten av ett specifikt kvinnligt 
självmedvetande”.

Regi: Ingemo Engström, 1975, Västtyskland,  
2 tim 15 min, tyska, engelsk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Deutsche Kinemathek.

Erzählen
4 april 18.00 Hur berättar man en historia? 
Det är en fråga som ställs i denna essä
film där Ingemo Engström arbetar med ett 
projekt om den sovjetiska revolutionära 
författaren Larissa Reissner, medan Harun 
Farocki arbetar på ett projekt om den tunga 
industrins roll i Tredje rikets framväxt. 
Deras vägar korsas vilket leder till en större 
diskussion om berättande och  utforskning 
där bland andra bröderna Grimm och 
Walter Benjamin citeras.

Regi: Ingemo Engström, Harun Farocki, 1975, 
Västtyskland, 1 tim, tyska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Deutsche Kinemathek.

Fluchtweg nach Marseille
30 april 16.00 Utifrån Anna Seghers roman 
Transit och den tyska filosofen Walter Benja
mins levnadsöde utforskar Ingemo Engström 
och Gerhard Theuring de tyska flyktingar
nas väg från Nazityskland. Fluchtweg nach 
Marseille är en monumental essäfilm som 
turnerar fiktiva och dokumentära passa
ger, och för samman samtal, intervjuer och 
långa tagningar över landskap i vilka spår 
efter både tragiska förluster och motstånds
handlingar söks.

Regi: Ingemo Engström, Gerhard Theuring,  
1977, Västtyskland, DCP (digitaliserad),  
3 tim 35 min, tyska, engelsk text, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Deutsche Kinemathek.

Ingemo  
Engström

Erzählen (1975).
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Flucht in den Norden
3 maj 18.00 Jörn Donner producerade 
Ingemo Engströms första (delvis) finska film 
som utifrån en roman av Klaus Mann berät
tar om en ung kvinna som flyr från Tyskland 
1933 och tar sig vidare norrut mot Finland. 
Katharina Thalbach axlar huvudrollen och 
spelar mot bland andra Lena Olin, i denna 
film där Engströms sökande kameraöga 
fångar, med forskaren och kritikern Norbert 
Grobs vackra ord, ”en tids atmosfär som 
slits sönder”.

Regi: Ingemo Engström, 1986, Finland, Västtyskland, 
2 tim 2 min, tyska, finska, svensk och finsk text, 35 mm, 
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från KAVI.

Ginevra
6 maj 18.00 Amanda Ooms axlar den 
komplexa huvudrollen i Ingemo Engströms 
Ginevra, en film inspirerad av myten om 
kung Arthurs hustru Guenever. I denna fritt 
flytande och ickekronologiska film vänder 
hon ryggen åt de två männen, och går vilse 
i en värld bestående av slumpartade hand
lingar. ”Ginevra är en hemlighetsfull film”, 
sade Engström. ”Där finns någonting oupp
löst, och det är inte en film som man utan 
vidare kan se och förstå.”

Regi: Ingemo Engström, 1992, Västtyskland,  
2 tim 30 min, tyska, engelsk text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Deutsche Kinemathek.

Fluchtweg nach Marseille (1977).
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Zombie Flesh Eaters (1979).
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Lucio Fulci

Med en fantasmagorisk värld fylld av vidrigt ögonvåld, 
mystiska medier och oroväckande mardrömslogik bjöd 
Lucio Fulci på surrealistisk spaghettisadism som både 
älskades och hatades. När videovåldsdebatterna bröt ut 
på 1980-talet blev Fulci en affischpojke för den italienska 
chockfilmen som blodade ner censurens saxar.

I mardrömsmaestrons våld
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an bör vara försiktig med att kröna de abso
luta pionjärerna, men det rakbladssnittade 
ögat i Den andalusiska hunden (1929) är 
om inte det första så åtminstone det mest 
berömda tidiga exemplet på chockerande 
filmvåld. Den sortens specialeffekter blev en 
vanligare företeelse på 1970talet och framåt, 
då slashers – på den tiden i Sverige så rart 
benämnda ”huggfilmer” – invaderade ungas 
videoapparater, till oroliga föräldrars förtret.

Få filmare utgör en så tydlig länk mellan 
Den andalusiska hundens svartvita chock
sekvens och hippietidens färgstarka filmvåld 
som Lucio Fulci.

Den tidigare läkarstudenten och konst
kritikern Fulci sökte sig till prestigefulla 
 Centro Sperimentale di Cinematografia i 
Rom, där han studerade under mästarna 
Luchino Visconti och Michelangelo Antoni
oni. Efter ett par kortdokumentärer togs han 
under vingarna av Stefano ”Steno” Vanzina. 
Detta ledde till manusjobb och till sist även 
Fulcis debut som spelfilmsregissör: I ladri 
(1959), en humoristisk kuppfilm med den 
folkkära komikern Totò i huvudrollen. 

Kanske inte den sortens film som man 
i dag förknippar med mannen som kallats 
”The Godfather of Gore”, men som nybliven 
make och förstagångsförälder hade Fulci 
inte råd att vara kräsen. Så han spottade 
ur sig genreblandade loskor, både innan 
och efter att han fått smak för surrealistisk 
spaghettisadism. Allt från käcka komedier 
till märkliga musikaler, svärdochsandaler, 
hårdkokta snutfilmer, futuristiska gladiator
spel, smutsig västern, sunkig erotik och Jack 
Londonbaserade familjefilmer.

Ett tydligt skifte skedde med Hitchcock 
inspirerade Una sull’altra (1969). Det var 
Fulcis första giallo (”gul” på italienska), den 
sortens perversa skräckthrillers vars genre
namn inspirerats av en serie kioskdeckare 
med gula omslag som började ges ut i slutet 
av 1920talet.

Med sin andra giallo fann Fulci formen: 
Una lucertola con la pelle di donna (1971), 
ungefär ”en ödla med en kvinnas hud”. Ett 
hallucinatoriskt mysterium som utspelas 
i ett Swinging London fyllt av sexorgier, 
knark experiment och förträngda begär. En 
tillknäppt kvinna hemsöks av lesbiska fan
tasier om sin hedonistiska granne, som bor 
i en lägenhet där Francis Bacons kroppsför
vrängda konst hör till inredningen.

Filmen bär tydliga spår av en cynism som 
växte fram i Fulcis verk. Hans fru tog sitt liv 
1969, efter att ha mottagit ett cancer besked, 
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»En tillknäppt kvinna hem söks av 
lesbiska fantasier om sin hedonistiska 
granne, som bor i en lägenhet där 
Francis Bacons kroppsförvrängda 
konst hör till inredningen.«
Una lucertola con la pelle di donna (1971).



144 Cinemateket våren 2023

xx xx

och inte långt senare förlamades deras 
yngsta dotter i en ridolycka. Var det därifrån 
våldet kom? Av att ha sett död och misär på 
nära håll? Tydligt är i alla fall att han runt 
denna tid fann ett motiv i skändade kroppar.

Nästa giallo blev Fulcis personliga favorit, 
den ilsket ikonoklastiska Skräckens by (1972). 
Ett barnamordsmysterium i en italiensk 
bergsby där nyfikna outsiders sprider ljus på 
samhällets ingrodda ondska. När en fördoms
full mansmobb siktar in sig på en kvinna som 
tros vara häxa, i en rörande och besvärande 
våldsscen, märker man av Fulcis sympati för 

utbölingar. Lika tydlig blir så småningom 
Fulcis avsmak för katolska kyrkan.

En senare viktig film för Fulci var Sette 
note in nero (1977). Om en kvinna som tror 
sig ha bevittnat ett mord, den mest klassiska 
giallopremissen man kan tänka sig – men till 
saken hör att hon är ett medium. Ett insläpp 
av de övernaturliga vindar som frigjorde 
Fulcis surrealistiska sensibilitet.

I båda dessa filmer finns ett återkom
mande visuellt särdrag: ihärdigt täta närbil
der på ögon. Dessa klaustrofobiska bilder 
– hatade av några, älskade av andra – visar 

The Beyond (1981).
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»Snarare än att träda in i något 
befinner man sig i Fulcis filmer 
ofta på utsidan, en positionering 
som stärks av teleobjektivets 
visuella tillplattning, där man 
som betraktare – om än ibland 
på extremt nära håll – ställs inför 
en död som är väldigt fysisk.«

på regissörens påträngande relation till 
våra synorgan. I den passande döpta boken 
Splintered Visions: Lucio Fulci and His Films 
(2015) beskriver författaren Troy Howarth 
hur närbilderna ”förmedlar en känsla av att 
ha trätt in i rollfigurens sinnesstämning”.

Fast var Fulci verkligen intresserad av 
psyko logisering? Tydligen ska han ha avskytt 
psykiatri – hans exfru, verksam psykolog, 
har berättat om hur Fulci hatade alla som 
tog till analytiska knep för att få ordning på 
hans kaos.

Snarare än att träda in i något befinner 
man sig i Fulcis filmer ofta på utsidan, en 
positionering som stärks av teleobjektivets 
visuella tillplattning, där man som betraktare 
– om än ibland på extremt nära håll – ställs 
inför en död som är väldigt fysisk. Film
skribenten Nick Pinkerton beskriver i en text 
för Artforum (21/10 2016) en ”okulär fetisch”, 
som ger upphov till ”ögonblick där ögat 
möter en outsäglig skräck som får tittaren att 
tappa hakan”.

Med utgångspunkt i denna okulära 
fetisch gör författaren och kulturskribenten 
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CarlMichael Edenborg (Vagant nr. 4, 2020) 
kopplingar mellan Fulci och Sofokles Kung 
Oidipus, via Freuds tolkning av att ”skräcken 
för det skadade ögat handlar om kastrations
ångest och Oedipuskomplexet [sic!]”. 

Detta konfrontativa stildrag blommade 
ut i en fullskalig attack mot seendet i 
 Zombie Flesh Eaters (1979). I en av sina mest 
berömda scener visar Fulci hur handen hos 
en levande död bryter igenom en barrikerad 
dörr, greppar en kvinnas huvud och för hen
nes öga mot en penetrerande träflisa.

Bakom den italienska originaltiteln till 
Zombie Flesh Eaters – Zombi 2 – finns en his
toria som ger en bild av ställningarna i dåtida 
skräckfilmsItalien.

Rivalen Dario Argento, som ofta och gärna 
avfärdade Fulci som imitatör, hade varit kam
ratlig nog att gå in som producent till sin ame
rikanska skräckkollega George A. Romeros 
Dawn of the Dead (1978). I utbyte bad Argento 
om ”final cut” av den europeiska versionen, 
som i Italien fick titeln Zombi. När producen
ten Fabrizio De Angelis ville tjäna en skamlös 
hacka på den filmens framgångar påbörjades 

Zombi 2. Argento var inte sen med en stäm
ningsansökan, men den avfärdades då titeln 
ansågs för generisk för upphovsrättsskydd.

För Fulci var filmen bara ett beställnings
jobb, men av det äkta paret Elisa Brigantis 
och Dardano Sacchettis manus gjorde han 
ett rötande alternativ till Romeros allegoriska 
känga mot konsumtionssamhället. Fulcis 
zombier var födda ur rena fantastik och 
skräcktraditioner, inspirerade av äldre ame
rikanska skräckfilmer – i synnerhet Jacques 
Tourneurs Svart mystik (1943).

Det var i skräckgenrens historia som Fulci 
ofta fann inspiration. Inte minst från weird 
fictionförfattaren H.P. Lovecraft. Dennes 
kosmiska skräck, där mentalt prövade figurer 
ställs inför hot från främmande  dimensioner, 
satte tydlig prägel på Fulcis guldålder i bör
jan av 1980talet.

Staden med levande döda (1980) utspelas 
till och med i Dunwich, Massachusetts, den 
fiktiva titelstaden från Lovecrafts novell 
Fasan i Dunwich (1929). I Fulcis film släpps 
helvetet lös efter att en präst begått själv
mord. Ett medium har fått en skymt av vart 
det barkar och försöker varna omgivningen, 
men inte förrän hon dör under mystiska 
omständigheter fångas saken upp av en jour
nalist. När han besöker mediets grav finner 
han henne livs levande – inuti sin kista.

Mediet menar att händelserna, enligt den 
apokryfiska skriften Henoks bok, tyder på 
att helvetets portar står öppna. Som i Zombie 
Flesh Eaters är varelserna gjorda för att se 
verkligt ruttna ut, vad Stephen Thrower 
i boken Beyond Terror: The Films of Lucio 
Fulci (1999) kallat ”psykedeliska och rufsiga, 
grötiga Jackson Pollockliknande väsen 
som besitter både spöklika och demoniska 
färdigheter”.

Fulci ville göra en film som följde mardröm
mars känsla och logik. I en artikel för Film 
International (24/12 2012) beskriver filmve
taren Wheeler Winston Dixon regissörens 

»Det var i skräckgenrens 
historia som Fulci ofta 
fann inspiration. Inte 
minst från weird fiction-
författaren H.P. Lovecraft. 
Dennes kosmiska skräck, 
där mentalt prövade 
figurer ställs inför hot från 
främmande  dimensioner, 
satte tydlig prägel på Fulcis 
guldålder i början av 
1980-talet.«
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förhållningssätt som ”ett märkligt drömlikt, 
hypervåldsamt övergivande av narrativ som 
försöker störa normativa sociala värden”.

Samma övergivande sker i The Beyond 
(1981), som utspelas i och runt ett gammalt 
hotell vid en flod i Louisiana. En konstnär 
som där tror sig ha funnit en av helvetets sju 
portar faller offer för en lynchmobb. Flera 
årtionden senare ärver en kvinna det knarriga 
kråkslottet och ger sig på att restaurera det.

Som i Staden med levande döda rör det 
sig om en mardröm i filmisk form, inklusive 
ologiskt plötsliga attacker. Vissa av dem 
orsakar givetvis synskador. En får sitt ena 
öga utpetat, efter att ha fått en rostig spik 
genom skallen. En annan får ett ögonlock 
söndertuggat av en spindel.

Fulci ville göra en ”absolut” film, utan 
handling och logik – bara en följd av bilder. 

Riktigt så obegriplig är inte The Beyond, men 
visst prioriteras fantasmagorisk impressi
onism framför klassisk dramaturgi. Film
vetaren Michael Grant skriver i Film Studies 
(2004) om en borttagen verklighet, ersatt av 
bildens skugga med vilken Fulci upphäver 
narrativet inifrån och inverterar det till en 
”bild av död och en död bild”.

Ihop med Huset vid kyrkogården (1981) 
utgör Staden med levande döda och The 
Beyond vad som kallats helvetesportarnas 
trilogi. Dessa filmer är tydligt besläktade 
med flera andra från denna produktiva 
tidsperiod av gotisk skräck. Mer än bara en 
genre benämning kännetecknas filmerna av 
ett fokus på förruttnelse och oformlighet – 
såväl fysisk som narrativ.

Till det gotiska hör Ondskans svarta katt 
(1981), löst baserad på Edgar Allan Poes klas

Sette note in nero (1977).
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siska novell Den svarta katten (1843). Snarare 
än att grotta ner sig i förlagans skuldfrågor, 
rörande en pälsdjurshemsökt man som mör
dat sin fru, visar Fulci intresse för intensiva 
stirrtävlingar mellan den svarta katten och 
de stackars satar som hamnar i dennes väg.

Ett mer styvmoderligt behandlat verk från 
denna tid är Manhattan Baby (1982). ”Jag 
tycker att det är en hemsk film”, sade Fulci. 
För den som lärt sig trivas i hans mar
drömsvärld finns potential för en positivare 
vistelse. Här finns våldsamma djur, mar
drömmar, ögonvåld och ett mystiskt medium 
som blandas in efter att en professor i arke
ologi blivit blind under en familjesemester i 
Egypten. Tillbaka i New York upptäcker han 
att en förbannelse följt med hem.

Omvänt kan man undra om inte en förban
nelse följde med Fulci hem från New York. 
Det var där han spelade in sin mest ökända 
film, The New York Ripper (1982), en giallo 
vars extremvåld även fick hårdhudade fans 
att sätta sig på tvären.

En cynisk snut tar hjälp av en ung psyko
log för att fånga en kvinnomördare, som 
hånar poliskåren med telefonsamtal där han 
imiterar en anka (!). ”Det är helt enkelt den 
mest skadliga film jag har sett i hela mitt liv”, 
säger den tidigare BBFCgranskaren Carol 
Topolski i dokumentären Video Nasties – The 
Definitive Guide: Part 2 (2014). ”Och filmska
parna njöt av hur kvinnors kroppar såg ut 
efter att de blivit uppskurna.”

Kvinnovåldet i New York Ripper speglade en 
dåtida samhällsoro. En som reagerade häftigt 
mot filmen var skribenten Mikaela Kind
blom som, i ett nummer av Filmhäftet (1991), 
närmar sig vad hon menar är en ”i sanning 
vidrig film”. Kopplingar görs till 1980talets 
sexmord i USA och styckmordsrättegången i 
Sverige. Filmen hör ihop med en, menar hon, 
växande populärkulturell klyfta mellan kvin
nors Harlekinböcker och mäns våldsfantasier.

Efter dessa år av skandalösa succéer började 
Fulcis kreativa blod koagulera. Filmerna blev 
allt slarvigare och regissörens hälsa sviktade.

När den forna rivalen Argento närvarade 
på Fantafestival i Rom 1994 som hedersgäst 
fick han syn på Fulci i rullstol, sjuk och trött. 
Argento blev så illa berörd att han tog på sig 
att producera ett comebackprojekt åt Fulci.

Men så en marsnatt 1996, innan Wax 
Mask (1997) – en nyversion av Vaxkabinettet 
(1953) – nått produktion, dog Fulci i sömnen 
i sviterna av en diabeteskoma. Ett tragiskt 
om än mer stillsamt öde än dem som brukar 
skildras i hans filmer.

Trots Fulcis skepsis mot kyrkor och 
präster hävdade han i en intervju i L’Ecran 
Fantastique (1982) att han var troende kato
lik, men undrade om Gud inte hade lämnat 
honom. Där framgår också att hans mörka 
föreställningsförmåga speglade ett samhälle 
i förfall. ”Jag är inte rädd för helvetet, för 
helvetet finns redan inom oss.”

 
Text: Sebastian Lindvall.

»Här finns våldsamma 
djur, mardrömmar, ögon-
våld och ett mystiskt 
medium som blandas 
in efter att en professor 
i arkeologi blivit blind 
under en familjesemester 
i Egypten.«
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Una lucertola con la pelle di donna
11 mars 18.30 Sex, droger och mord i Lucio 
Fulcis stilsäkra giallo som utspelas i ett 
hämningslöst Swinging London där en pryd 
politikerdotter blir misstänkt när hennes 
hedonistiska granne (spelad av svenska 
Anita Strindberg) hittas död. Fin musik av 
Ennio Morricone och köttiga specialeffekter 
av Carlo Rambaldi – senare Oscarbelönad 
för Alien (1979) och E.T. the Extra-Terrestrial 
(1982) – som var så övertygande att han 
anklagades för djurplågeri.

Regi: Lucio Fulci, 1971, Italien, Frankrike, Spanien, 
Storbritannien, 1 tim 44 min, engelska, utan text, 
DCP (digitaliserad), 1.85:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från American Genre Film Archive.

Skräckens by
17 mars 18.00 En vykortsvacker bergsby i 
södra Italien plågas av barnamord, vilket får 
två utbölingar att undra om inte ondskan är 
mer närodlad än vad invånarna vill tro. Lucio 
Fulcis ikonoklastiska giallo är en stämnings
full och ilsken attack mot trångsynthet, vars 
kritik mot katolska kyrkan sägs ha resulterat 
i att regissören svartlistades i vissa kretsar. 
Trots detta – eller just därför – var det Fulcis 
personliga favorit ur filmografin.

Non si sevizia un paperino. Regi: Lucio Fulci, 1972,  
Italien, 1 tim 42 min, engelska, utan text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från American Genre Film Archive.

Sette note in nero
24 mars 18.00
Ett ofrivilligt medium, som hemsöks av 
 traumatiska barndomsminnen, tror sig 
ha sett ett mord för vilket hennes make 
senare blir huvudmisstänkt. För att rentvå 
honom tar hon hjälp av en forskare inom 
det paranormala. ”En av mina vackraste 
och samtidigt minst framgångsrika filmer”, 
 menade Fulci om sin bitvis surrealistiska 
giallo, vars många närbilder på ögon och 
övernaturliga inslag visar prov på en regissör 
som funnit sin signatur.

Regi: Lucio Fulci, 1977, 1 tim 35 min, engelska, utan text, 
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Variety Distribution.

Zombie Flesh Eaters
31 mars 18.00
Efter att en galen kannibal upptäcks på en 
båt i New York leder spåren till en karibisk 
ö där det pågår mystiska experiment. Lucio 
Fulcis succéfilm initierades som ett skamlöst 
försök att slå mynt av Dawn of the Dead (som 
i Italien hette Zombi), men med inspiration 
från Jacques Tourneurs Svart mystik skapade 
Fulci en rad unika stunder. Däribland en 
ögonpenetrerande träflisa och en under
vattensstrid mellan en zombie och en haj. 

Zombi 2. Regi: Lucio Fulci, 1979, Italien, 1 tim 31 min, 
engelska, utan text, 35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten  
från 15 år. Visningsmaterial från KAVI.

Lucio Fulci

Zombie Flesh Eaters (1979).
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Staden med levande döda 
7 april 18.00 En Lovecraftinspirerad under
gång bryter ut i småstaden Dunwich efter 
att en präst begått självmord. En mystisk 
bok, teleporterande zombier och utspydda 
inälvor hör till inslagen i denna atmosfärrika 
studie i rädsla och förmultnande splatter
nihilism, med vilken Lucio Fulci trotsar det 
vakna livets logik och omfamnar en ständig 
skräck som vägrar släppa taget. Filmen har 
passande nog beskrivits som ”en mardröm 
på celluloid”.

Paura nella città dei morti viventi. Regi: Lucio Fulci, 
1980, Italien, 1 tim 33 min, engelska, utan text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Grindhouse Releasing.

Ondskans svarta katt 
14 april 18.00 Ett mörkt och mysigt myste
rium, löst baserat på Edgar Allan Poes novell 
Den svarta katten, där en rörig mordutred
ning – som involverar en lokal konstapel, en 
Scotland Yardkommissarie, en amerikansk 
turist och ett medium – följer ett sinistert 
pälsdjurs tassavtryck. Vacker musik av Pino 
Donaggio och spänning i bästa Hammerstil, 
eller ”gammeldags engelsk gotik sett genom 
en italiensk lins” som skribenten Troy 
Howarth uttryckt det.

Gatto nero. Regi: Lucio Fulci, 1981, Italien,  
1 tim 32 min, engelska, utan text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från American Genre Film Archive.

The Beyond
21 april 18.00 Lucio Fulcis mest högaktade 
verk utspelas på fallfärdiga Seven Doors 
Hotel i Louisiana som visar sig vila på en 
av helvetets sju portar. Där ställs olyckligt 
lottade inför en förblindande ondska som 
förvandlar verkligheten till ett mardrömslikt 
konstverk. Med inspiration från Lovecraft 
ville Fulci göra en ”absolut film” – bortom 
handling, logik och klassisk dramaturgi. 
Resultatet är en av 1980talets främsta 
skräckfilmer.

... e tu vivrai nel terrore! – L’aldilà. Regi: Lucio Fulci, 
1981, Italien, 1 tim 27 min, engelska, utan text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Grindhouse Releasing.

The New York Ripper 
3 mars 18.00 Ökänd och i flera länder total
förbjuden slasherfilm där en utbränd snut 
tar hjälp av en psykolog för att stoppa en 
kvinnomördare i New York. Så misogyn, nihi
listisk och ultravåldsam att en brittisk censor 
kallade The New York Ripper ”den mest skad
liga film jag har sett i hela mitt liv”. Några såg 
i filmen en radikal nytolkning av Hitchcocks 
spänning och en elak parodi på rivalen Dario 
Argentos psykoanalytiska mordhistorier.

Lo squartatore di New York. Regi: Lucio Fulci,  
1982, Italien, 1 tim 31 min, engelska, utan text,  
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från KAVI. 
 Visas i Göteborg: 11 april 18.30

The Beyond (1981).

Staden med levande döda (1980).
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Manhattan Baby
28 april 18.00 Namnen Adrian Marcato 
och Jamie Lee är bara två av skräckre
ferenserna i Lucio Fulcis underskattade 
rysare, där en familjesemester i Egypten 
slutar med förbannelse. Hemma i New 
York visar sig mamma, pappa och barn 
stå i kontakt med en främmande dimen
sion. Få av de inblandade var nöjda med 
Manhattan Baby, men filmen – vars pas
sande arbetstitel var Il malocchio, ”det 
onda ögat” – står sig som en stilsäker 
summering av Fulcis hjärteämnen.

Regi: Lucio Fulci, 1982, Italien, 1 tim 29 min, 
engelska, utan text, DCP (digitaliserad),  
bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Surf Film.

The Beyond (1981).

»Med inspiration från 
Lovecraft ville Fulci 
göra en ›absolut film‹ – 
bortom handling, logik 
och klassisk drama-
turgi. Resultatet är en 
av 1980-talets främsta 
skräckfilmer.«
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     Billy 
Wilder
Med en karriär som spänner över fem decennier och 
rymmer epokgörande titlar inom såväl screwball och fars 
som film noir, är Billy Wilder en av Hollywoods verkligt 
ikoniska filmskapare. Wilder visste att den så kallat goda 
smaken ofta är en täckmantel för hyckleri och dubbelmoral, 
och gjorde sig känd som en av drömfabrikens fränaste 
satiriker. Som manusförfattare, regissör och producent var 
han en underhållare av rang; svartsynt men inte hjärtlös.

Hollywoods svartsynta underhållare
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I hetaste laget (1959).
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”When somebody turns to his neighbor 

and says ’My, that was beautifully directed,’ 

we have proof it was not.”1

Det råder knappast någon brist på ikoniska 
bilder i Billy Wilders filmer: Gloria Swan
sons nedstigande för trapporna i slutet av 
Sunset Boulevard (1950), en snörvlande 
Jack Lemmon bland ett hav av anonyma 
kontorsarbetare i Ungkarlslyan (1960), eller 
Marilyn Monroes klänning som fångas av 
vinddraget från tunnelbanans ventilations
system i Flickan ovanpå (1955). Men i grund 
och botten var Wilder manusförfattare, och 

1)  Richard Gehman, ”Charming Billy” i Robert Horton (red.), Billy Wilder Interviews (2001).

att han alls blev regissör handlade till stor 
del om att få ökad kontroll över vad som 
hände med manuskripten sedan de lämnat 
skrivmaskinen. Regi handlade för Wilder om 
att förmedla berättelsen på bästa sätt; han 
lovordade effektivitet och avskydde avance
rade tagningar för konstfärdighetens egen 
skull. Manusen utarbetades minutiöst till
sammans med någon av hans återkommande 
medförfattare, under intensiva diskussioner 
och rastlöst spatserande fram och tillbaka på 
kontoret. När det väl kom till inspelning var 
utrymmet för improvisation begränsat, och 
Wilder gjorde sig känd för att filma snabbt, 

Sunset Boulevard (1950).
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med få omtagningar: ”Jag tror inte på att 
slösa pengar. Å andra sidan kommer inte folk 
och ser filmen bara för att den färdigställts 
under budget.”2

Under ett par decennier hörde Wilder till 
Hollywoods mest tongivande och fram
gångsrika filmskapare. Han regisserade de 
flesta av tidens största skådespelare, varav 
somliga – däribland Jack Lemmon, Marilyn 
Monroe, William Holden och Walter Matthau 
– förknippas med sina insatser i hans filmer. 
Han växlade idiom och genrer, gjorde film 
noir och melodram, men också fars och satir. 
Detta spretiga oeuvre binds samman av Wil
ders ironiska blick på världen; oavsett genre 
har hans filmer en satirisk udd riktad mot 
mänsklighetens egoism, lögner, förklädnader 
och maskspel. En världsbild som beskyllts 
för att vara cynisk, men vars illusionslöshet 
också rymmer uppsluppenhet och värme. 
”Ingen är perfekt”, lyder den berömda 
slutrepliken från I hetaste laget (1959), när 
den uppvaktande miljonären slutligen inser 
att kontrabasisten Daphne i själva verket är 
en Jerry. Och det finns ett slags ödmjukhet 
i insikten om att människor sällan är vad de 
verkar, oavsett om det gäller kvinnan som 
visar sig vara en man, den oskyldige som 
kanske ändå är skyldig, eller den sjuke som i 
själva verket är simulant.

Billy Wilder föddes 1906 i Sucha, en 
avkrok i kejsardömet ÖsterrikeUngern, 
men familjen flyttade snart till Wien. Där 
påbörjade han den journalistiska bana som 
senare tog honom till Weimarrepublikens 
Berlin, där han vid sidan av extraknäck som 
betald danspartner för rika damer skrev sina 
första filmmanus; bland annat till populära 
musikaler som Paul Martins En gyllene dröm 
(1932). Mest berömd av hans tidiga insatser 
är dock bidraget till den ikoniska tidsskild
ringen Människor en söndag (1930), där han 
i kollektivistisk anda samarbetade med 

2)  Richard Gehman, ibid.

ett osannolikt gäng blivande Hollywood
profiler – Fred Zinnemann, Edgar G. Ulmer, 
och bröderna Robert och Curt Siodmak. 
Filmens realistiska och samtidigt lyriska 
porträtt av mellankrigstidens Berlin fram
står i backspegeln som ett rekviem över en 
optimistisk tidsanda, som snart skulle slås 
i spillror av massinflation och nazistiskt 
maktövertagande.

Som österrikisk jude var Wilder redan 
alltför väl bekant med den utbredda antise
mitismen, och drog snabbt de nödvändiga 
slutsatserna av det förändrade samhällskli
matet. Dagen efter riksdagshusbranden 1933 
flydde han sitt älskade Berlin. Hans familj 
blev dock kvar i Österrike, och såväl modern 
och styvfadern som mormodern mörda
des senare under förintelsen. När Wilder 
sedermera återkom till Europa var det som 
del av den amerikanska armén i samband 
med krigs slutet, då han tillsammans med 
Hanuš Burger gjorde Death Mills (1945) – 
en av de första dokumentärfilmerna om 
förintelselägren.

»Oavsett genre har hans 
filmer en satirisk udd rik-
tad mot mänsklighetens 
egoism, lögner, förkläd-
nader och maskspel. En 
världsbild som beskyllts 
för att vara cynisk, men 
vars illusionslöshet också 
rymmer uppsluppenhet 
och värme.«
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Under en exilperiod i Paris regisserade han 
tillsammans med ungraren Alexander Esway 
filmen Mauvaise graine (1934) – präglad av 
rappt tempo, rörlig kameraföring och livfulla 
parisiska gatubilder. Snart tog sig Wilder 
vidare till USA och Hollywood. Där blev 
han del av en tyskspråkig exilgrupp, och 
delade under en period ett litet hotellrum 
med skådespelaren och vännen Peter Lorre. 
I en tvintervju med Dick Cavett har Wilder 
beskrivit bytet av språkmiljö som en ”tragisk 
omständighet”, men snart nog bemästrade 
han engelskan så väl att hans dialog, fylld 
av ironiska, språkliga dubbeltydigheter, blev 
kännetecknande för hans manusarbeten. 
Något som kom lika väl till pass i de blixt

»Hos Wilder avslöjas hur 
den på ytan så välstädade 
amerikanska medel klassen, 
med dess präktiga yrkes-
män och förnöjda hemma-
fruar, i själva verket styrs 
av okontrollerbara drifter; 
sexualitet, girighet och 
egoism.«

Kvinna utan samvete (1944).
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snabba replikskiftena i screwballkomedin 
Blåskäggs åttonde hustru (1938) som i den 
suggestiva dialogen i noirfilmen Kvinna 
utan samvete (1944).

Den första av Wilders fasta manusmed
arbetare – I. A. L. Diamond kom senare att 
bli den andra – var Charles Brackett, en 
östkustsförfattare som han mötte när båda 
var anställda på Paramount. De utgjorde 
snart en framgångsrik duo, kallades för ”det 
lyckligaste paret i Hollywood” i en artikel 
i Life, och skrev manus till succéer som 
Midnatt (1939), Jag stannar över natten (1941) 
och Ninotchka (1939). För den sistnämnda 
nominerades radarparet till sin första Oscar, 
men filmen var betydelsefull för Wilder 
också av andra orsaker. Liksom Blåskäggs 
åttonde hustru regisserades den av hans stora 
förebild Ernst Lubitsch, som tillhörde en 
tidigare generation tyskspråkiga filmarbetare 
som kommit till Hollywood redan på 1920
talet. Den äldre regissören utgjorde med sitt 
komiska sinne och subtila handlag en ständig 
referenspunkt för Wilder, som på väggen 
i sitt kontor hade ett permanent anslag 
uppsatt med texten: ”What would Lubitsch 
have done?”

Manusförfattare som också regisserade 
var vid denna tid ovanliga i Hollywood – 
Preston Sturges och Orson Welles hörde till 
de få undantagen – men Wilders framgångar 
öppnade så småningom dörren till registolen. 
Efter att ha studerat Howard Hawks regi
arbete under inspelningen av Jag stannar över 
natten (1941), gjorde Wilder Hollywooddebut 
som regissör med Kadettflamman (1942) och 
Vägen till Cairo (1943) – två olikartade filmer 
som berör det då pågående världskriget. 
Under inspelningen av den sistnämnda fick 
Wilder också för första gången chansen att 
arbeta med en av sina ungdomsidoler, den 
legendariska regissören och skådespelaren 
Erich von Stroheim.

3)  Noël Simsolo, Billy Wilder (2011).

Wilders genombrott som regissör kom 
med Kvinna utan samvete, vars manus han 
skrev tillsammans med Raymond Chandler. 
1944 var ett nyckelår för den framväxande 
noirfilmen, och i motsats till den romantiska 
deckarhistorien i Edward Dmytryks Mord, 
min älskling! eller den psykologiska mysti
cismen i Otto Premingers Laura, utmärker 
sig Wilders bidrag till genren genom sin 
nyktra realism. Här är rummen i det flådiga 
kolonialhuset dammiga, brottet rått och ogla
moröst, och åtrå och pengabegär orsaken till 
brottslingarnas fall. Fred MacMurrays hala 
försäkringsagent och Barbara Stanwycks 
femme fatale utgör ett synnerligen osympa
tiskt par, och här syns flera av de teman som 
Wilder senare skulle återkomma till – girig
het, svek, falskspel.

Den franska filmhistorikern och kritikern 
Noël Simsolo kopplar denna återkommande 
exponering av mänsklighetens mindre 
smickrande sidor till verismen, en konstrikt
ning som Wilder kom i kontakt med under 
tiden i Berlin. Verismen kan beskrivas som 
en realism dragen till sin satiriska spets – här 
sattes en ära i att lyfta fram de groteska och 
fula aspekterna av den mänskliga existensen. 
Simsolo skriver om den blivande regissören:

”Wilder [...] explored the seedy, grotesque, 

farcical and picturesque sides of Berlin. Drugs 

and transvestites were all the rage, everyone 

was cooking up scams to work on everyone 

else, and overt prostitution and corruption 

were rife. Cynicism was a way of life.”3

I Wilders filmer syns detta drag av verism 
inte minst i satiriska skildringar av makt
missbruk, dubbelmoral och bedrägeri. 
Här märks exempelvis de gifta cheferna i 
Ungkarlslyan, som lockar med befordran för 
att få utnyttja sin anställdes lägenhet för sina 
otrohetsaffärer, advokaten i Storsvindlarna 
(1966), som förmår sin svåger att simulera en 
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Sensationen för dagen (1951).
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allvarlig skada för att få ut försäkringspengar, 
och journalisten i Sensationen för dagen 
(1951), som utnyttjar en gruvolycka för att 
främja sin egen karriär. Hos Wilder avslöjas 
hur den på ytan så välstädade amerikanska 
medelklassen, med dess präktiga yrkesmän 
och förnöjda hemmafruar, i själva verket 
styrs av okontrollerbara drifter; sexuali
tet, girighet och egoism. Filmkritikern Jan 
Aghed gör i tidskriften Victor en jämförelse 
med en annan av Hollywoods stora regis
sörer: ”Wilder är Frank Capras motpol [...] 
I sina klassiska moraliserande 30talsfilmer 
skildrar Capra människorna som de borde 
vara. Misantropen och pessimisten Wilder 
ser nyktrare, man kan säga hjärtlösare, på 
saken och beskriver dem som han menar 
att de är.”4

Den sexuella frispråkigheten i Wilders 
filmer har lett till anklagelser om vulgaritet. 
Mest kontroversiell blev komedin Kyss mig 
dumbom (1964), vars lättsamma skildring 
av två makars ömsesidiga otrohet – under 
årsdagen av deras giftermål! – ledde till ett 
fördömande från den katolska sedlighets
organisationen National Legion of Decency. 
Själv kritiserade Wilder ironiskt nog fanta
silösheten i sexuellt frispråkiga filmer som 
Hal Ashbys Shampoo (1975), och menade 
att när det kom till erotik kunde Lubitsch 
”göra mer med en stängd dörr än vad de 
flesta av dagens regissörer kan göra med 
en öppen gylf”.5

Även i de fall då handlingen kan verka 
långsökt, tenderar Wilders miljöer och 
rollfigurer att kännas verklighetsförankrade. 
Detta är inte minst märkbart i en film som 
... det hände i Berlin (1948), inspelad på plats 
bland de utbombade ruinerna i regissörens 
forna hemstad. Hans realism präglas av en 
blick för framgångssamhällets förlorare, en 

4)  Jan Aghed, ”Billy Wilder” i Victor nr. 5 (1999–2000).
5)  Jon Bradshaw, ”’You Used to Be Very Big.’ ’I Am Big. It’s the Pictures That Got Small.’” i Robert Horton (red.),  

Billy Wilder Interviews (2001).

blick som framträder i de psykologiskt tro
värdiga porträtten av alkoholister i Förspillda 
dagar (1945), eller bedagade stjärnor i Sunset 
Boulevard. Men den rymmer även en djup 
medkänsla för den vanliga medelmåttan, som 
oförtrutet stretar på i vardagen; ofta inkar
nerad av favoritskådespelaren Jack Lemmon. 
Samspelet mellan Lemmons kontorsarbetare 
och Shirley MacLaines hissflicka i Ungkarls-
lyan hör till Hollywoods allra varmaste 
skildringar av hur två ensamma själar finner 
tröst i varandra.

Trots all beska var Wilder alltid mån om 
att underhålla publiken. Således har flera 
av hans mest svartsynta berättelser formen 
av rena komedier, medan en melodramatisk 
film som Sunset Boulevard hanteras med en 
anmärkningsvärd lätthet. Ibland infinner 
sig rent av ett slags genremässig invertering, 
där ett förväntat dramatiskt stoff kan få en 
humoristisk gestaltning. Så är exempelvis 
fallet med Fångläger nr 17 (1953), som för
vandlar historien om amerikanska soldater i 
ett tyskt fångläger under andra världskriget 
till en upprorisk komedi. I denna ovilja att 
göra det förväntade finns en väsentlig nyckel 
till Billy Wilders särprägel som filmskapare. 
Hans främsta filmer rymmer alltid underto
ner och dubbeltydigheter, närvaron av något 
skruvat eller skevt, som i sin tur avspeglar 
det samhälle och den tid han verkade i. 
”Vilka defekter Wilders filmer än kan tillskri
vas hör inte så kallad god smak dit”, menar 
Jan Aghed, och det är mycket tack vare 
från varon av allt propert och tillrättalagt som 
Wilder på samma gång kan vara så giftig, och 
så rasande underhållande.

Text: Johannes Hagman
Kuraterat av Tora Berg.
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Kvinna utan samvete
9 februari 18.00 I en av Billy Wilders mest 
kritikerrosade filmer försöker försäkrings
säljaren 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 kalky
lerad risk för att utnyttja försäkringssystemet 
och få ut en fördubblad livförsäkring öde
läggs av rädsla, manipulation och svartsjuka.

Double Indemnity. Regi: Billy Wilder, 1944, USA, 
1 tim 47 min, engelska, utan text, DCP (digitaliserad), 
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial  
från Park Circus. 
 Visas i Göteborg: 28 mars 18.30

Sunset Boulevard
24 februari 18.00 Billy Wilders grandiosa, 
cyniska mästerverk med Gloria Swanson i 
sitt livs roll som en verklighetsförnekande, 
bortglömd stumfilmsstjärna har beskrivits 
som den bästa filmen som gjorts om Hol
lywood av Hollywood. När den bankrutta, 
yngre manusförfattaren Joe Gillis går med på 
att skriva manus till hennes comeback, ser 
han först en chans att utnyttja henne för att 
få pengar men märker att hennes grepp om 
honom blir allt starkare. 

Sunset Blvd. Regi: Billy Wilder, 1950, USA,  
1 tim 50 min, engelska, utan text, DCP  
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten från  
11 år. Visningsmaterial från Park Circus. 

Sensationen för dagen
16 februari 18.00 Kirk Douglas skrupelfria 
reporter och Ray Teals röstfiskande sheriff 
försenar räddningsaktion vid gruvolycka. 
Sydsvenskans Jan Aghed beskrev Billy 
Wilders film som en ”ödslig noirversion 
av den amerikanska framgångsmyten, där 
den för Wilder typiska, ofta fränt sarkas
tiska synen på människonaturens lägre 
instinkter når en infam samhällskritisk 
slagkraft”. Ända in på ålderns höst sörjde 
Wilder att filmen blev en flopp.

Ace in the Hole. Regi: Billy Wilder, 1951, USA, 1 tim 51 min, 
engelska, utan text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Park Circus. 

Fångläger nr 17
16 april 18.30 William Holden fick en Oscar 
för sin insats som cynisk ensamvarg, miss
tänkt för att tjalla åt tyskarna, i Billy Wilders 
filmatisering av Broadwaysuccé om ameri
kanska krigsfångar. ”Han blandar effektivt 
humor och allvar, i en av de bästa skild
ringarna av livet i ett fångläger under andra 
världskriget”, skrev JanOlov Andersson i 
Aftonbladet. Spännande satir och realism 
möts i fång lägerdrama som jämförts med 
Jean Renoirs Den stora illusionen.

Stalag 17. Regi: Billy Wilder, 1953, USA, 2 tim, engelska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Fångläger nr 17 (1953).

Billy Wilder
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Åklagarens vittne
1 april 14.00 Spännande och svarthumo
ristiskt rättegångsdrama baserat på pjäs av 
Agatha Christie, där en man anklagas för 
att ha mördat en gammal vän och anlitar 
en tidigare stjärnadvokat som försvarare. 
En lysande Marlene Dietrich fick sin dialog 
specialskriven av dramatikern Noël Coward 
och var själv så nöjd med sin insats att hon 
var övertygad om att hon skulle få sin första 
Oscarstatyett för rollen som hustrun som 
tvingas vittna mot sin man.

Witness for the Prosecution. Regi: Billy Wilder, 1957, USA, 
1 tim 56 min, engelska, utan text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, 
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från Park Circus.

… det hände i Berlin
6 mars 18.00 Mörk och ljuvligt cynisk 
romantisk komedi, inspelad på plats i 
ett sönderbombat Berlin, där en präktig 
kongressledamot nås av rykten om att en 
nattklubbssångerska med nazistiskt förflutet 
skyddas av en amerikansk officer och gör allt 
för att sätta dit henne. Marlene Dietrich, som 
tillbringade krigsåren med att höja moralen 
hos amerikanska soldater, övertalades av 
Billy Wilder att spela nazist och stal showen 
från Jean Arthur.

A Foreign Affair. Regi: Billy Wilder, 1948, USA, 
1 tim 54 min, engelska, svensk text, 35 mm, bildformat: 
1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från  
Svenska Filminstitutet.

Storsvindlarna
5 maj 18.00 Walter Matthau vann en 
birollsOscar för sin insats som ”Whiplash 
Willie”, en hal advokat som får dollartecken 
i ögonen när hans svåger drar på sig en lätt 
hjärnskakning under en fotbollsmatch. Den 
stora Billy Wilderbeundraren Cameron 
Crowe såg det som en ytterligare ”Lemmon
iettrumfilm”, medan Dagens Nyheters 
Barbro Hähnel menade att Lemmon spelade 
andrafiol till Matthau i filmens ”uppfris
kande vårregn av förargligheter”.

The Fortune Cookie. Regi: Billy Wilder, 1966, USA, 
2 tim 6 min, engelska, utan text, 35 mm, bildformat: 2.35:1, 
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från Park Circus.

Irma la Douce
27 april 18.00 I denna färgsprakande komedi 
av Billy Wilder spelar Shirley MacLaine 
filmens titelroll, en prostituerad i ett paris
kvarter i närheten av Les Halles, och Jack 
Lemmon en godtrogen före detta polis som 
försöker rädda henne undan prostitutionen. 
Utifrån en fransk musikal skrev Wilder och 
I.A.L. Diamond ett manus fyllt av deras sed
vanliga ironiska lustigheter, vilka komplette
ras väl av MacLaines och Lemmons rörande 
sårbarhet.

Regi: Billy Wilder, 1963, USA, 2 tim 27 min, engelska,  
utan text, DCP (digitaliserad), bildformat: 2:35:1,  
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Park Circus.

Irma la Douce (1963).

… det hände i Berlin (1948).
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Mauvaise graine
18 mars 16.00 Billy Wilders franskpro
ducerade Mauvaise graine berättar om en 
ung playboy som av en händelse kommer 
i kontakt med en bilrånarliga där Danielle 
Darrieux fagra Jeanette lurar i väg män från 
deras bilar som sedan stjäls av hennes kum
paner. Tjuvheder och underjordisk solidaritet 
blandas med romantik i Wilders första egna 
film, som präglas av en rå vitsighet som Wil
der på gott och ont skulle komma att polera.

Regi: Billy Wilder, Alexander Esway, 1934,  
Frankrike, 1 tim 17 min, franska, engelsk text,  
DCP (digitaliserad), bildformat: 1:37:1, tillåten  
från 15 år. Visningsmaterial från Lobster Films.

I hetaste laget
10 mars 18.00 Två svartklubbsmusiker 
(Jack Lemmon, Tony Curtis) som bevittnat 
ett mord tar under täckmantel jobb i en 
damorkester för att undfly gangsters som vill 
eliminera dem. Dock har de svårt att motstå 
bandets ukulelespelande sångerska, en gnist
rande Marilyn Monroe som förärades med 
en Golden Globe för rollen som Sugar Kane 
Kowalczyk. Den kritikerrosade och flerfal
digt prisade filmen nämns ofta som en av de 
bästa komedierna någonsin.

Some Like It Hot. Regi: Billy Wilder, 1959, USA, 2 tim, 
engelska, utan text, 35 mm, bildformat: 1:37:1, tillåten  
från 7 år. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Ungkarlslyan
3 februari 18.00 Jack Lemmon briljerar 
som tjänstemannen som lånar ut hemmet 
till sina chefer och deras älskarinnor – men 
som själv faller för en av kvinnorna. Regis
sören fick idén till filmen efter att ha sett 
Kort möte (1945), där huvudrollerna lånar en 
väns lägenhet för sina möten: ”Det slog mig 
att vännen, mannen som kommer hem och 
kryper ner i den varma säng kärleksparet just 
lämnat, skulle vara en intressant utgångs
punkt för en film.”

The Apartment. Regi: Billy Wilder, 1960, USA, 2 tim 5 min, 
engelska, utan text, 35 mm, bildformat: 1:37:1, tillåten från 
15 år. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Flickan ovanpå
26 mars 17.00 Medelålderskrisande gräsänk
ling i ett sommarhett New York blir betagen 
i reklammodell som hyr lägenheten ovanför. 
Förtexter av Saul Bass och Marilyn Monroe 
i sin mest ikoniska scen, iklädd halterneck
klänning i luftdraget från ett ventilations
galler. Flickan ovanpå blev en stor succé, 
men regissören ångrade efteråt sin medver
kan då han – på grund 1950talets hårda 
censur lagar – inte hade möjlighet att göra 
den film han ville. 

The Seven Year Itch. Regi: Billy Wilder, 1955,  
USA, 1 tim 45 min, engelska, utan text, DCP  
(digitaliserad), bildformat: 1:37:1, tillåten från  
15 år. Visningsmaterial från Park Circus.

Flickan ovanpå (1955).

I hetaste laget (1959).
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Förspillda dagar
22 april 16.00 Don Birnam (Ray Milland) är 
en misslyckad författare och alkoholist. Han 
omger sig med medberoende som älskar 
honom, men han utnyttjar dem precis som 
han utnyttjar alla andra. Att förlora sig i ruset 
är det enda som gör honom lycklig, eller i alla 
fall mindre olycklig. Förspillda dagar flop
pade först på biograferna, men efter att ha 
Oscarbelönats för bästa film, regi, manus och 
manliga huvudroll strömmade publiken till.

The Lost Weekend. Regi: Billy Wilder, 1945,  
USA, 1 tim 42 min, engelska, utan text, DCP  
(digitaliserad), bildformat: 1:37:1, tillåten från  
15 år. Visningsmaterial från Park Circus.

Sabrina
8 april 16.30 Hemma igen efter två års 
studier i Paris uppmärksammas Audrey 
 Hepburns Sabrina äntligen av förälskelsen 
David Larrabee (William Holden), yngsta 
sonen i familjen där hennes far är chauf
för. Men också hans äldre bror (Humphrey 
Bogart) tycks ha känslor för henne. Edith 
Head vann en Oscar för bästa kostym och 
i New York Times kallade Bosley Crowther 
Sabrina för ”den mest förtjusande roman
tiska komedin på flera år”. 

Regi: Billy Wilder, 1954, USA, 1 tim 53 min, engelska,  
utan text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1:37:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från Park Circus.

Sabrina (1954).
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Sunset Boulevard (1950).
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Tokyo-ga

När Edo blev Tokyo 1868 påbörjade Japan en om -
fattande modernisering. Sedan dess har huvud staden 
bombats, agerat värd för OS, huserat otaliga karaoke-
kvällar, ödelagts i tredje världskrig och åter uppstått 
som Neo-Tokyo – åtminstone på film. Retro spektiven 
Tokyo-ga – som kan översättas till ”Tokyo bilder” – 
rymmer kontraster och motbilder, i filmer som skildrar 
stadens förflutna och framtid, uppbyggnad och 
förstörelse, vykortsfasader och baksidor.

Japans huvudstad på film
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Köttets port (1964).

Slutet på solens era (1957).
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äldiga skyskrapor, 
skrikande neonskyltar, 

fullsmockade nöjeskvarter, 
överväldigande brus av pop

kultur. Att vara i Tokyo är som 
att kopplas in till en kraftkälla 

för audiovisuell stimulans. Därför 
kan man också tycka att Tokyo borde vara 
en filmstjärna i sig, men som påpekats av 
skribenten Chris Fujiwara undviker filmska
pare ofta innerstan. I stället utspelas många 
Tokyofilmer i utkanterna, i förorterna – eller 
rentav inomhus.

En av filmhistoriens främsta interiörskild
rare är Yasujiro Ozu. I djupledskompositio
ner med låga vinklar, som vore de inspelade 
från tatamimattor, porträtteras familjer i hem 
indelade av skjutdörrar. Ytterligare trygghet 
skapas med människobefriade övergångar – 
vilka filmkritikern Noël Burch kallat ”pillow 
shots” – som erbjuder rofyllda konstpauser.

Ozu föddes i Fukagawaområdet i Tokyo. 
Som pojke flyttades hela familjen till faderns 
födelsetrakter i Matsusaka, men Ozu 
återvände till huvudstaden 1923. Samma år 
drabbades staden av den förödande Stora 
Kanto jordbävningen. Tokyo kom att spela 
en viktig roll i flera av hans filmer, märk
bart redan på titelnivå. Det mest berömda 
exemplet är Föräldrarna (1953) – på japan
ska Tokyo monogatari och på engelska Tokyo 
Story. Dessförinnan förekom stadsnamnet 
i tre stumfilmer på fyra år: Tokyo no korasu 
(1931), Kvinnan från Tokyo (1933) och Ett 
värdshus i Tokyo (1935).

Den sistnämnda har beskrivits som 
”protoneorealistisk”. Som italienarna kom 
att göra efter andra världskriget valde Ozu 
bort studiokulisserna för verkligheten, i det 
här fallet hans hem: Koto, en stadsdelskom
mun i Fukagawa. I filmen framställs platsen 
som ett industriellt ödelandskap. Bland 
skräpande trähjul, fabriksavgaser, ogräs och 
herrelösa hundar lever en man och hans två 
söner. De försöker överleva en dag i taget 
genom att skrapa ihop slantar till mat och 
sovplats på ett värdshus. Berättelsen drivs 
framåt av deras längtan in i värmen – till de 
hemtrevliga interiörerna som känns igen från 
Ozus senare familjedramer.

Som ett hjärtevärmande svar på det 
sönder fallna i Ett värdshus i Tokyo, skildrar 
Akira Kurosawa i Att leva (1952) en cancer
sjuk byråkrat som hanterar sin dödsångest 
genom att försöka skapa något nytt. Som en 
sista livsgärning tar han på sig uppgiften att 
försöka få en skitig dypöl ombyggd till en 
lekplats.

Viljan att filma verklighetens avigsidor är 
påtaglig även i Seijun Suzukis Köttets port 
(1964), baserad på en roman av Taijiro 
Tamura. Horor, hallickar och soldater 
befinner sig i våldsam och naken kollision. 
”Godzilla stampade aldrig så hårt på Tokyo 
som Suzuki gör i Köttets port”,  skriver 
Chuck Stevens träffade för sajten Current 
(25/7 2005).

På sitt färgstarkt konstgjorda vis uppmärk
sammar Suzuki ett skitigt, syndigt och sön
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derbombat efterkrigstidsTokyo. Filmen gjor
des samma år som regeringen förberedde sitt 
värdskap för olympiska sommarspelen – en 
storstädning som inkluderade att sjasa bort 
hemlösa, vilket spelar en stor roll i Yu Miris 
gripande roman Tokyo Ueno station (2014).

Var det en slump att Suzuki gjorde sin film 
just detta år?

2020 var det tänkt att OS skulle återvända 
till Tokyo, men pandemin kom emellan. Man 
kan nästan tro att Katsuhiro Otomo hade 
spåkulan framme när han gjorde sitt post
apokalyptiska cyberpunkopus Akira (1988). 
Där föreställs ett framtida NeoTokyo, byggt 
efter tredje världskrigets ödeläggelse, som i 
filmen äger rum 2019 – året innan ett fiktivt 
OS ska hållas. Stadion utgör också arena i 
filmens bombastiska slutstrid.

Postapokalypsens Tokyo är populärt motiv 
i anime, sett i berömda verk som Bubblegum 
Crisis (1987), Demon City Shinjuku (1988) och 
Neon Genesis Evangelion (1995). Skribenten 
Samuel Jamier menar att motivet speglar 
Japans fysiska existens, på gränsen mellan 
tre tektoniska plattor. Detta får Jamier att 
kalla Tokyo ”staden som väntar på att dö” – 
en plats som genomlidit jordbävningar, bom
ber under andra världskriget (som krävde 
omkring 100 000 Tokyobors liv), tsunamier 
och tyfoner.

Precis som det finns filmer som före
ställt sig Tokyos framtid finns även de som 
föreställt sig dess förflutna. Under efterkrigs
tidens amerikanska ockupation lades locket 
på för filmer som kunde uppfattas som att 
de hyllade det feodala, nationalistiska och 
traditionella Japan. När censuren lyftes 1952 
vällde det ut skildringar av det gamla.

En av dessa filmer var Yuzo Kawashimas 
Slutet på solens era (1957), som utspelas i 
”gamla” Tokyo, på en bordell i Shinagawas 
nöjes distrikt. Samurajerna sjunger på sista 
versen, bara några år innan shogunen 
Yoshinobu Tokugawa tvingas återlämna 
makten till kejsaren och den moderniserande 

Meijirestaurationen tar vid – vilken inklude
rade namnbytet från Edo till Tokyo, som då 
också blev ny huvudstad efter Kyoto.

Övergångsperioden beskrivs med stor 
humor och fräckt humör snarare än med 
nostalgiskt vemod. Komikern Frankie Sakai 
driver med svärdsvingare i hårknut och flör
tar med prostituerade, i sin roll som medlare 
– ett yrke han tagit sig an för att återbetala 
sin skuld till bordellen. Så även om det gamla 
Japan står i fokus är filmen ett slags ulv i 
fårakläder, en drift med föreställningar om 
det japanska. Passande nog skrevs manuset 
ihop med bland andra Shohei Imamura, nya 
vågenvilden som blev en av ledarfigurerna 
för den filmrörelse som väntade runt hörnet.

Slutet på solens era är ett bra exempel på 
hur uppfriskande det kan vara med en ny 
blick på det förflutna. Men vad händer när 
utomstående får ge sin bild av Tokyo?

I World Film Locations: Tokyo (2011) skri
ver redaktören Chris MaGee att västerländ
ska filmare gärna föreställer sig Tokyo som 
en dikotomi mellan lastgamla traditioner och 
futurism i framkant, en värld som är ”främ
mande och ändå underligt bekant, där rese
närer inte bara tvingas övergå från en kultur 
till en annan utan även finner sig själva i en 
övergång på en djupare personlig nivå”.

Beskrivningen stämmer väl överens med 
Sofia Coppolas turistdrama Lost in Trans-
lation (2003). Två amerikanska främlingar, 
spelade av Bill Murray och Scarlett Johans
son, möts i sin ensamhet och vilsenhet i den 
japanska huvudstaden. Från hotell till karao
kebarer fångas ett slags neonbelyst salongs
berusning vars själsliga avtryck man bara kan 
gissa sig till – vilket man också uppmuntras 
göra efter den berömda visk scenen i slutet.

Filmen rosades i många kretsar, men det 
västerländska perspektivet mötte också kri
tik. Vissa menade att humorn i filmen byggde 
på kulturkrockar av rasistisk karaktär.

Däribland Nadia Jo, som i en text för The 
Stanford Daily (19/5, 2021) skriver om filmens 
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porträtt av ett udda och obekvämt Japan, 
där identifieringen med huvudpersonernas 
ensamhet tvingar tittaren att ”anamma en vit 
blick och se ner på en annan ras”. Andra, som 
Neelay Trivedi i The Stanford Reivew (25/5, 
2021), menar att det inte finns någon rasism i 
att skildra porrmanga i tunnelbanan, hög
ljudda arkadspel och annat som de facto är 
inslag som syns och hörs i Tokyo.

Staden är en av Coppolas favorit platser 
i världen, berättar hon i en intervju för 
Indiewire (4/2, 2004). En plats hon tillbring
ade mycket tid i som yngre och vars intensi
tet hon ville fånga så som snapshots ser ut. 
”Jag ville att filmen skulle se ut som Tokyo 
såg ut för mig när jag besökte staden”, säger 
hon i intervjun. För att uppnå det krävdes 
det att hon kringgick svårskaffade inspel
ningstillstånd, vilket lyckades tack vare en 
dokumentärlik inspelningsstil med ett litet 
team. Och kanske kan den sortens strul vara 
en möjlig förklaring till luckorna i Tokyos 
filmcv som Chris Fujiwara pekat på.

»Väldiga skyskrapor, 
skrikande neonskyltar, 
fullsmockade nöjes-
kvarter, överväldigande 
brus av popkultur. Att 
vara i Tokyo är som att 
kopplas in till en kraft-
källa för audiovisuell 
stimulans.«

Lost in Translation (2003).
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”Turist?”, frågar en japansk passkontrollant 
ett franskt par i Jacques Derays Rififi i Tokyo 
(1963). Ja, säger han. Nej, invänder hon 
förvånat, i tron om att maken är där för att 
jobba. Vilket han också är, men inte med det 
som han fått henne att tro. I smyg är han där 
för att assistera en diamantstöld.

Vistelsen rymmer svartsjukedrama, mord 
och kraftigt motstånd från den lokala yaku
zan som gör allt för slippa den uppmärksam
het som kuppen skulle innebära. De laglösa 
smyger, springer och slåss i samhällets 
utkant. Skyskrapor skymtas i bakgrunden 
medan de rör sig längs staket och spår, på 
smala bakgator och i lågmälda barer.

När maken framåt slutet rumlar runt på 
stan i småhysteriskt tillstånd skildras det i 
synvinkeltagningar. Två japanska kvinnor 
kollar direkt in i kameran. Förutom att fånga 
mannens känslostämning fungerar statisternas 
ögonkontakt som en konfronterande påmin
nelse om att tjuvarna, och kanske även vi som 
tittare, befinner oss i en stad där vi egentligen 

inte hör hemma. Det är ett helt annat turist 
Tokyo än Coppolas privilegierade variant.

Långt bort från de fina barerna och de dyra 
drinkarna hittas den övergivna syskonska
ran i Hirokazu Koreedas Barnen som inte 
fanns (2004). Filmen är baserad på en verklig 
historia om barn som övergavs av sin ensam
stående mor. Efter egen förmåga försöker de 
överleva i sin lilla lägenhet, i utkanten av den 
annars så nöjsamma stadsdelen Shinjuku.

Alla dessa filmer visar det omöjliga i att 
fånga en hel stad i en enda film, eller flera – 
men tillsammans målar de upp en mer nyan
serad och motstridig bild än vad som ryms 
på vykort. De visar stadens förflutna och 
framtid, uppbyggnad och förstörelse. En stad 
som väntar på att dö, med Samuel Jamiers 
ord, men som i dess sköraste form på film 
framstår som en av världens mest levande.

Kuraterat av Sebastian Lindvall.

Rififi i Tokyo (1963).
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Ett värdshus i Tokyo
21 januari 18.00 Med studiokulisser över
givna för verklighetens skådeplatser har den 
sista av Yasujiro Ozus bevarade stumfilmer 
beskrivits som en föregångare till italiensk 
neorealism. I Koto, en stadsdelskommun i 
Tokyo, navigerar en hemlös man och hans 
två söner genom ett industriellt ödelandskap 
av telefonstolpar, ogräs och avgaser. På ett 
värdshus befolkat av människor i liknande 
sits möter mannen en ensamstående mor 
som ger honom ny livsgnista.

Tokyo no yado. Regi: Yasujiro Ozu, 1935, Japan, 
1 tim 20 min, japanska mellantexter, engelsk text,  
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Shochiku.

Att leva
24 januari 18.00 En tjänsteman som skyfflat 
papper på rådhuset i trettio år får veta att 
han är döende i cancer. Han bestämmer sig 
för att göra något meningsfullt av sin sista tid 
i livet – en inre och yttre färd som tar honom 
från Tokyos nattliv till lekplatsgungan i en av 
filmhistoriens mest gripande scener. Urbani
seringskritiken är påtaglig i Akira Kurosawas 
hjärtskärande mästerverk, löst baserat på 
Leo Tolstojs kortroman Ivan Iljitjs död.

Ikiru. Regi: Akira Kurosawa, 1952, Japan, 2 tim 3 min, 
japanska, svensk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten 
från 11 år. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Slutet på solens era
27 januari 18.00 Mästerlig komedi som 
utspelas på en bordell i Shinagawa i Edo, ett 
fåtal år innan Meijirestaurationen som bland 
annat innebar att Edo blev nya huvudstaden 
Tokyo. Frankie Sakais hippa livsnjutare åter
betalar en skuld genom att medla konflikter 
mellan prostituerade, kunder, hallickar och 
bonniga samurajer. När amerikanska censu
ren lyftes 1952 kunde filmer återigen skildra 
det gamla Japan, men ingen gjorde det så 
modernt och traditionstrotsande som denna.

Bakumatsu taiyoden. Regi: Yuzo Kawashima, 1957,  
Japan, 1 tim 50 min, japanska, engelsk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Nikkatsu.

Rififi i Tokyo
11 februari 18.00 Franskitaliensk kupp
film i Tokyo som tar rygg på Jules Dassins 
klassiska Rififi. Tokyos skyskrapor hägrar 
i bakgrunden i vemodig skurkhistoria som 
bokstavligen skildrar människor i samhällets 
utkant. Bland barer, bakgator och bankkon
tor planerar europeiska tjuvar en diamant
stöld, men sammanhållningen utmanas av 
förbjuden kärlek och japanska gangstrar som 
är villiga att gå över lik för att slippa polisens 
uppmärksamhet.

Rififi à Tokyo. Regi: Jacques Deray, 1963, Frankrike,  
Italien, 1 tim 29 min, franska, japanska, svensk 
text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Tokyo-ga

Att leva (1952).
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Köttets port
18 februari 18.00 Andra världskriget har just 
tagit slut när Joe Shishidos skadade veteran 
haltar ner i en ormgrop av prostituerade i ett 
av Tokyos sönderbombade slumkvarter. ”Inte 
ens Godzilla stampade så hårt på Tokyo som 
Suzuki gör”, skriver filmskribenten Chuck 
Stevens om detta våldsamma efterkrigstids
drama, inspelat i färgsprakande Nikkatsu 
scope. All nakenhet tvingade Mannen från 
Tokyoregissören att hitta ickestudio
anslutna skådespelare.

Nikutai no mon. Regi: Seijun Suzuki, 1964, Japan, 
1 tim 30 min, japanska, engelsk text, DCP, bildformat: 
2.35:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Janus Films.

Akira
4 mars 18.30 Katsuhiro Otomos banbrytande 
filmatisering av sin egen cyberpunkmanga 
brukar framlyftas som ett nyckelexempel på 
den japanska animationens fascination för 
framtida Tokyos förstörelse. Året är 2019 och 
platsen NeoTokyo, uppstånden ur askan av 
atombomben, där oron är stor och motor
cykel gäng härjar. När en regeringshemlighet 
tar sig ut i det fria utlöses en kedja av katastro
fer som riskerar att ödelägga staden på nytt.

Regi: Katsuhiro Otomo, 1988, Japan, 2 tim 4 min,  
japanska, svensk text, DCP (digitaliserad), bildformat: 
1.85:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från NonStop.

Lost in Translation
11 mars 16.30 Sofia Coppola ville filma 
på Park Hyatt i Tokyo och filma nattens 
neon. Det roliga och romantiskt skimrande 
kulturkrocksdramat skildrar den tillfäl
liga vänskapen mellan en kändisfotografs 
unga amerikanska hustru och en äldre 
amerikansk skådespelare. Bill Murray fick 
ett sen kommet erkännande som ”seriös” 
skådespelare, Scarlett Johansson gjorde 
sin första mogna roll och Sofia Coppola 
vann en Oscar för sitt manus.

Regi: Sofia Coppola, 2003, USA, Japan, 1 tim 41 min, 
engelska, japanska, svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, 
barntillåten. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Barnen som inte fanns
19 mars 18.30 När mamma lämnar en lapp 
på köksbordet och försvinner tvingas en 
tolvårig pojke gömma sina tre småsyskon 
som ingen vet existerar. De lever i sin egen 
lilla bubbla i den spartanska lägenheten, 
belägen i utkanten av Shinjuku, tills mat
pengarna tar slut och hyresvärden stänger 
av gas och vatten. Yuya Yagira belönades 
med skådespelarpriset i Cannes för sin 
hjärt skärande huvudrollsinsats i Hirokazu 
 Koreedas verklighetsbaserade drama. 

Dare mo shiranai. Regi: Hirokazu Koreeda, 2004,  
Japan, 2 tim 21 min, japanska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 1.66:1, barntillåten. Visningsmaterial  
från Svenska Filminstitutet.

Barnen som inte fanns (2004).

Akira (1988).
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Diktatorn (1940).
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Gatans desperados (1950).
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För 
evigheten

Historier om Filminstitutets filmsamlingar

Film är på en och samma gång en konstform, en industriell 
marknadsvara och historiska dokument över ett samhälle i 
förvandling. Få uttryckssätt har kommit att prägla mänskligt 
liv och tänkande så mycket som film under de senaste 125 
åren. Svenska Filminstitutets samlingar utgör därför en 
del av vårt kollektiva minne och det nationella kulturarvet. 
Under denna rubrik uppmärksammas samlingarna, som är 
tänkta att bevara vårt kollektiva minne – för evigheten.
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Till en början samlade samfundet mesta
dels in böcker, tidskrifter, manuskript, 
stillbilder och affischer, men så småningom 
också filmer. Samfundets samlingar fick en 
självständig ställning 1940 under namnet 
Filmhistoriska samlingarna, vilka inhystes 
på Tekniska museet. 1964 donerades allt 
material till det då nybildade Svenska Film
institutet, och samlingarna fördes sedermera 
fysiskt över till Filminstitutet när Filmhuset 
stod klart 1971.

Fokus för samlingarna har alltid varit 
svensk film, men redan från starten omfat
tade filmsamlingarna även utländsk film som 
biografvisats i Sverige, och alltsedan dess 
har definitionen av svenskt filmarv inbegripit 
film som har visats på bio i Sverige, och där
med inte bara den nationella produktionen, 
eftersom utländsk film har haft stort infly
tande på svensk filmkultur och på samhället 
i stort. Den utländska filmen i samlingarna 
består i huvudsak av kopior som visats på 
biograf, medan insamlingen av den svenska 
filmen också omfattar original och bevaran
dematerial från vilka nya visningskopior i 
analoga och digitala format kan framställas. 

Till skillnad från tryckt material har det 
i Sverige aldrig funnits en pliktexemplars
lagstiftning för film i originalformat: att 
producenter juridiskt skulle vara bundna 
att lämna in filmmaterial till Filminstitu
tet. I avsaknad av en sådan lagstiftning har 
Filminstitutet sedan 1980 ett system för 

kontraktsbunden leverans, det vill säga bolag 
som erhåller någon form av produktionsstöd 
från Filminstitutet har alltsedan dess genom 
avtal förbundit sig att leverera så kallat 
säkerhetsmaterial (i huvudsak material som 
kan användas som underlag för nya kopior) 
till Filminstitutet för att på så sätt garantera 
att så mycket som möjligt av den nationella 
produktionen finns bevarad för framtida 
generationer.

Dock har merparten av samlingarna 
genom åren byggts upp genom frivilliga 
depositioner och donationer från produk
tions och distributionsbolag, vilket började 
ske i större skala när Filminstitutet övertog 
huvudmannaskapet för samlingarna på 
1960talet. Samlingarna är på detta sätt en 
reflektion över det som visats på svenska 
biografer.

Filminstitutets arkivsamlingar har genom 
åren vuxit inte bara på grund av depositio
ner, donationer och avtalsenlig leverans av 
säkerhetsmaterial, utan också genom restau
reringar och omkopieringar, då nya negativ, 
mastrar och kopior tagits fram för att filmer 
åter ska bli visningsbara. Redan i slutet av 
1950talet började viss brandfarlig nitratfilm 
att omkopieras till acetatfilm, men det aktiva 
bevarandet i form av analog restaurering 
tog fart på riktigt först när Filminstitutet 
tog över samlingarna i mitten av 1960talet. 
Fokus på arbetet låg till en början på svensk 

Filminstitutets arkivsamlingar har sitt ursprung 
i bildandet av Svenska Filmsam fundet 1933, 
vilket gör Filminstitutets arkiv till ett av de 
äldsta ännu existerande filmarkiven i världen. 
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spelfilm från stumfilmstiden och från 1930 
och 1940talen, men från och med 1980talet 
fick Filminstitutet extra medel för att också 
omkopiera kort och dokumentärfilm från 
nitratfilmsperioden.

I början av 2010talet övergick biografdist
ributionen från analoga kopior till digitala 
format, och för att svensk film överhuvudta
get skulle kunna visas startade Filminstitutet 
2013 en egen digital restaureringsverksam
het, vilken resulterat i att ett allt större antal 
svenska filmer nu också finns tillgängliga i 
digitala format, både för biografvisning och 
för andra visningsfönster. Varje år görs ett 
urval av 50–60 filmer som blir föremål för 
digital restaurering. 

Den analoga restaureringen utfördes fram 
till 2010talets början på externa laborato
rier runt om i Stockholm, men på grund av 
teknikskiftet upphörde det sista fullskaliga 
analoga laboratoriet med sin verksamhet 
2011. Sedan dess har Filminstitutet bedrivit 
analog filmrestaurering i egen regi, och fokus 
har varit att säkra de filmer som fortfarande 
endast föreligger på nitratfilm, vilket i huvud
sak är svensk kortfilm från 1920, 1930 och 
1940talen samt unik, internationell film från 
filmmediets allra första decennium.

När Filmhistoriska samlingarna gick över 
till Filminstitutet 1964 bestod de av drygt 
600 filmer. I dag finns material till närmare 
32 000 filmer bevarade. Ambitionen med 
den återkommande programpunkten ”För 
evigheten” är att med tio visningar per ter
min lyfta fram det rika och i flera fall unika 
filmarv som finns i Filminstitutets arkivsam
lingar, och genom att programsätta såväl 
klassiker som dolda skatter spegla samling
arnas bredd, och ge en så mångfacetterad 
bild av filmarkivets uppkomst och utveckling 
som möjligt.

Kuraterat av Jon Wengström.

»Ambitionen med den 
återkommande program-
punkten ›För evigheten‹ 
är att med tio visningar 
per termin lyfta fram 
det rika och i flera fall 
unika filmarv som finns i 
Filminstitutets arkivsam-
lingar, och genom att pro-
gramsätta såväl klassiker 
som dolda skatter spegla 
samlingarnas bredd, och 
ge en så mångfacetterad 
bild av filmarkivets upp-
komst och utveckling 
som möjligt.«

Kärleken segrar (1949).
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Om denna  
säsongs filmer

En av de flitigaste svenska filmskaparna 
är Gustaf Molander, som gjorde närmare 
70 långfilmer under ett halvt sekel, och som 
förärades en retrospektiv på Cinemateket 
hösten 2022. Alla regissörens långfilmer från 
1930 och 40talen hörde till de filmer som 
omkopierades när restaureringsverksam
heten satte i gång på allvar då Filminstitutet 
tog över samlingarna. En av dessa filmer var 
Molanders Kärleken segrar (1949) – ett av 
de exempel som visar att Molander kanske 
mer än någon annan svensk filmskapare tog 
sig an andra världskriget och dess efterverk
ningar – där ett nytt bevarandematerial togs 
fram i slutet av 1960talet, och den visnings
kopia som visas i detta program framställdes 
1973 direkt från filmens originalnegativ. 

Ett exempel på digital restaurering i detta 
program är Duett för kannibaler (1969) av 
den amerikanska romanförfattaren, dra
matikern, kritikern och essäisten Susan 
Sontag, som under 1960talet också var 
aktiv i kampen mot Vietnamkriget. Efter en 
reportageserie om Nordvietnam bjöds hon 
in till Sverige, och under sin vistelse erbjöds 
hon av produktionsbolaget Sandrews att 
regissera två filmer, varav Duett för kanniba-
ler var den första; den andra var Brother Carl 
(1971). Dessa blev de enda spelfilmer Sontag 
regisserade, och båda har digitaliserats av 
Filminstitutet som ett led i ambitionen att 

lyfta fram kvinnliga filmskapare som genom 
åren ofta åsidosatts. Duett för kannibaler 
restaurerades 2018, då filmens originalnega
tiv användes som utgångsmaterial för bilden 
och en visningskopia från tiden som ljussätt
ningsreferens och utgångsmaterial för ljudet.

Många av de allra tidigaste filmerna i arki
vets samlingar är franska, och har funnits 
i samlingarna sedan lång tid tillbaka, men 
har först på senare år kunnat identifieras. 
Svårigheten med att identifiera dessa filmer 
har inte bara att göra med att filmer från 
de här åren saknar förtexter, utan också 
för att dokumentation kring distribution 
och visning saknas. Först från och med att 
Statens biografbyrå inrättades 1911, då alla 
filmer lämnades in för censurgranskning, 
finns uppgifter om vilka filmer som visades 
i Sverige, och av vem. Identifieringen av de 
allra tidigaste filmerna bygger i stället bland 
annat på möjligheten att utifrån materialens 
fysiska egenskaper avgöra av vem och när 
filmerna producerats, och sedan studera 
gamla produktionskataloger. I många fall 
visade det sig att kopiorna av utländsk film i 
Filminstitutets arkivsamlingar är unika och 
inte återfinns på annat håll i världen, och nya 
negativ och nya visningskopior togs fram 
under åren 2015–2018. Många av dessa korta 
nitratfilmer utgör också exempel på olika 
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Ingenting ovanligt (1957).

Hollywood (1937).
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sätt att färga in den svartvita filmremsan: 
handkolorerade kopior som Le coucher de 
la mariée (1896), stencilfärgade kopior som 
L’astrologue (1907) och Ruth et Boaz (1910), 
tintade kopior som Terreur en Russie (1907) 
och Comment on fraude à la frontière (1908) 
eller en kombination av olika tekniker som 
Un attentat sur la voie ferrée (1906) och 
Excursion dans la ravine d’Edmunds Klamm 
en Suisse Saxonne (1911).

Ett filmarkiv är därmed också en reflek
tion över filmmediets tekniska utveckling 
avseende bildformat, till exempel angående 
färgsystem. Efter de olika metoderna att 
under stumfilmsepoken applicera färg på 
den svartvita remsan, uppstod olika system 
där färgkopior togs fram via olika kopie
rings och filtertekniker. Ett av de mest 
kända är 3färgTechnicolor, som i mitten 
av 1930talet togs i bruk i Hollywood. Tre 
olika svartvita negativ spelades in samtidigt 
varpå kopior framställdes genom att dessa 
kopierades med olika filter. En av de första 
långfilmerna att göras i Technicolor var Wil
liam Wellmans Hollywood (1937), kanske mer 
känd under dess originaltitel A Star is Born, 
och Filminstitutet förvärvade 1990 en kopia 
från UCLA Film & Television Archive i Los 
Angeles. Andra två eller trefärgssystem dök 
upp på olika håll i världen, vissa mer fram
gångsrika och långlivade än andra. Jacques 
Tatis långfilmsdebut från 1949, Fest i byn, 
spelades in både i svartvitt och i Thomson
color. Det visade sig dock att det var alltför 
tekniskt komplicerat att ta fram kopior från 
Thomsoncolornegativen, och filmen hade 
därför premiär endast i sin svartvita version. 
I mitten av 1960talet släppte Tati en ny 
version där vissa scener hade handkolorerats 
men det var först i mitten av 90talet som de 
tekniska problemen kunde lösas och filmen 
för första gången kunde visas i sin original
färgsversion. En sådan kopia fick svensk 
nypremiär, och deponerades till Filminstitu
tets arkivsamlingar 2015.

I början av 1950talet kom Kodak med sina 
första färgfilmsnegativ, och deras Eastman
color blev sedan den allra vanligaste filmsor
ten för att spela in färgfilm. I mitten av 1970
talet började det dock komma larmrapporter 
om att filmer inspelade på färgfilmsnegativ 
under 1950, 1960 och 1970talen, bland 
annat Eastmancolor, i hög grad drabbades 
av kemiska nedbrytningsprocesser om de 
förvarats i undermåliga klimatförhållan
den. Exempelvis visade det sig i början av 
2000talet att färgerna i negativet till Frank 
Perrys Avslöjad (1968) hade blekts bort, och 
rättighetsinnehavaren gjorde då en påkostad 
digital restaurering av negativet. Den kopia 
som finns i Filminstitutets arkivsamlingar 
deponerades redan 1972 och var framställd 
innan negativet blekts och har sedan dess 
bevarats i optimala klimatförhållanden, 
vilket medfört att färgerna i denna kopia 
fortfarande är i fint skick.

Eftersom samlingarna historiskt sett i hög 
grad bygger på depositioner och donationer 
från bolag, så speglar innehållet i samling
arna vad som visats på biograf i Sverige, 
och beståndet av internationella klassiker 
är avhängigt av vilka filmer som gick upp i 
Sverige, antingen på den tiden det begav sig 
eller i form av nypremiärer. Charlie Chaplins 
Diktatorn (1940) hade svensk premiär först 
efter andra världskrigets slut (i en censur
klippt version), och hade sedan nypremiär i 
början av 1970talet. Kopior fanns i dist
ribution ända in på 2000talet, då dessa 
deponerades till Filminstitutets arkivsam
lingar. Luis Buñuels mexikanska film Gatans 
desperados (1950) hade svensk premiär 1952, 
och fick också nypremiär på svenska bio
grafer i mitten av 1970talet, varefter kopior 
deponerades. 

Eftersom samlingarna i huvudsak speglar 
det som har visats på biograf, finns för
stås inte endast långfilmer i samlingarna. 
Majoriteten av de svenska filmerna utgörs 
av kortfilm, journalfilm, reklamfilm och 
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annan typ av beställningsfilm, som oftast 
visades som förfilmer på biograferna. Flera 
av Sveriges mest framstående kortfilmare var 
också verksamma som regissörer till beställ
ningsfilmer åt företag och organisationer: 
Gösta Werners Att döda ett barn (1953) och 
Peter Weiss Ingenting ovanligt (1957) gjordes 
på uppdrag av Försäkringsbolagens upplys
ningstjänst och hör till respektive regissörs 
allra främsta verk. Arne Sucksdorffs Strand-
hugg (1950) beställdes av Svenska Turist
trafikförbundet och Werners Skymningsljus 
(1955) och Mai Zetterlings Betongmormor 
(1986) producerades för Kooperativa för
bundet respektive Skanska. Vi visar digitalt 
restaurerade versioner av Werners kortfil
mer; de övriga visas i form av analoga kopior 
framställda direkt från originalnegativen.

Duett för kannibaler (1969).

»I många fall visade 
det sig att kopiorna 
av utländsk film i 
Film institutets arkiv-
samlingar är unika och 
inte återfinns på annat 
håll i världen.«
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Kärleken segrar
19 februari 16.30 Under andra världskriget 
gjorde Gustaf Molander flera filmer som tog 
ställning mot fascismen. I Kärleken segrar 
följer han upp antikrigsfilmerna med en 
berättelse om problemen en ensamkom
mande judisk flicka möter i Sverige. Kärleken 
segrar är ett gripande drama, och filmen 
hörde till de som tidigt omkopierades från 
brandfarlig nitrat till acetat när Filminsti
tutet tagit över samlingarna och inlett sitt 
restaureringsarbete.

Regi: Gustaf Molander, 1949, Sverige, 1 tim 44 min, 
svenska, utan text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Duett för kannibaler
13 mars 18.00 Lars Ekborg och Agneta 
Ekmanner har soffsex efter en parmiddag 
med porrfilm i författaren Susan Sontags 
debutfilm, inspelad i en villa på Lidingö. 
Aftonbladets Jurgen Schildt kallade det hela 
”kvasiintellektuell kasperteater”, medan 
The Guardians Richard Roud menade att 
filmen var ”a stunning achievement”. Sontags 
experimentella långfilm restaurerades digitalt 
i syfte att lyfta fram tidigare åsidosatta 
 kvinnliga filmskapare.

Regi: Susan Sontag, 1969, Sverige, 1 tim 46 min, svenska, 
utan text, DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Pionjärernas färgteknik
28 mars 18.00 Handkolorering, stencilfärg
ning, tintning – teknikerna att sätta färg 
på svartvit film under filmens första år var 
många. I detta program visas franska kortfil
mer, såväl fiktionsfilmer som dokumentärer, 
gjorda mellan 1896–1911 och som nyligen 
restaurerats analogt. Ett omfattande iden
tifieringsprojekt föregick restaureringen av 
denna unika del av filmarkivet, som nu kan 
visas i sitt färgsprakande skick för publik.

1896–1911, Frankrike, 46 min, franska mellantexter, 
utan text, 35 mm, bildformat: 1.33:1, tillåtna från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Hollywood
17 januari 18.00 I den ursprungliga versio
nen av A Star is Born axlar Janet Gaynor 
rollen som den aspirerande filmaktrisen och 
Fredric March rollen som stjärnan på dekis 
som ger en hjälpande hand till sin yngre 
kollega. Denna Technicolorfilm införlivades 
i Filminstitutets samlingar genom ett inköp 
på 1990talet, tack vare vilket ursprungs
versionen av denna berättelse som ständigt 
tycks behövs berättas på nytt kan ses i sitt 
rätta format.

A Star is Born. Regi: William A. Wellman, 1937,  
USA, 1 tim 51 min, engelska, utan text, 35 mm,  
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år. Visnings 
material från Svenska Filminstitutet.

För evigheten

Kärleken segrar (1949).
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Fest i byn
28 januari 16.30 Jacques Tati spelar en 
cyklande lantbrevbärare som inspireras av 
journalfilm om den amerikanska postens 
effektivitet och skapar underbart kaos i en 
liten idyllisk stad i SainteSévèresurIndre, 
mitt under nationaldagsfirandet. Filmen 
spelades in i Thomsoncolor och i svartvitt, 
men visades ursprungligen utan färg. På 
1990talet återskapades färgfilmsversionen, 
och efter en nypremiär deponerades en 
kopia till arkivet.

Jour de fête. Regi: Jacques Tati, 1949,  
Frankrike, 1 tim 20 min, franska, svensk text,  
35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten. Visnings 
material från Svenska Filminstitutet.

Avslöjad
25 februari 18.00 52årig Burt Lancaster 
bestämmer sig efter ett besök hos en vän att 
simma hem, genom grannskapets privata 
pooler. På sin färd stöter han på bekanta 
från förr, och i takt med att årstiderna skiftar 
avslöjas hans förflutna bit för bit. Filmen är 
baserad på en novell av John Cheever, som 
själv dyker upp i vit kavaj på ett poolparty. 
Filminstitutets kopia framställdes innan 
original negativet – på grund av dålig för
varing – blivit blekt.

The Swimmer. Regi: Frank Perry, 1968, USA, 1 tim 34 min, 
engelska, 35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från 11 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Diktatorn
5 februari 16.30 Charlie Chaplin spelar 
ikonisk dubbelroll som Hynkel,  Tomainias 
diktator, och en stackars barberare i 
landet som lider av minnesförlust sedan 
första världskriget, i en film som medförde 
att Hitler totalförbjöd amerikansk film. 
I neutrala Sverige fick filmen inte premiär 
förrän efter kriget (och då i nedklippt 
version), men i och med en nypremiär 
på 1970talet deponerades kopior av 
 Chaplins ovärderliga verk till arkivet.

The Great Dictator. Regi: Charlie Chaplin, 1940,  
USA, 2 tim 5 min, engelska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial  
från Svenska Filminstitutet.

Gatans desperados
21 januari 14.00 Luis Buñuel skildrar ung
domar som plundrar blinda och lytta i rå och 
drömsk skildring av ett laglöst gäng i Mexiko 
Citys slum. Gatans desperados var en av flera 
filmer som regissören gjorde i Mexiko, och 
efter den svenska premiären 1952 fick filmen 
nypremiär på 1970talet, varefter kopior 
deponerades till arkivet. Filmens original
negativ – bevarat hos Filmoteca de la UNAM 
– är sedan 2003 uppsatt på UNESCO:s 
världsarvslista.

Los olvidados. Regi: Luis Buñuel, 1950, Mexiko, 
1 tim 20 min, spanska, svensk text, 35 mm, bildformat: 
1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från  
Svenska Filminstitutet.

Fest i byn (1949).

»Lars Ekborg och Agneta 
Ekmanner har soffsex efter 
en parmiddag med porr-
film i författaren Susan 
Sontags debutfilm, in  spelad 
i en villa på Lidingö.«
Duett för kannibaler (1969).
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Konstnärliga beställningsverk
4 maj 18.00 Filmarvet består inte bara 
av spelfilmer och dokumentärer i lång
filmsformat, utan även av kortfilm, 
journal film, reklamfilm och beställ
ningsfilm – filmer som tillsammans 
utgör en större del av arkivbeståndet. 
Flera betydande filmskapare har även 
arbetat med beställningsfilm, och i detta 
program visas filmer av Peter Weiss, 
Gösta Werner, Arne Sucksdorff och 
Mai Zetterling, som alla gjorde konst av 
kommers eller konsumentinformation.

1950–1986, Sverige, 1 tim 8 min, svenska, utan 
text/engelsk text, 35 mm, DCP (digitaliserade), 
16 mm, bildformat: 1.37:1, tillåtna från 15 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.
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Gatans desperados (1950).
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Forskning 
om film
Filmkonsten var ännu ung när den först började 
teoretiseras och historiseras, och cinematek världen över 
har alltid varit beroende av den kunskapsproduktion som 
utförs av filmhistoriker- och teoretiker. Filmvetenskap är 
sedan flera årtionden ett akademiskt ämne, och utgör ett 
omfångsrikt forskningsfält som inbegriper studier om 
filmens historia, teori, estetik, produktion, distribution och 
reception. Under denna rubrik bjuder vi in en filmforskare 
att presentera sin forskning utifrån en eller flera filmer.

Filmvetenskapens fält
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No Exit
22 februari 18.00 Viveca Lindfors gjorde 
sin första filmroll 1940 i Thor Modéen 
komedin Snurriga familjen. Hon slog igenom 
året därpå och efter flera uppmärksam
made roller på duk och scen i Sverige, samt 
en kort sejour i Italien, befann hon sig 
från våren 1946 i Hollywood, där hon skulle 
komma att arbeta med regissörer som Don 
Siegel, Nicholas Ray och Fritz Lang. Därtill 
uppträdde hon på Broadway och medverkade 
senare i independentfilmer som Morris Eng
els Weddings and Babies (1958) och Claudia 
Weills Väninnor (1978).

1962 medverkade Lindfors i No Exit, regis
serad av den polskfödda Tad Danielewski, 
skriven av den ungerskfödda George Tabori 
– och det ryktas även om att Orson Welles 
var inblandad i projektet. Filmen spelades 
in i Argentina, där Lindfors arbetade med en 
teatertrupp. Därtill medverkade ensemblen 

i denna filmatisering av JeanPaul Sartres 
pjäs Inför lyckta dörrar, som berättar om tre 
fördömda själars vistelse i helvetet. Lindfors 
spelar rollen som Inez, en lesbisk kvinna som 
har mördat sin älskades make.

I sin självbiografi beskriver Lindfors 
filmens efterliv: ”Filmen hade olyckligtvis 
premiär i New York under tidningsstrejken 
och fick inga recensioner. Den dog en snabb 
död. Men i Berlin vann vi Silverbjörnen och 
den har visats på vartenda universitet jag 
har kommit till i USA. Den tycks aldrig bli 
föråldrad.”

Filmen har valts av Saki Kobayashi, dok
torand i filmvetenskap vid Stockholms uni
versitet, som forskar om Viveca Lindfors och 
stjärnkultur i den svenska 1940talsfilmen.

Regi: Tad Danielewski, 1962, Argentina, 1 tim 25 min, 
engelska, svensk och finsk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från KAVI.
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Rekonstruktion

1964 startade Svenska Filminstitutet en visnings-
verksamhet för att tillgängliggöra de filmsamlingar man 
övertagit från Filmhistoriska samlingarna för allmänheten, 
samt för att öka intresset för filmhistorien och filmkonsten. 
Med fokus på samlingarna visades klassiker och icke-
kommersiell modern film i ABF-huset på Sveavägen i 
Stockholm. Sedan dess har fler än 30 000 filmer, från hela 
världen och från alla tider, visats under namnet Svenska 
Film institutets Filmklubb och senare Cinemateket. 
Internationella film skapare har introducerats för en svensk 
publik och bort glömda svenska filmer har fått ett andra liv. 
Under rubriken ”Rekonstruktion” lyfts en programpunkt 
från alla dessa år fram för att berätta om Cinematekets  
och svensk filmkulturs historia.

Kuraterat av Sebastian Lindvall.

Återblickar på Cinematekets historia
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Utanför lagen
Tisdag 25 april 18.00 Hösten 1968 uppmärk
sammades västernfilmen, av Cinemateks
chefen AnnaLena Wibom beskriven som 
”den mest amerikanska av alla filmgenrer”. 
I en intilliggande artikel av Harald Stjerne 
lyfts genrens tjusningar fram: konventio
nerna, arketyperna – ”en ritual där den för
lösande bilden framhålls gång på gång”.

I denna cykel av det godas seger i en 
laglös värld är Henry Kings Utanför lagen 
en film som sticker ut. I programmet listas 
den under sin originaltitel Jesse James, vilket 
egentligen är en mer passande titel – filmen 
handlar ju om den ökända banditen och den 
mytologisering han gett upphov till.

Däremot förhåller den sig vagt till gen
rens aktivistiska myt, som med Stjernes ord 

handlar om att ”på det ondas bekostnad 
framhäva det goda”. Godheten är ovanligt 
svåridentifierad i denna film, där ondskan 
i slutändan segrar – ett mörkt mytbrott som 
bara gör den mer intressant.

”Fondas gestaltning av brodern Frank står 
i särklass”, hette det när filmen repriserades i 
ett senare Cinemateksprogram. I uppföljaren 
Frank James hämnd, som ingår i vårens Fritz 
Langretrospektiv, återvänder Henry Fonda 
i rollen som Jesse James hämndlystna bror.

Jesse James. Regi: Henry King, 1939, USA, 1 tim 46 min, 
engelska, svensk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten 
från 15 år. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Poetiska skuggor i vacker Technicolor när en av 
vilda västerns mest berömda banditer glorifieras. En 
glamorös och spännande västernhistoria om Jesse 
och Frank James, brödraparet som drivs till en laglös 
livsstil efter att ha försökt skydda sin mor från en girig 
järnvägsman. Henry Fondas gestaltning av brodern 
Frank står i särklass – en roll som han repriserade i den 
Fritz Lang-regisserade uppföljaren Frank James hämnd.
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Tomboy (2011).
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Unga Cinemateket är filmhistorien för unga. På söndagar 
klockan 14.00 visas allt från svenska klassiker och välkända 

storfilmer till stumfilm med pianoackompanjemang.  
Alltid med fri entré för alla under 15 år. I Filmhuset finns 

också ett kafé med fika, snacks och enklare mat. 

I vuxet sällskap är filmer från 7 år tillåtna för barn  
under 7 år och filmer från 11 år tillåtna från 7 år. Missa  
inte att alla under 15 år även går gratis på övriga filmer  

i programmet, när åldersgränsen tillåter!

Kuraterat av Tora Berg. 

Filmhistorien 
för unga
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Fart, flickor och faror
12 mars 14.00 Buster Keaton var en av 
stumfilmstidens stora stjärnor – känd för 
sina akrobatiska talanger, uppfinningsrika 
gags och säregna mimik. I Fart, flickor och 
faror kliver en drömmande biografmaskinist 
in genom duken rakt in i detektivfilmen han 
visar. Filmen är en av Keatons personliga 
favoriter och hans tekniskt mest avancerade 
film: ”Varenda fotograf i Hollywood såg fil
men gång på gång för att lista ut hur vi gjort 
vissa scener.”

Sherlock Jr.. Regi: Buster Keaton, 1924, USA,  
56 min, engelska mellantexter, svensk text, DCP 
(digitaliserad), bildformat: 1.33:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från NonStop.

Emil och detektiverna
12 februari 14.00 Emil ska tillbringa somma
ren hos sin mormor i Berlin, men på tågresan 
dit blir han bestulen på alla sina pengar. Väl 
framme bestämmer han sig för att leta rätt 
på den skyldige och får med sig ett helt gäng 
pojkar på en spännande tjuvjakt. Regissören 
Billy Wilder skrev manus till den första (och 
mest kända) av hittills sex filmer baserade på 
Erich Kästners bästsäljande ungdomsdeck
are med samma titel. 

Emil und die Detektive. Regi: Gerhard Lamprecht, 
1931, Tyskland, 1 tim 25 min, tyska, svensk text, 35 mm, 
bildformat: 1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial från 
Svenska Filminstitutet.

Min onkel
2 april 14.00 Fåordig och fumlig morbror 
trycker på fel knappar i sin svågers ultra
moderna 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 byx
orna. Filmen blev Tatis mest framgångsrika, 
en stor internationell succé som belönades 
med en Oscar.

Mon Oncle. Regi: Jacques Tati, 1958, Frankrike, 
1 tim 55 min, franska, svensk text, 35 mm, bildformat: 
1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial från Svenska  
Filminstitutet. 
 Visas i Göteborg 18 mars 14.00

Törnrosa 
26 februari 14.00 På sin dopdag tilldelas 
den nyfödda prinsessan Aurora en förfärlig 
förbannelse av en elak häxa: innan solen gått 
ner på hennes sextonde födelsedag ska hon 
sticka sig på en slända och dö. Snabbt göms 
hon med tre goda feers hjälp undan omvärl
den. Disneys vidfilmsfilmatisering av sagan 
om den sovande prinsessan har hämtat 
inspiration från Charles Perraults Gåsmors 
sagor och Pjotr  Tjajkovskijs balett. 

Sleeping Beauty. Regi: Clyde Geronimi, 1959,  
USA, 1 tim 11 min, svenska, 35 mm, bildformat:  
2.55:1, barntillåten. Visningsmaterial från  

Svenska Filminstitutet. 

Unga  
Cinemateket

Emil och detektiverna (1931).



201Svenska Filminstitutet

Permanent program Unga Cinemateket

På rymmen med Pippi Långstrump 
5 mars 14.00 Tommy och Annika bestäm
mer sig för att rymma hemifrån och Pippi är 
inte sen att hänga på. Det blir en spännande 
resa som involverar såväl en gammal cykel 
som en tur med tunna nedför ett vattenfall. 
På vägen träffar de på Hasse Alfredsons 
gårdfarihandlare, som säljer Konrads kalas
klister med vilket Pippi kan dansa i taket. 
Filmen, den sista i Pippiserien, bygger inte 
på en bok utan utgår från Astrid Lindgrens 
originalmanus.

Regi: Olle Hellbom, 1970, Sverige, 1 tim 39 min,  
svenska, 35 mm, bildformat: 1.66:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Annie
26 mars 14.00 Barnhemsbarnet Annie söker 
efter sina föräldrar men hindras av elak 
föreståndarinna som envetet försöker göra 
sig av med den hund Annie smugglat in på 
barnhemmet. Filmen, som baseras på en 
omåttligt populär Broadwayföreställning, 
är inspelad i vidfilmsformatet CinemaScope 
och bär tydliga drag av Charles Dickens 
sagovärldar. John Huston, regissör till en rad 
berömda noirfilmer, gjorde med Annie sin 
enda barnfilm.

Regi: John Huston, 1982, USA, 2 tim 7 min, engelska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från 7 år. 
Visnings material från Svenska Filminstitutet.

Kalle Stropp och Grodan Boll  
på svindlande äventyr
16 april 14.00 Grodan Boll får en dag syn på 
något besynnerligt i skogen. Tillsammans 
med bästa vännerna Kalle Stropp, Papego
jan och PlåtNiklas beger han sig av för att 
ta reda på vad det är. De hamnar hos det 
utsatta kottefolket som de bestämmer sig för 
att hjälpa. Charmigt animationsäventyr om 
kommersialismens hot mot vår natur. Regis
sören Jan Gissberg tilldelades en Guldbagge 
för sin ”gladlynta tolkning av Thomas Funcks 
sagovärld”.

Regi: Jan Gissberg, 1991, Sverige, 1 tim 23 min,  
svenska, 35 mm, bildformat: 1.85:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Jurassic Park
19 februari 14.00 Ett spännande – och 
stundtals skrämmande – äventyr där 
excentrisk mångmiljonär via bärnstenar, 
myggor och avancerad DNAteknik lyckas få 
dinosaurierna att återuppstå. En spektakulär 
nöjespark öppnas upp för ändamålet, men 
något går snett. Steven Spielbergs succéfilm 
uppmärksammades för sina specialeffekter 
när den kom, och filmen gav upphov till 
rekordmånga sökande till paleontologi
utbildningar över hela världen. 

Regi: Steven Spielberg, 1993, USA, 2 tim 7 min, engelska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från 11 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Kalle Stropp och Grodan Boll  
på svindlande äventyr (1991).

Jurassic Park (1993).
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Ett småkryps liv 
19 mars 14.00 Efter att otursförföljda myran 
Flip olyckligt råkat försaka hela det matför
råd som den tappra myrkolonin samlat in 
för att ge till de elaka gräshopporna, hotas 
myrorna till livet, och Flip tvingas ge sig av 
för att söka hjälp. Hjälp kommer, bara inte i 
den form de hoppats på. Animationsstudion 
Pixar inspirerades i sin andra långfilm av 
Aisopos fabler, och nominerades till flera 
Oscars, bland annat för bästa musik.

A Bug’s Life. Regi: John Lasseter, Andrew Stanton,  
1998, USA, 1 tim 38 min, svenska, 35 mm, bildformat: 
2.35:1, tillåten från 7 år. Visningsmaterial från  
Svenska Filminstitutet.

Den bästa sommaren
23 april 14.00 Guldbaggebelönad film om 
Annika och Mårten som placeras som som
marbarn hos bistra begravningsentreprenö
ren 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.” 

Regi: Ulf Malmros, 2000, Sverige, 1 tim 31 min,  
svenska, DCP, bildformat: 1.85:1, tillåten från 7 år. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet. 
 Visas i Göteborg: 22 april 14.00

Det levande slottet 
5 februari 14.00 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 eldde
monen Calcifer och pojken Mike bor han 
i ett levande slott, som vandrar omkring 
på spensliga ben. Sofie blir deras husa. En 
svindlande berättelse om krig och kärlek 
signerad animemästaren Hayao Miyazaki. 

Hauru no ugoku shiro. Regi: Hayao Miyazaki, 2004,  
Japan, 1 tim 59 min, svenska, 35 mm, bildformat:  
1.85:1, tillåten från 7 år. Visningsmaterial från  
Svenska Filminstitutet. 
 Visas i Göteborg: 18 februari 14.00

Tomboy
9 april 14.00 Prisbelönad comingofage film 
av uppmärksammade Céline Sciamma (Por-
trätt av en kvinna i brand, 2019) om tioåriga 
Laure som tillsammans med sin familj flyttar 
till ett nytt bostadsområde. Laure lär snabbt 
känna barnen i grannskapet – men för dem 
presenterar hon sig som en pojke vid namn 
Michaël, ett val som flera i hens närhet har 
svårt att förstå. Ett kärleksfullt verk om köns
identitet och allas rätt att få vara den de är. 

Regi: Céline Sciamma, 2011, USA, 1 tim 24 min, franska, 
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, barntillåten. 
Visningsmaterial från Svenska Filminstitutet.

Ett småkryps liv (1998).

Det levande slottet (2004).
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Visningsmaterialet är det  
som  projiceras via projektorn  
i maskinrummet och kan vara  
analogt eller digitalt.

Nitratfilm. Fram till 1951 producerades 
nästan all 35 mmfilm på nitrat. Nitrat 
är ett obeständigt material och under 
ogynnsamma förhållanden är det 
självförstörande, och det självantänder 
redan vid 38 grader, med ett 
explosionsartat brandförlopp som följd.

Acetatfilm. Brandsäker film som kom i 
början av 1900talet och succesivt tog 
över som det primära visningsmaterialet. 
Acetatfilmen har dock visat sig kunna 
drabbas av en kemisk nedbrytning, 
så kallat ”vinägersyndrom”, under 
ogynnsamma förhållanden. 

Polyesterfilm. Uppfanns på 1950talet men 
togs i bruk i stor skala inom filmindustrin 
först under 1990talet. Flexibelt och 
slitstarkt material (vilket ibland resulterar i 
att olyckor under visning skadar projektorn 
snarare än filmen). Känslig för fukt och 
repas lättare vid visning än acetatfilmen.

DCP (Digital Cinema Package). Modul för 
uppspelning av digitalt visningsmaterial. 
Standardiserades 2009 och blev det 
primära formatet för uppspelning av film 
på biografer i Sverige 2013. 2K är den 
vanligaste upplösningen (cirka 2 000 
pixlar i horisontellt led). Allt fler filmer 
visas i 4Kupplösning (cirka 4 000 pixlar 
i horisontellt led). DCP ger distributören 
möjlighet att låsa filmen och nyckel krävs 
för att visa materialet.

Övrigt material. Från och med 1970talet har 
en mängd olika videomaterial använts för 
att spela in eller visa film: Umatic, Betacam, 
Betacam SP, Digital Betacam (Digibeta), 
HDCAM, HDCAM SR, DVCAM, Mini DV, 
Twix, UHD BR och många fler. Gemensamt 
för dem är att de är billigare och ofta har 
lägre upplösning än standardformaten.

Filmteknisk  
vokabulär
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Filmformatet är bredden på  
den analoga filmremsan.

35 mm. Standardformatet för professionell 
film från 1895 fram till digitaliseringen av 
filmindustrin. Genom att flytta ljudspåret 
och använda anamorfiska objektiv kan 
35 mmfilm visa alla bildformat.

16 mm. Filmformat som togs fram under 
1930talet, primärt för amatörbruk. 
Smalare än 35 mmfilmen, vilket gjorde 
kamerorna lättare och därmed populära 
för inspelandet av professionella 
dokumentär, experiment och låg
budget filmer och filmer inspelade helt 
utanför studiosystemet. 16 mmfilm har 
bild formatet 1.33:1 medan Super 16 har 
formatet 1.66:1 då det nyttjar hela ytan  
på 16 mmfilmen, inklusive platsen  
för ljudspåret.

 70 mm. Filmformat som populäriserades 
på 1950talet då filmindustrin under 
hotet från televisionens genombrott ville 
skapa upplevelser i biograferna som inte 
kunde efterapas i hemmet. 70 mmbilden 
har en högre upplösning än de övriga 
formaten, vilket i teorin gör att den kan 
projiceras mot en större projektionsyta 
utan att tappa i bildkvalitet.

Bildformatet är förhållandet  
mellan filmbildens bredd och höjd.

1.33:1. Stumfilmsformat. Då film remsan 
inte innehöll plats för ljud kunde bilden 
fylla stora delar av remsan. 

1.19:1. Movietone. Tidigt ljudfilms format. 
Under några år i slutet av 1920talet och 
i början av 1930talet placerades ljudet 
innanför filmremsans perforeringshål 
vilket gav bilden en närmast kvadratisk 
känsla.

1.37:1. Academy Ratio. Standard för 
Hollywood (och därför för stora delar av 
världen) från 1932 till vidfilmsformatens 
ankomst på 1950talet. Genom att 
placera ljudet mellan perforeringshålen 
och bilden utnyttjades betydligt större  
del av remsan jämfört med 1.19:1. 

Under 1950talet uppstod en rad 
 vid films format för att konkurrera  
med tv (som använde sig av 1.37:1).

1.66:1. Europeiskt vidfilmsformat.  
Popu lärt i Europa då både 35 mm  
och Super 16film stödde bildformatet.

1.85:1. Amerikanskt vidfilmsformat. 
Standardformatet för Hollywood  
från 1953.

Scope. Med Scopeformat menas vanligen 
bildformaten 2.35:1, 2.39:1 och 2.40:1. 
Formatet är för brett för 35 mmfilm, 
men med hjälp av anamorfiska linser 
kan en större bredd återges än vad 
filmremsan egentligen tillåter. Kända 
Scopevarumärken är CinemaScope och 
Panavision, men utanför Hollywood finns 
en uppsjö av varianter som till exempel 
AgaScope, TohoScope och SovScope. 
Standardformat för 70 mmfilm.
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Lycka
Sara Ahmed, The Promise  

of Happiness (2010).
Roland Barthes, ”Leaving 

the Movie Theater” i 
Phillip Lopate (red.),  
The Art of the Personal 
Essay (1995).

Stanley Cavell, Pursuits  
of Happiness: The 
Hollywood Comedy of 
Remarriage (1981).

Joni Hyvönen,  
”Samlarens lycka” i 
Filologen nr. 1/2 (2018).

Frank Borzage
Hervé Dumont, Frank 

Borzage: The Life and 
Films of a Hollywood 
Romantic (2009).

Lucio Fulci
Stephen Thrower,  

Beyond Terror: The Films  
of Lucio Fulci (1999).

Troy Howarth, Splintered 
Visions: Lucio Fulci and 
His Films (2015).

Otar Iosseliani
Antony Fiant, (Et) le cinéma 

d’Otar Iosseliani Fut 
(2002, på franska).

Jannike Åhlund, ”Filmen 
som njutningsmedel: 
intervju med Otar 
Iosseliani” i Chaplin 
nr. 214 (1988).

Hasse och Tage
Göran Tonström,  

Hasse & Tage och deras  
Svenska Ord (1994)

Kalle Lind, HasseåTage: 
Humorparet som roade  
och retade Sverige (2021)

Fritz Lang
Lotte Eisner, Fritz  

Lang (1976).
Frieda Grafe, Fritz Lang 

(1976, på tyska).
Tom Gunning, The Films 

of Fritz Lang: Allegories 
of Vision and Modernity 
(2000).

Kidlat Tahimik
Christopher Pavsek,  

The Utopia of Film: 
Cinema and its Futures 
in Godard, Kluge, and 
Tahimik (2013).

Agnès Varda
Delphine Benezet,  

The Cinema of Agnès 
Varda: Resistance and 
Eclecticism (2014).

T. Jefferson Kline  
(red.), Agnès Varda: 
Interviews (2013).

Billy Wilder
Robert Horton (red.),  

Billy Wilder: Interviews 
(2001).

Noël Simsolo, Billy  
Wilder (2011).

Rekommenderad  
läsning
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7th Heaven, 94
101 nätterna, De, 59
… det hände i Berlin, 163
... e tu vivrai nel terrore! – 

L’aldilà, 151

A
Ace in the Hole, 162
Adieu, plancher des 

vaches, 107
Agnès stränder, 60
A.I. Artificial Intelligence, 44
A.I. Artificiell intelligens, 44
Akira, 177
Akvareli, 106
American in Paris, An, 36
amerikan i Paris, En, 36
Annie, 201
Apartment, The, 164
Aprili, 106
astrologue, L’, 188
Att angöra en brygga, 72
Att döda ett barn, 190
attentat sur la voie 

ferrée, Un, 188
Att ha och inte ha, 35
Att leva, 176
Avslöjad, 189

B
Bakit Dilaw ang Gitna ng 

Bahag-hari?, 82
Bakumatsu taiyoden, 176
BalikBayan #1: Memories of 

Overdevelopment Redux 
VI, 82

Bara en dag, 42
Bara en natt, 41
Barnen som inte fanns, 177
Before Midnight, 42
Before Sunrise, 41
Before Sunset, 42
Betongmormor, 190
Beyond a Reasonable 

Doubt, 127
Beyond, The, 151

bitteren Tränen der Petra 
von Kant, Die, 38

Black Panthers, 61
Blue Gardenia, The, 126
Blå gardenia, 126
bonheur, Le, 56
Brewsters miljoner, 40
Brewster’s Millions, 40
Broken Blossoms, 34
Bug’s Life, A, 202
bästa sommaren, Den, 202

C
Cecilia, La, 39
Cent et une nuits de Simon 

Cinéma, Les, 59
chasse aux papillons, La, 107
Cheun gwong tsa sit, 42
Christmas Carole, 57
Chronique d’un été, 37
Claudine, 39
Cléo de 5 à 7, 56
Cléo från 5 till 7, 56
Cloak and Dagger, 125
Comment on fraude à la 

frontière, 188
coucher de la mariée, Le, 188
créatures, Les, 56

D
Daguerréotypes, 57
Daguerrotyper, 57
Dag ut och natt in, 34
Dare mo shiranai, 177
Dark Spring, 138
De cierta manera, 39
déjeuner sur l’herbe, Le, 37
Demoiselles ont eu 25 

ans, Les, 59
Desire, 95
Diktatorn, 189
Documenteur, 58
Dolken och kappan, 125
Double Indemnity, 162
Du côté de la côte, 59
Duett för kannibaler, 188
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Dygdens lön, 72
Dzveli kartuli simgera, 106

E
Efterskörd, 60
Elsa la Rose, 61
Emil och detektiverna, 200
Emil und die Detektive, 200
Entertainer, The, 37
Erzählen, 138
Excursion dans la ravine 

d’Edmunds Klamm en 
Suisse Saxonne, 188

F
Faces Places, 60
Falskt alibi, 127
Farewell to Arms, A, 94
Fart, flickor och faror, 200
Farväl, sköna hem!, 107
Farväl till vapnen, 94
favoris de la lune, Les, 107
Fear and Loathing in Las 

Vegas, 43
femme est une femme, Une, 38
Fest i byn, 189
Fjärilsjakten, 107
Flickan ovanpå, 164
Flucht in den Norden, 139
Fluchtweg nach 

Marseille, 138
Flykt undan våldet, 96
Foreign Affair, A, 163
Fortune Cookie, The, 163
Frank James hämnd, 124
Frau im Mond, 123
Frukost i det gröna, 37
Fyra kortfilmer av Agnès 

Varda, 61
Fyra kring en kvinna, 122
Fångläger nr 17, 162
Förspillda dagar, 165

G
Gatans desperados, 189
Gatans ängel, 94
Gatto nero, 151
Ginevra, 139
Giorgobistve, 106
Glaneurs et la glaneuse ... 

deux ans après, Les, 60
glaneurs et la glaneuse, 

Les, 60
Glädjespridaren, 37
Great Dictator, The, 189
Guldfågeln, 126

H
Happiness, 42
Happy Together, 42
Harakiri, 122
Hauru no ugoku shiro, 202
History is Made at Night, 95
Hollywood, 188
House by the River, 125
Human Desire, 126
Huset vid floden, 125
hände en natt, Det, 35

I
Ich bei Tag und du bei 

Nacht, 34
I hetaste laget, 164
I huvet på en gammal 

gubbe, 72
Ikiru, 176
Iko sjasjvi mgalobeli, 106
Irma la Douce, 163
I skuggan av ett tecken, 125
It Happened One Night, 35

J
Jacquot de Nantes, 59
Jag hatar dej, älskling, 36
Jane B. par Agnès V., 58
Jardins en automne, 108
Jour de fête, 189
Jurassic Park, 201

K
Kalle Stropp och grodan Boll 

på svindlande äventyr, 201
Kampf um ein Kind, 138
Kamrater, 95
Konstnärliga 

beställningsverk, 190
Kungfu master!, 58
Kvinnan i fönstret, 125
Kvinna utan samvete, 162
kvinna är en kvinna, En, 38
Kärleken segrar, 188
Köttets port, 177

L
levande slottet, Det, 202
Liliom, 124
Lille Jacques från Nantes, 59
Lions Love, 57
Livet på landet, 35
Lost in Translation, 177
Lost Weekend, The, 165
lucertola con la pelle di 

donna, Una, 150
Lucky Star, 94
Lundi matin, 107
Lyckans gullgossar, 34

M
M, 123
Mababangong Bangungot, 82
Macho Dancer, 41
Mamma Krause far till 

lyckans land, 34
Manhattan Baby, 152
Man Hunt, 124
Man lever bara en gång, 124
Mannen som slutade 

röka, 73
Man’s Castle, 95
Mauvaise graine, 164
Meghe Dhaka Tara, 37
Melancholia, 44
Metropolis, 123
Ministry of Fear, 125
Min lycka, 56
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Min onkel, 200
Moderna tider, 35
Modern Times, 35
molnskymda stjärnan, 

Den, 37
Mon Oncle, 200
Moonfleet, 126
Moonrise, 96
Mord på nattexpressen, 126
Mortal Storm, The, 96
Mouchette, 38
Mouchette – den 
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Murmummel, 57
Mur murs, 57
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ins Glück, 34
Måndag morgon, 107
Månen har stigit, 36
Månens favoriter, 107
Månraketen, 123
Människojakt, 124

N
New York Ripper, The, 151
Nibelungen, 1. Teil: Siegfried, 

Die, 122
Nibelungen, 2. Teil: 

Kriemhilds Rache, Die, 123
Nibelungen – del 1: Siegfried 

Drakdödaren, 122
Nibelungen – del 2: 

Kriemhilds hämnd, 123
Nikutai no mon, 177
No Exit, 193
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När löven faller, 106
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olvidados, Los, 189
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mardrömmen, Den, 82
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tårar, 38
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Pillow Talk, 36
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Plages d’Agnès, Les, 60
Plaisir d’amour en Iran, 57
Pointecourte, La, 56
På ett visst sätt, 39
På rymmen med Pippi 

Långstrump, 201

R
Rancho Notorious, 126
Réponse de femmes : Notre 

corps, notre sexe, 58
Return of Frank James, 

The, 124
Rififi à Tokyo, 176
Rififi i Tokyo, 176
Rio, Zona Norte, 36
Ruth et Boaz, 188
Ružové sny, 39

S
Sabrina, 165
Salut les cubains, 61
Sans toit ni loi, 58
Sapovnela, 106
Sensationen för dagen, 162
Sette note in nero, 150
Seven Year Itch, The, 164
Sherlock Jr., 200
siebente Kontinent, Der, 41
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