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Om filmen
Italiensk ”feel-good-komedi” med allvarlig underton. Paolo Virzís nya ﬁlm berättar
en varm och humoristiskt historia om en oväntad vänskap mellan två kvinnor och
deras ﬂykt från restriktioner och behandling. Beatrice är en hyperaktiv mytoman
med diagnosen bipolär sjukdom. Donatella är en tystlåten kvinna med kronisk
depression. Bägge är inskrivna på en sluten psykiatrisk klinik i Toscana. De blir
kompisar och under en utﬂykt rymmer de båda och ger sig i väg på en road-trip.
Men krocken med den ”friska” världen blir minst sagt omtumlande när de
konfronteras med de regler och konventioner som råder i samhället utanför
klinikens väggar.
Galna av lycka är en ﬁlm om frihetslängtan och om människovärde. Skiljelinjen
mellan psykiskt frisk och psykiskt sjuk är inte alltid skarp, och vad avgör egentligen
på vilken sida linjen man hamnar. Diagnostiskt sett är Beatrice och Donatella galna,
men ute i samhället bland de som anses vara friska människor, ter de sig tämligen
normala.

Om regissören
Paolo Virzì, född 4 mars 1964 i Livorno, är en italiensk ﬁlmregissör och
manusförfattare. Han verkar i en italiensk komeditradition med rötter i rörelsen
Commedia all’italiana som karaktäriseras av ett svart stråk som gör att åskådaren ofta
sätter skrattet i halsen. Tre av hans ﬁlmer har fått det Italienska ﬁlmpriset David di
Donatello för bästa ﬁlm, Ferie d’agosto från 1996 och Girighetens pris från 2013 och
Galna av lycka från 2016.
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