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Innledning  

Da mannen som spilte direktøren i filmen Ressources humaines kom ut på podiet etter endt 

visning i Forum des Images i Paris, ble han buet ut. Etter reaksjonene å dømme var han ikke 

særlig populær, og det ble ropt fyrop fra salen. Direktøren i filmen ble spilt av Lucien 

Longueville som selv hadde tatt kontakt med regissøren for å få være med i filmen. Riktignok 

var Lucien Longueville selv direktør for en fabrikk i Normandie, men i filmen var det en rolle 

han gestaltet. Likevel synes det som om publikum ikke tok hensyn til skillet mellom fiksjon 

og virkelighet. Regissøren Laurent Cantet forteller om episoden i et intervju med Cahiers du 

cinéma, der han også gir uttrykk for hvor ille til mote han følte seg i forhold fabrikkdirektøren 

som hadde fått udelt ”den slemme rollen” på bakgrunn av sitt yrke.1  

Ressources humaines ble karakterisert som en virkelighetsnær film da den kom ut på 

franske kinoer 15. januar 2000. Det var ikke bare skuespillet som var så overbevisende at 

Lucien Longueville ble tatt for å være direktøren i fabrikken. Reaksjonene på filmen var at 

den ga et troverdig portrett av arbeidsforholdene på en bilfabrikk i Frankrike. Direktøren 

lignet på det mange arbeidere mente var en riktig fremstilling av hvordan en direktør ville 

opptre i fabrikken, og filmen tegnet et scenario om maktforhold på arbeidsplassen som var 

gjenkjennelig. Den ytre rammen for filmen var innføringen av den nye loven om 35-timers 

arbeidsuke i Frankrike som ble iverksatt i 2000. Historien handler om den skoleflinke 

arbeidersønnen Frank som kommer tilbake til hjemstedet for å jobbe i ledelsen på fabrikken 

der faren har jobbet på gulvet i alle år. Faren har gjennom hele yrkeslivet stått foran en 

maskin og befunnet seg nederst på rangstigen i fabrikkhierarkiet uten å protestere. Han synes 

fagforeningene maser og godtar tilsynelatende sitt lodd i livet. Han ser imidlertid en 

oppreisning komme gjennom sønnen Frank som snart skal ta steget opp til ledelsens kontor. 

Frank er i ferd med å avslutte studiene ved en Handelshøyskole i Paris og skal ha praksis i 

ledelsen i noen måneder der han får i oppgave å forberede innføringen av den nye 

arbeidstidsloven. Han foreslår å bruke en spørreundersøkelse blant arbeiderne og har 

klokketro på at den nye arbeidstidsloven kan bety en markedsliberalisme med et menneskelig 

ansikt. Det viser seg imidlertid at Frank blir nødt til å foreta et valg i forhold til sin 

klassetilhørighet.  

                                                 
1 Cahiers du cinéma, “Un mélodrame de la filiation social” n° 542 (décembre 1999), 49. 
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Ressources humaines kom i forlengelsen av en bølge filmer i siste halvdel av 1990-tallet 

som tok opp en sosial virkelighet i provinsen og i forstedene og som ble karakterisert som en 

ny realisme i fransk film. Til tross for et nytt fokus på sosiale spørsmål i fransk film, var 

arbeidslivet i fabrikken et sjeldent tema i filmene fra denne samme perioden. Ikke siden den 

politiske filmen på 1970-tallet hadde industriarbeiderklassen og livet i fabrikken blitt viet slik 

plass i en film som den ble det i Ressources humaines. I prosessen med å lage filmen valgte 

regissøren Laurent Cantet å bruke amatørskuespillerne som skulle utforme sin egen rolle i 

filmen i samarbeid med manusforfatteren. Skuespillerne ble rekruttert til å spille i filmen på 

grunnlag av sin yrkesmessige og sosiale bakgrunn. Alle opptak ble gjort på location både i 

fabrikken og i hjemmet til Frank, og lyd og lys var slik de fant det på opptaksstedet. Cantet 

mente denne fremgangsmåten sikret filmen en forankring i virkeligheten, og han mente at 

dette ønsket om virkelighetsnærhet først og fremst kjennetegnet ham som filmregissør, og 

ikke direkte var knyttet opp til at denne filmen handlet om arbeidslivet i fabrikken. Han 

ønsket samtidig å fri seg fra klisjeene som han mente hadde preget fremstillingen av 

arbeiderklassen på film. Det var maktpåliggende for Cantet å unngå proletarisk eksotisme 

eller en karikert arbeiderklassehelt, eller didaktiske filmer som Jean-Luc Godard stod for med 

sine militante, politiske filmer på 1970-tallet. 

Ut fra reaksjonene på Ressources humaines å dømme, både i pressen og blant arbeidere, 

lyktes den i å gi en riktig fremstilling av arbeiderklassen og arbeidslivet i fabrikken. Filmens 

troverdige innhold ble et kvalitetsstempel. Filmanmelderen i Télérama mente det autentiske i 

filmen gjorde filmen Ressources humaines til sannere enn naturen. 2  

Ressources humaines er et eksempel på en film som gjør bruk av et autentisk miljø og 

en realistisk filmestetikk. Med en tilbakevending til politiske tema og en ny realisme i fransk 

film på slutten av 1990-tallet aktualiserte den spørsmålet om hva realistisk film er. I denne 

oppgaven tar jeg sikte på å undersøke hvilke ideer som ligger til grunn for vurderingen av 

Menneskelige ressurser og sette dem inn i et idéhistorisk perspektiv. Spørsmålet jeg vil stille 

er hvorvidt man knytter en sannferdighet til en realistisk film i dag, og forventningen til at en 

fiksjonsfilm som utspiller seg i arbeiderklassen skal innholde et politisk budskap.  Min 

hovedtese vil være at arbeiderklassen presenteres så sjeldent på film at ”gamle” idealer knyttet 

til en realistisk film lever side om side med forståelsen av at det ikke er et stort poeng å måle 

sannferdighet i film i forhold til en ytre virkelighet.     

                                                 
2 Télérama n° 2609, 12.01.2000. ”Plus vraie que nature”, Danielle Mélador, skuespiller i ”Menneskelige 
ressurser” spiller med intensitet den hun er i det virkelige liv.  
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I mottakelsen av Ressources humaines kom det frem forestillinger som kan sies å være 

motstridende historisk sett.  På den ene siden får filmskaperen honnør for å presentere 

virkeligheten til arbeiderklassen på film og for å gi en fremstilling som arbeiderklassen kan gå 

god for. Filmskaperen som velger å bruke arbeiderklassen som miljø tilhører den politiske 

venstresiden og bruker filmen for å bevisstgjøre publikum. 

Filmens evne til å fremstille virkeligheten på en naturtro og overbevisende måte har 

siden Lumière-brødrenes første filmer vært knyttet opp til filmmediet selv. Men enkelte 

filmer, eller enkelte epoker i filmhistorien, har resultert i film som gir inntrykk av å være mer 

virkelig enn andre, og har gitt opphavet til uttrykket realistisk film.  

Gjennom et utvalg av regissører fra fransk filmhistorie som var toneangivende for sin 

periode, vil jeg forsøke å trekke opp et idéhistorisk perspektiv på utviklingen av en realistisk 

film i Frankrike og spørsmålet om hvordan film kan virke politisk.  Jeg vil beskrive en 

realistisk tradisjon i fransk film som i utgangspunktet har stilt spørsmålet om hvordan man 

kan skape en bedre film, dernest hvordan filmen kan nærme seg virkeligheten og videre hva 

som gjør en film politisk.   

Harald Kolstad skrev i Dagsavisen om Ressources humaines da den kom til Norge 

høsten 2000: ”Laurent Cantet viser seg med Menneskelige ressurser som en filmatisk realist i 

den beste franske tradisjonen: Direkte, varm, fordomsfri, og med evnen til å gi liv til et stort, 

troverdig persongalleri.”3 Det er denne tradisjonen i fransk film jeg søker å tegne med å starte 

med filmregissøren Jean Renoirs realistiske filmer mellom 1934 og 1938, fortsette med 

filmkritikeren og -filmteoretikeren André Bazins betydning for fransk filmkultur i 

etterkrigstiden og videre med filmregissøren Jean-Luc Godard og hans forsøk på å bryte med 

en forståelse av realisme i film i siste halvdel av 1960-tallet.  

På 1930-tallet søker Jean Renoir ut av filmstudioene og lager en autentisk film som vier 

plass til arbeiderklassen. Etter 2. verdenskrig arbeider André Bazin for at filmen skal kunne 

speile regissørens personlige ambisjoner som auteur og en film som gir en bedre form for 

virkelighetsgjengivelse ved bruk av dybdefokus og lange tagninger. Uavhengighet i 

filmskaping går sammen med rollen som intellektuell, begge som forutsetning for diskusjonen 

om hvorvidt fiksjonsfilmen reflekterer regissørens politiske overbevisninger. 

Med Jean-Luc Godard blir hovedspørsmålet hvordan og på hvilken måte film er 

representasjon. Godards filmprosjekt i siste halvdel av 1960-tallet bygger i stor grad på ønsket 

om å bryte med ideen om at en viss type film kan forholde seg nærmere til virkeligheten enn 

                                                 
3 Dagsavisen, 10.11.2000.  
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annen film. I denne perioden poengterer han innad i filmene at det er snakk om fiksjon og  

perspektiv, og at virkeligheten i filmen er en virkelighetsestetikk. Godard vil ødelegge 

virkelighetsinntrykket i film, og snarere vise at film er representasjon og tegn som fortolkes 

av den enkelte. Dette kobles sammen med Godards økende radikalisering som kulminerer 

etter mai 68 i dannelsen av den revolusjonære filmgruppen Dziga Vertov.   

For å beskrive den franske realistiske filmtradisjonen har jeg måtte gjøre et utvalg. 

Valget av Jean Renoir, André Bazin og Jean-Luc Godard er basert på at de var 

foregangsmenn i den franske filmen, og hadde det til felles at de ønsket å åpne opp for en 

utprøving av filmens muligheter innenfor rammene av en kommersiell filmskaping. Det som 

videre forener disse filmens menn er at de ønsker en refleksjon rundt filmens ontologi; både 

Jean Renoir, André Bazin og Jean-Luc Godard var påvirket av politiske hendelser i tiden, som 

de som filmskapere reflekterte over på en slik måte at de lage en politisk film. 

Samtidig kommuniserte disse regissørene med hverandres filmer og tanker om 

filmskapingen mye takket være filmtidsskriftet Cahiers du cinéma. De fulgte hverandre og lot 

seg inspirere av hverandre, men Godard var som i størst grad opponerte mot den realistiske 

filmtradisjonen. Han forandret filmen og forståelsen av filmatisk realisme. Sist men ikke 

minst var regissørene foregangsmenn i filmmiljøet, og, enda viktigere, de var størrelser som 

forandret publikums forhold til det å se på film og forståelse av hva virkelighet er.  

Hvordan kan man bruke film til å skrive idéhistorie? I kapitlet om Jean Renoir vil jeg gi 

en nærlesning av et utvalg filmer som Toni, Le crime de Monsieur Lange og La vie est à nous, 

i tillegg til at jeg vil se på sitater fra intervjuer og selvbiografier for å få frem ideene til 

filmskaperen. I kapittelet om André Bazin i etterkrigstiden vil jeg bruke utdrag fra hans 

filmanmeldelser og filmteori for å gi en beskrivelse av ideer som kommer til uttrykk i 

iscenesettelsen av filmene. I kapittelet om Godard, der jeg analyserer filmer som Deux ou 

trois choses que je sais d’elle og La Chinoise, ser jeg på hvilket bidrag Godard og 

filmgruppen Dziga Vertov ga for å forandre publikums forståelse av hva vi ser, og på deres 

arbeid med å opprettholde en uavhengig filmkultur i Europa. Her vil jeg trekke inn intervjuer 

og manifester fra perioden 1966 til 1972. 

Film påvirkes av institusjonelle forhold, av realhistorie og av idéstrømninger i tiden. 

Et fellestrekk for regissørene jeg har valgt ut er at de i særlig grad tar opp ideer i tiden, ikke 

bare kunstneriske, men også politiske og epistemologiske. Dermed kan man vurdere deres 

betydning som idéhistoriske skikkelser som prøvde å forandre publikums forhold til det å se 

på film, og publikums forståelse av hva virkelighet er. 

Der sitater er gjengitt på fransk i fotnote er det mine egne oversettelser. 
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Jean Renoir, realisme og kulturkamp på 1930-tallet  

Den realistiske fiksjonsfilmen går langt tilbake i fransk film. Jeg velger å starte i det tiåret da 

den moderne lydfilmen finner sin form og da en gruppe franske filmskapere med Jean Renoir 

i spissen, etablerer en realistisk film som et alternativ til den rådende filmen. Det er på 1930-

tallet Renoir utvikler en distinkt filmstil som karakteriseres som realistisk, og det er i dette 

tiåret fra midten av 1930-tallet, at Renoir blir den mest synlige franske filmskaperen som 

assosieres med venstresidens politikk. I forsøket på å lage en film som skal bryte med 

klisjeene og standardisering i det vi kan kalle mainstream-filmen, etablerer Renoir en 

fremgangsmåte som skal kjennetegne den franske realistiske filmen: det filmes i et autentisk 

miljø, det er et ”ekte” skuespill, skuespillerne er gjerne amatører som spiller seg selv, 

filmmanuset springer ut av miljøet som skildres, og filmstilen karakteriseres av lange 

tagninger, dybdefokus og et bevegelig kamera. Med lydfilmen blir bruken av språk og 

dialekter et viktig element i den realistiske filmen. I en film som Le crime de Monsieur Lange 

bruker Renoir disse elementene til å fremme ideer i en sosial og politisk kamp under 

Folkefronten. Jeg vil se det sosiale aspektet i Renoirs filmer som et uttrykk for Renoirs 

humanistiske tankegang, men samtidig ha et større fokus på den sosiale, politiske og 

historiske konteksten som omgir og preger filmskaperen. Renoir deltok aktivt i filmdebatten i 

samtiden, men han deltok like aktivt i den anti-fascistiske kampen som kobles sammen med 

arbeiderkamp under Folkefronten. Jeg vil i dette kapittelet forsøke å vise at Renoir i denne 

perioden opptrer som en intellektuell i egenskap av å være filmskaper, i forsvaret for 

republikanske verdier mot trusselen fra fascismen, enkeltmenneskets frihet og sosial 

rettferdighet. Dette kommer til uttrykk gjennom politiske ideer i filmene, gjennom 

journalistisk virksomhet og engasjementet i Folkefrontens kultur- og filmprogram.   

Jeg starter denne oppgaven med Renoir fordi han bidro til utviklingen av et ideal rent 

filmatisk sett for senere realistisk film, men også fordi han dannet en modell som filmregissør 

og kjempet for en kunstnerisk uavhengighet innenfor rammene av kommersiell film. På 1930-

tallet var Renoir med på å skape et ideal om at den samfunnsengasjerte filmskaperen har en 

særlig plikt til å fremstille arbeiderklassen på film. Filmkritikeren Georges Altmann 

oppsummerte i 1931 arbeiderklassemannens rolle i den franske filmen: ”Han åpner dører, han 

bærer bagasjen, han sier Madame, det er servert, og han sier takk for tipsen og han roper Vive 

la France i filmavisene”.4 I Renoirs tilfelle ble arbeiderklassen framstilt så nyansert og lite 

skjematisk som mulig, på en måte som finner parallell i senere tiår i den franske realistiske 
                                                 
4 Julian Jackson, The popular front in France defending democracy, 1934-38. (Cambrigde: Cambrigde 
University Press, 1988) 144. 
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filmtradisjonen, representert ved André Bazin og Jean-Luc Godard, som jeg skal ta for meg 

senere i oppgaven. Dette er alle filmskapere som kommuniserer, kjenner hverandres filmer og 

prosjekter i den filmkulturen som vokser frem i Frankrike.  

Mainstream-filmen  

Den franske filmpraksisen jeg skal presentere i dette kapittelet opponerer mot den 

mainstream-filmen som etableres på 1930-tallet og som fulgte med innføringen av lydfilmen. 

Lydfilmen forandret de økonomiske betingelsene for filmproduksjon og førte til en 

standardisering av filmspråket. Den amerikanske filmen Jazz Singer fra 1927 regnes som den 

første lydfilmen som tar i bruk en synkronisert lyd, og i 1929-30 kommer lydfilmen til 

Frankrike. Lydfilmen ble en umiddelbar hit og trakk et stort publikum. Filmstudioene i 

Hollywood kom raskt i gang med å masseprodusere den populære lydfilmen og var godt 

rustet, både økonomisk og teknologisk, for å utvikle lydfilmen som var kostbar i produksjon. 

Lyden ble etter hvert tatt opp direkte på filmsporet, og det krevde opptak i lydtette 

filmstudioer som var skjermet for støy utenfra, med et stillestående kamera for å få til en 

brukbar lyd. Den amerikanske filmen utviklet et filmspråk med lydfilmen som bygget på de 

fortellermessige prinsippene som David W. Griffith etablerte med filmene En nasjons fødsel 

(1915) og Intolerance (1916). Den franske filmkritikeren- og teoretikeren André Bazin kalte 

etter krigen den amerikanske filmen som oppstod mellom 1930 og 1940 for en klassisk 

fortellende film.5 Perioden mellom 1930-45 omtales som ”The Golden age of American 

Cinema”, og sjangere som thrilleren, melodramaet, komedien og musikalen etableres med ett 

fast oppsett for oppbygging og antall scener. Hollywood-filmen ble selve innbegrepet på 

mainstream-filmen og med den dominerende posisjonen til amerikansk film på verdensbasis 

ble Hollywood-filmen normgivende for hvordan man oppfattet hva film er.  

Den franske filmindustrien svarte på lydfilmrevolusjonen og konkurransen fra 

Hollywood med å etablere franske filmselskap etter mønster fra Hollywood. Filmselskapene 

                                                 
5 Lars Thomas Braaten, Stig Kulset og Ove Solum, Introduksjon til film. Historie, teori og analyse, (Oslo: 
Gyldendal, 2002)71-73.  
Den klassiske fortellende filmen ble det dominerende representasjonssystemet i Hollywood-filmen fra da 
lydfilmen slo gjennom. Den handlingen som fortelles, fremstår som en uavbrutt kjede av bilder som veksler 
naturlig og følger et logisk prinsipp. Den klassiske filmen prøver å unngå å rette oppmerksomhet mot at det 
ligger en analyse i oppbyggingen av handlingen. I dannelsen av det fiksjonsuniverset den klassisk fortellende 
filmen skaper, er ”shot-reverse-shot”-teknikken eller vekselklippet i en dialog viktig. Innstillingen veksler 
mellom den personen som snakker. Ved at personene plasseres omtrent på hver sin side av en 180 graders akse, 
skaper vekselklippingen en forestilling om at kameraet tar en rollefigurs plass og ”ser” med dennes øyne. Denne 
redigeringsmåten kan betraktes som det viktigste formelle prinsippet for å skape identifikasjon mellom tilskueren 
og filmpersonene og det som skjer på lerretet. Målet er at tilskueren skal ”sys” inn i fiksjonsuniverset gjennom 
blikkontakten mellom karakterene, og inkluderes så å si i det mentale og fysiske rommet som etableres.  
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Gaumont og Pathé ble tunge aktører i den franske filmindustrien og fungerte som 

konglomerater som kontrollerte filmproduksjon, distribusjon, filmfremvisning og reklamen. 

De franske filmstudioene kopierte arbeidsstrukturen i filmstudioene i Hollywood som var 

strengt inndelt, og i denne arbeidsdelingen ble filmregissøren sett på som en metteur-en-

scène, en som iscenesetter som noe håndverksmessig og ikke som filmens auteur. Den 

franske mainstream-filmen hentet inspirasjon fra teatrene på boulevardene, kabaret- og 

revyscenene, og ble kalt cinéma de boulevard og var kjennetegnet av melodrama, komedie og 

farse. Den brukte lydfilmens muligheter for dialog til å filmatisere kjente litterære klassikere, 

teaterstykker og historiske epos. Filmskaping ble i stor grad et spørsmål om bearbeidelse og 

iscenesettelse av et foreliggende verk som tilpasses dialogformen i lydfilmen. Den franske 

lydfilmen ble kritisert for å være ”filmet teater”, og det teatrale i fransk film ble ytterligere 

forsterket av at skuespillerne ble rekruttert fra teateret ettersom mange stumfilmskuespillere 

hadde utviklet en spillestil hvor de uttrykte seg visuelt og ikke passet inn i lydfilmen med 

dens krav til tydelig tale og dialog.  

Det franske unntaket 

Den filmatiske motkulturen som vokste fram på 1930-tallet bygde på en arv fra 1920-tallet og 

diskusjonene som diskusjonene som da hadde utspilt seg omkring filmmediets natur. En 

fransk avantgardefilm blomstret i Paris på 1920-tallet der skribenter og filmkritikere og et 

kunstmiljø interesserte seg for å finne frem til det spesifikt filmiske.6 Med den kostbare 

produksjonen av lydfilmen og den påfølgende dominansen til de store filmselskapene ble 

ciné-club, spesialkinoer og uavhengige produksjonsselskap som var etablert på 1920-tallet 

utradert som en alternativ kanal for filmskaping på 1930-tallet. Men i møte med mainstream-

filmens dominans og sementering av filmspråket, vokste stemmene til franske filmskapere og 

filmkritikere fra 1920-tallet som nektet å gi slipp på prosjektet med å gjøre filmen om til den 

syvende kunstart.  

                                                 
6 Richard Abel, French film theory and criticism. A history/Anthology. 1907-1939, Vol. II (Princeton, New 
Jersey: Princeton University Press, 1988) xvi-xvii.  
Mellom 1920 og 1924 skjedde det en nærmest eksplosjon av stemmer og tekster i en engasjert diskusjon om hva 
som var det spesifikt filmiske i kulturtidsskrifter, aviser, magasiner og bøker. Filmtidsskrift ble etablert som 
Louis Dellucs Cinéa og Jean Pascals Cinémagazine ble innflytelsesrike og ble komplettert av bøker til Delluc 
Photogénie (1920) og Jean Epsteins Bonjour Cinéma (1921). Filmklubber ble startet som Club des Amis du 
Septième Art (CASA) og Club français du cinéma. Debatten dreide seg mye om film var å anse som en 
kommersiell eller kunstnerisk form, om filmen representerte en uren kunstart. Er filmen en unik kunstform eller 
er den en syntese over tidligere kunstformer? Og i så fall hvilken annen kunstart er den mest knyttet til, teateret, 
romanen, musikk og maleriet? Er filmen narrativ eller beskrivende, uttrykksfull eller avslørende? Er film en 
eliteform eller kollektiv? Er filmregissøren metteur-en-scène (iscenesetter) eller auteur (forfatter/opphavsmann)?  
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På 1920-tallet var de to viktigste retningene innenfor fransk avantgardefilm 

impresjonismen og surrealismen. Den narrative filmen ble sett på som en kommersiell film og 

knyttet til amerikansk film og filmene til Charlie Chaplin og Buster Keaton som gikk på de 

folkelige kinoene. Surrealistiske filmskapere interesserte seg mer for det kameraet fanget inn 

og var mindre opptatt av at filmbildene skulle kunne illustrere en handling i filmen, og at 

filmatiske bilder i seg selv var en handling.7  

I 1923 oppfordret filmkritikeren og filmskaperen Louis Delluc til en mer autentisk 

film, dvs. en film fri fra teater og filmmanus basert på kjente litterære verk og historiske 

drama, og tok et par år senere til orde for en film som skulle være ”en demokratisk kunstart”, 

det vil si en realistisk narrativ kunstart for og av folket. Han ønsket seg originale manus som 

var basert på dagligdagse hendelser, faits-divers, og enkle, banale fortellinger fra det virkelige 

livet, fra arbeiderklassen eller livet på landsbygda.  

Det ble produsert omkring 1200 filmer i Frankrike i løpet av hele 1930-tallet, og som 

tidligere nevnt dominerte sjangere som komedier, kostymedrama og tillegg var eksotiske 

eventyrreiser og kolonidramaer populære. Dette var alle filmer som utspant seg fjernt fra 

hverdagen til arbeiderklassen. Den filmpraksis jeg vil ta for meg på 1930-tallet utgjorde en 

marginal del av fransk filmproduksjon, men den satte spor etter seg i det den ble kanonisert 

som en gullalder i fransk film.8   

Virkelighet som kilde til en bedre fransk film  

I avantgardefilmen i Paris på 1920-tallet skulle det ligge en åre til en realistisk filmskaping på 

1930-tallet. I 1928 sprang det ut en ny bølge dokumentarfilm, og Paris var senter for en ung 

generasjon filmskapere som ville gripe virkeligheten på poetisk eller polemisk vis. André 

Sauvage, Georges Lacombe og Marcel Carné filmet forstedene, kanalene og innbyggerne i 

Paris.9 Idealene for denne dokumentarfilmen var å koble film nært opp til sosial praksis, å 

reflektere samfunnet og interaksjon mellom individer. Filmskapere som Jean Vigo, Jean 

Renoir, Marcel Carné, Yves Allégret, Jean Dréville og Jacques Prévert var viktige i 

avantgarden på 1920-tallet og bidro til utviklingen av den realistiske filmen på 1930-tallet. 10   

                                                 
7 Jean-Pierre Jeancolas, Histoire du cinéma français (Paris: Nathan, 1995) 28.  
I 1920 introduserer filmteoretikeren og filmskaperen Louis Delluc photogénie som en surrealistisk term og ser 
film som en kunstform, hvor mennesket forandres og absorberes av i møte med filmen. Surrealistene så filmen 
skulle kunne fungere som en grammatikk for å vise frem det ubevisste og uhåndgripelige. Den spesielle rytmen, 
lengden som styrte forholdet mellom bildene, og som snakket bildenes språk ble kalt cinégraphie. 
8 Susan Hayward, French national cinema (London and New York: Routledge, 1993) 136. 
9 Jeancolas, Histoire du cinéma français, 38. 
10 Hayward, French national cinema, 137.  
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I overgangen mellom stumfilm og lydfilm markerer Jean Vigo seg i 1930 med en 

satirisk dokumentarfilm À propos de Nice. Filmen tar for seg beskjeftigelsene til et ferierende 

borgerskap på strandpromenaden i Nice, og måten turistlivet portretteres på gjør det vanskelig 

å ikke legge merke til den sosiale kommentaren. 11  

Jean Vigo var en del av det surrealistiske filmmiljøet på slutten av 1920-tallet og det 

synes i det underfundige og det lekne universet han skaper. Vigo bruker raske klipp og 

musikkeffekter som kobles sammen med dokumentariske stilbilder fra bylivet i Nice.12   

Før visningen av À propos de Nice i Paris 14.juni 1930 la Jean Vigo frem et manifest 

der han tok til orde for en sosial dokumentarfilm. Samtidig ville han vekke et latent behov hos 

publikum til å se flere gode filmer som handlet om samfunnet og sosiale forhold. Vigos 

oppfordring blir fulgt opp i den franske realistiske fiksjonsfilmen jeg skal ta for meg, om enn 

ikke i en sosial dokumentarfilm slik Vigo foreslår. Manifestet ble trykket opp igjen flere 

ganger blant annet i Positif i 1953, og jeg velger derfor å gjengi deler av det som en 

grunnleggende tekst i fransk realistisk filmpraksis. 

                                                 
11 Emile Breton, Michel Guilloux,Tangui Perron, Nous avons tant à voir ensemble: cinéma et mouvement social 
Montreuil: VO editions, 2000) 22 og Gunnar Iversen, Den poetiske realismen: En introduksjon (Oslo: Norsk 
filmklubbforbunds skriftserie).  
Jean Vigo(1905–1934) døde tidlig av blodforgiftning og fikk en kort, men innholdsrik filmkarriere. I tillegg til 
kortfilmer og dokumentarfilmen À propos de Nice som Vigo produserte selv og ble finansiert av en velstående 
svigerfar, etterlot Vigo seg to spillefilmer som regnes om mesterverk i den franske filmhistorien, Zéro de 
conduite fra 1933 og L’Atalante fra 1934. Vigo brakte tankene om hvordan man skulle lage en sosial 
dokumentarfilm inn i fiksjonsfilmen. I Zéro de conduite brukte Vigo ikke-profesjonelle skuespillere, og barna 
som spilte i filmen ble rekruttert fra arbeiderstrøk i Paris og bedt om å snakke og oppføre seg som de vanligvis 
gjorde. Filmen handler om elever ved en internatskole som gjør oppgjør mot læreren og gjør klasserommet om 
til et sted for lek. Det slår skoleledelsen hardt ned på. Vigo hadde et anstrengt forhold til det franske 
skolesystemet, etter at faren hans Miguel Almereyda, en militant anarkist døde under mystiske omstendigheter i 
fengsel da Vigo var 12 år, hvorpå han ble sendt på kostskole på landet. Det at Vigo brukte naturlig tale, 
sosiolekter og forskjellen i språket mellom elever og lærer ble sett på som en metafor for klassekonflikten. De 
politiske undertonene i filmen med elevens opprør, gjorde at filmen umiddelbart ble forbudt. Produsentene i 
Vigos neste spillefilm L’Atalante la derfor sterke føringer på manus pga. den sensuren Zéro de conduite hadde 
opplevd. På tross av produsentenes krav til konformitet, flettet Vigo inn flere scener fra en konfliktfylt samtid i 
1934. I det som har blitt en kjent scene går den unge damen som spiller hovedrollen, forbi en uendelig lang kø 
med arbeidsledige som står utenfor en fabrikkport. I en annen scene blir en ung mann som har flyttet inn til byen 
fra landsbygda forfulgt av en mobb fra borgerskapet, for deretter å bli forfulgt av politiet. Filmen iscenesatte 
Depresjonens virkninger i det franske samfunnet på 1930-tallet, arbeidsledigheten og oppbruddet fra det rurale 
Frankrike og tilflyttingen til de store byene. Det urbane livet blir i Zéro de conduite fremstilt som en isolert 
verden bestående av betong i fremmedgjorte forsteder. 
12 De stilistiske effektene i À propos de Nice skyldtes mye fotografen Boris Kaufman som var bror til 
dokumentarfilmregissøren Dziga Vertov(Denis Kaufman), og en del av det russiske eksilmiljøet i 
stumfilmperioden på 1920-tallet i Paris. Vigo var inspirert av den sovjetiske montasjeskolen på 1920-tallet og 
Dziga Vertov. Både Vigos À propos de Nice og Vertovs dokumentarfilm ble karakterisert som 
”storbysymfonier”. Vertov ville bruke dokumentarfilmens muligheter til å vise frem omgivelser som var 
teknologisk frembrakt, og er kjent for begrepet om Kino-øyet som han introduserte i et manifest i 1923. Vertov 
ville frigjøre filmen fra melodramaet som han mente forpestet kinosalene. Kino-øyet skulle overgå det 
menneskelige øyets evne til å gi en visuell representasjon av verden og tilby et eget perspektiv. Vertov ønsket 
seg en dokumentarfilm hvor kameraet skulle avsløre brokker av virkelig energi, som så ble satt sammen i 
intervaller gjennom montasje. Dette skulle stå i motsetning til dokumentarfilm med lange opptak. 
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…Jeg kunne ønske meg en mer definert sosial film, en sosial dokumentarfilm eller 
for å være mer presis, en film fra et dokumentert synspunkt. Når det gjelder det å 
dokumentere, erklærer jeg filmkameraet for konge eller i det minste for President 
av Republikken. Jeg vet ikke om resultatet blir et kunstverk, men det jeg er sikker 
på, er at det blir film. Film i den forstand at det er ingen annen kunstform eller 
vitenskap som kan erstatte dens område.13 

Debatten om hvorvidt film er kunst eller underholdning, synes å være en problemstilling Vigo 

ikke vil bruke flere krefter på. Det som er spesielt interessant å merke seg for senere 

diskusjoner om autentisitet i den realistiske fiksjonsfilmen, er hvordan Vigo vil at 

dokumentarfilmen skal vise forbindelseslinjene i den sosiale virkeligheten.   

… Denne sosiale dokumentarfilmen skiller seg ut fra den korte dokumentarfilmen 
og de ukentlige filmavisene ved at auteuren forsvarer en posisjon i filmen. Denne 
dokumentaren krever at man tar stilling, fordi den fokuserer på ”i”. Hvis denne 
dokumentaren ikke klarer å engasjere kunstneren, klarer den heller ikke å 
engasjere folk. Og det teller minst like mye. Filmkameraet skal være rettet mot det 
som bør bli ansett som et dokument, og bør i klippingen av filmen bli behandlet 
som et dokument. Av dette følger det at et bevisst skuespill ikke bør tolereres. 
Karakterene i filmen bør overraskes av kameraets tilstedeværelse ellers mister 
filmen verdien av å være et dokument. Målet til filmen nåes hvis den klarer å få 
frem den skjulte eller egentlige motivet for en gest. Eller hvis filmen tilfeldigvis 
klarer å finne det som karakteriserer og definerer en persons indre skjønnhet, eller 
hvis man klarer å få frem tankegangen til et helt kollektiv gjennom en fysisk 
ytring som filmen viser. … Den sosiale dokumentarfilmen bør få oss til å åpne 
øyene. 14      

Selv om Vigos filmer fikk et beskjedent publikum i sin samtid ble Vigo beundret av en smal 

krets av filmskapere som brukte filmen til å rette blikket mot konfliktlinjer i samfunnet.15 

                                                 
13 Breton, cinéma et mouvement social, 21.  
“…Je désirerais un cinéma social plus défini, ou plus exactement du point du vue documenté. Dans ce domaine à 
prospecter, j’affirme que l’appareil de prises de vues est roi, ou tout au moins Président de la République. Je ne 
sais si le résultat sera une oeuvre d’art, mais ce dont je suis sûr, c’est qu’il sera du cinéma. Du cinéma, en ce sens 
qu’aucun art, aucune science ne peut remplir son office.” 
14 Breton, cinéma et mouvement social, 21.  
“… Ce documentaire social se distingue du documentaire tout court et des actualités de la semaine par le point 
de vue qu’y defend nettement l’auteur. Ce documentaire exige que l’on prenne position, car il met les points sur 
les “i”. S’il engage pas un artiste, il engage du moins un homme. Ceci vaut bien cela. L’appareil de prise de vues 
sera braqué sur ce qui doit être considéré comme un document et qui sera interprété, au montage, en tant que 
document. Bien entendu, le jeu conscient ne peut être toléré. Le personnage aura été surpris par l’appareil, sinon 
l’on doit renoncer à la valeur “document” d’un tel cinéma. Et le but sera atteint si l’on parvient à révéler la raison 
cachée d’un geste, à extraire d’une personne banale et de hasard sa beauté intérieure ou sa caricature, si l’on 
parvient à révéler l’esprit d’une collectivité d’après une de ses manifestations purement physiques. Et cela avec 
une force telle que le monde qu’autrefois nous côtoyions avec indifference s’offre à nous malgré lui au-delà des 
apparences. Ce documentaire social devra nous dessiller les yeux.” 
15 François Truffaut skrev i 1970 forordet til en samling av Jean Vigos tekster. Gjengitt i ekstramaterialet i 
”L’Integrale DVD Jean Vigo” Gaumont Columbia Tristar Home Video. 2001.  
Zéro de conduite og L’Atalante ble relansert etter 2.verdenskrig og vist på filmklubb i 1946 som filmkritikeren 
André Bazin organiserte. Francois Truffaut var en av dem som lot seg inspirere av Vigos film. Som jeg vil 
komme tilbake til i kapittel 2, var Truffaut en av viktigste filmregissørene i den nye bølgenn. Truffaut mente 



 14 

I samme ånd som Vigos manifest, oppfordret filmkritikeren og skribenten Marcel Carné 

til en virkelighetsnær film. I en tid med gryende politisk engasjement der forfattere ble 

oppfordret til en å skrive proletarisk og folkelig litteratur fra 1931-32, agiterte Marcel Carné 

for en narrativ film som skulle bære preg av den kollektive kampen til den franske 

arbeiderklassen. Carné ønsket seg en populærfilm som skulle være skutt som en 

dokumentarfilm, og som klarte å få frem stemningen i arbeiderstrøkene i Paris. I en mye 

referert artikkel fra 1933 spør Carné seg om når filmen skal komme ned på gatenivå (”Quand 

le cinéma descendra-t-il dans la rue?”). 16 Carné etterspør det stumfilmregissører som Jacques 

Feyder og Réné Clair greide å gjøre, nemlig å få frem skjulte sider ved kjente steder i Paris, 

livet i folketette gater og i arbeiderklassestrøkene, å fange lyset ved solnedgang, en sky, en 

stemning i en gate, lyset i Paris, og som gikk rundt med håndholdt kamera og fulgte egne 

innskytelser. Så kommer lydfilmen, og Carné beklager at det vanskeliggjorde arbeidet til 

filmregissører som ønsket å dykke ned i livet utenfor filmstudioene.  

I første halvdel av 1930-tallet arbeidet Carné som filmskribent og regissørassistent og 

mente det var på høy tid å se noe annet på lerretet enn livet til adelen fra en forgangen tid. 

Carné er bedre kjent som regissøren bak klassikere i den poetiske realismen som Hôtel du 

Nord (1938) og Le jour se lève (1939). 17 Jean Vigos ønske om en mer sosial dokumentarfilm 

hadde imidlertid lite å gjøre med den stiliserte arbeiderklasseverden man skulle se på slutten 

av 1930-tallet i filmene i den poetiske realismen.18  

Jean Renoir 

Jean Renoir engasjerte seg i kampen mot de kommersielle interessene som styrte 

filmskapingen på begynnelsen av 1930-tallet, og som han mente reduserte den franske filmen 

til klisjéfylte konvensjoner. Samtidig var han en del av den kommersielle filmskapingen og 

måtte forholde seg filmprodusentene som var opptatt av hvordan filmene ble mottatt av et 

borgerlig publikum på kinoene på Champs-Élyssées, fordi det var dit filmene kom først og 

avgjorde for filmens videre suksess. Renoir måtte forholde seg til filmprodusentens  

overordede posisjon i forhold til filmregissøren, samtidig som han ønsket å prøve ut 

filmmediets muligheter både fortellermessig, tematisk og stilistisk. Renoir ønsket at filmen 
                                                                                                                                                         
Vigo var en av sjeldne filmregissørene som klarte å kombinere de to viktigste tendensene i filmhistorien; den 
realistiske tendensen representert av Roberto Rosselini og den formalistiske tendensen representert ved 
Eisenstein. Vigos filmeksperimenter ga ham en helt personlig stil, og ble derfor beundret av en cinefil generasjon 
i etterkrigstidens Frankrike.  
16 Marcel Carné (1933): “Quand le cinéma descendra-t-il dans la rue?” i French film theory and criticism. A 
history/ Anthology. Vol. 2. Richard Abel. 128. 
17 Abel, French film theory and criticism, 21. 
18 Jeancolas, Histoire du cinéma français, 47. 
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skulle gjenspeile livet i dets skiftende stemninger og benyttet seg av forskjellige sjangere i én 

og samme film, noe som brøt med mainstream-filmens oppbygning.19  

Renoir stod for en omfattende filmproduksjon som strakk seg over tre tiår. Det var 

André Bazin og filmtidsskriftet Cahiers du cinéma på 1950-tallet som virkelig ”opphøyet” 

Renoir til å bli en av Frankrikes store filmskapere, og som beundret ham for selvstendigheten 

og utprøving av filmen i realistisk retning i filmene på 1930-tallet. 

Jean Renoir (1894–1979) vokste opp på Montmartre i Paris og var sønn av den store 

impresjonist maleren Pierre-Auguste Renoir. Han kjempet under 1.verdenskrig og hadde 

planer om en militærkarriere, men krigserfaringen gjorde Renoir til en dedikert pasifist. Dette 

var en overbevisning som skulle bli avgjørende for Renoirs politiske engasjement under 

Folkefronten, og kommer spesielt godt til uttrykk i den store filmklassikeren fra 1937 La 

Grande Illusion. Renoir prøvde seg først som keramiker, men fant snart ut at filmen var det 

mediet han ville vie seg til. Renoir regisserte sine første filmer Cathrine og La Fille de l’eau i 

1924, og filmatiserte romanen Nana av Emile Zola i 1926. 1920-tallet regnes til Renoirs 

læretid der han tilhørte avantgarde miljøet, var påvirket av surrealismen og fikk realisert 

filmprosjektene gjennom finansiering fra familien. Rett før lydfilmen kom, begynte Renoir 

med en kommersiell filmproduksjon med filmene Le Bled (1929) og Le Tournoi (1929).  

Renoirs filmer mellom 1931 og 1934, La Chienne (1931), La nuit du carrefour (1932) og 

Boudu sauvé des eaux (1932), tøyde grensene for hva filmprodusentene aksepterte av 

ukonvensjonelle typer og satire over borgerlig livsførsel. Renoir iscenesetter frihetselskende 

helter og unnlater å moralisere og trekke de ”vanlige” konklusjonene. Han drar dessuten 

veksler på surrealismen med en alternativ fortellerstruktur med en dukketeaterprolog og 

epilog, og en elliptisk fortellerstruktur i disse filmene. Produsenten til La Chienne ble så 

sjokkert over resultatet at de tok over klippeprosessen av filmen. En prøvevisning av La 

Chienne i Nancy skapte opptøyer pga. filmens kontroversielle innhold.20  

Urolighederne i Nancy gjorde, at jeg blev betragtet som en kontroversiell 
filmskaber. Og desuden kom jeg med ideer og historier, der var mine egne, 
hvorimod producenterne foretrækker at bruge deres. Jeg har nævnt, at 
pengemænderne tror de ved, hva publikum vil have. Sandheden er, at de ikke ved 

                                                 
19 Christopher Faulkner, The Social cinema of Jean Renoir (New Jersey: Princeton University Press, 1986)32-33.  
20 Allerede med La Chienne kommer Renoir på kant med filmprodusentene som han mente hadde for mye makt 
over utfallet av filmen. La Chienne handler om en mann som lever et småborgerlig liv. Maurice Legrand jobber 
på et kontor og kjeder seg i ekteskapet, men gjør opprør mot sin egen tilværelse ved å forelske seg i en 
prostituert. Den prostituerte Lulu er på sin side forelsket i halliken, og sjalusidramaet som utspiller seg mellom 
Maurice og halliken, ender med at Maurice dreper halliken og fortsetter tilværelsen som rallende fant uten at det 
synes å være en tragedie. Renoirs holdning til dette mordet synes å være, som det postuleres i filmens prolog, at 
det må alle slags folk til å utgjøre et samfunn. ”Il faut de tout pour faire un monde”. 
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spor om det. I hvert fald ikke mer end jeg. … Den eneste måde at få en film 
finansieret på er ved at antage samme synspunkt som den økonomiske bagmand. 
Hvis instruktøren har tilstrekkelig med personlighed, kan han kontrollere 
produktionene som helhed og blive, hva han bør være, filmens virkelige skaber.21  

Opplevelsen med filmprodusentene på La Chienne skulle bli betegnende for Renoirs forhold 

til ”pengemennene” som han kalte dem, og hvordan han måtte kjempe for å være filmens 

auteur innenfor rammene av en kommersiell filmskaping. Renoirs filmer i denne perioden 

foregår som sagt i Paris og utspiller seg i borgerskapet. Det er langt fra satire over 

borgerskapets liv og levnet i Paris til fremmedarbeiderne i Sør-Frankrike som Renoir 

iscenesetter i filmen Toni i 1934. Da denne filmen kom viste den kanskje først og fremst 

hvordan arbeideren og et arbeidermiljø glimret med sitt fravær i fransk film. 

 

Arbeidere i autentiske omgivelser i ”Toni” 

I 1934 ble den fransk filmindustrien rammet av Depresjonen og de to dominerende 

filmselskapene i Frankrike Pathé og Gaumont gikk over ende. Det franske filmstudiosystemet 

ble brutt opp av konkursene til de store filmselskapene og flere uavhengige filmprodusenter 

oppstod. Det innebar mindre styring og sensur fra filmprodusentene, og åpnet opp for større 

utfoldelse for filmregissørene.22 I 1934 brøt Renoir med det meste som kjennetegnet den 

kommersielle filmen da han lagde Toni. Renoirs venn Marcel Pagnol som akkurat hadde hatt 

stor suksess med filmene Marius og Fanny, og tilbød Renoir å komme ned til hans filmstudio 

i Marseilles og lage film, og Renoir hadde akkurat filmatisert Gustav Flauberts Madame 

Bovary i 1933, en historisk iscenesettelse med korrekt, litterært språk. Renoir så Pagnols 

tilbud om å lage film i Sør-Frankrike som en mulighet til å kunne ta selvstendige avgjørelser 

som filmregissør. Denne produksjonen skulle skille seg ut på flere måter. 

Toni ble filmet på location i den lille byen Martigues som lå utenfor Marseilles, og det 

autentiske i filmen fremstod som et tydelig brudd med en filmstudioatmosfære. Renoir skriver 

i sine memoarer:  

Hver eneste scene i filmen blev optaget enden uden døre eller i ægte interiører. Og 
selv om ikke alle de medvirkende var amatører, så kom de allesammen fra Midi, 
og deres lokale accent var ligeså ægte som landskabet i Les Martigues, der gav 
filmen dens baggrund. For første gang i mit liv forekom det mig, at jeg havde 

                                                 
21 Jean Renoir, Mit liv og mine filmer, Oversatt av Per Calum. (København:Forum, 1988) 96.  
22 Elizabeth Grottle Strebel,”Jean Renoir and the popular Front”, i Feature film as history red. K.R.M. 
Short(London: Croom Helm, 1981) 78. 
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skrevet et manuskript hvori elementerne kompletterede hinanden, ikke så meget 
via et plot som ved en slags naturlig ligevægt.23    

Istedenfor å bruke kjente skuespillere som ville bruke sine vante fakter, ønsket Renoir bruke 

skuespillere som ikke hadde tilstrekkelig erfaring til å kunne hvile på ”et visst spill”. Renoir 

brukte amatører fra regionen og mindre kjente skuespillere, også for at publikum ikke skulle 

ha et forhold til skuespillerne fra før og være opptatt av filmstjernene istedenfor av rollene de 

spilte. Regigrepet var å la skuespillerne improvisere frem rollekarakterene og prøve å gjøre 

dem til sine egne. Det naturlige var det som gjaldt for sminke, settingen, landskapene og 

husene, alt skulle være slik det var virkeligheten. ”Toni, der blev lavet på et lille budget, 

skulle markere, at det var lykkedes mig at realisere min drøm om en kompromisløs realisme. 

Jeg så deri det endelige nederlag for musketererne og alle disse helte fra melodramaet.”24 

Renoir gjentar i sine memoarer hvordan han hatet klisjeene og melodramaet i fransk film, og 

med Toni ønsket han å oppnå en film som i større grad samsvarte med virkeligheten.   

I dramaet hersket gester som var litt for store, hevede øyenbryn og rykninger i 
pannen, stivnede, forvridde munner. I komediene, var det evinnelige smilet på den 
innfødte og den selvtilfredse autoriteten til de litt famlende unge 
hovedrolleinnhaverne. Som helhet hersket en sentimentalitet som jeg fant 
uutholdelig, og som var en arv fra en gammeldags romantisme. Det var ikke til å 
undres over at jeg hadde lyst til å utfordre disse kunstferdighetene med en 
autentisk fremstilling av en dagligdags hendelse satt i naturlige omgivelser.25  

I Toni absorberes det kompliserte plotet i det daglige livet til karakterene slik at historien 

mister all snev av melodrama og fremstår så enkel som selve arbeidslivet.26 Samtidig er ikke 

Toni en film som hyller den noble arbeideren. Renoir bygde manus på saksopplysninger i en 

drapssak i det italienske miljøet for fremmedarbeidere som han hadde fått av en venn som var 

politifullmektig i Martigues. Filmen handler om den fattige løsarbeideren Toni som kommer 

med tog til Martigues for å jobbe i et steinbrudd. Han innlemmes i det latinske miljøet for 

fremmedarbeiderne, og forelsker seg i en lokal jente fra en gård i området. Sjalusi og konflikt 

mellom fremmedarbeiderne og de lokale bøndene ender med mord, og Toni blir tvungent til å 

forlate Martigues med tog. Fremfor alt, skriver Christopher Faulkner i The Social cinema of 

Jean Renoir, er det sosiale miljøet som er det fremste objektet for Renoirs linse. Det er 

                                                 
23 Renoir, Mit liv og mine filmer, 130. 
24 Renoir, Mit liv og mine filmer, 130. 
25 Jean Renoir, Écrits 1926-1971 (Paris: Pierre Belford) 237. Gjengitt fra Cahiers du Cinéma, n° 60, juni 1956. 
”Dans le drame, c’étaient les gestes un peu trop larges, les froncements de sourcils, les torsions de bouche; dans 
les comédies, le sourire perpétuel de l’ingénue, l’autorité suffisante des jeunes premiers un peu fanés, et dans 
l’ensemble une sentimentalité que je jugeais insupportable, héritage d’un romantisme suranné. Il était normal 
que j’eusse envie d’opposer à ces artifices la représentation d’un fait divers dans son authentique décor naturel.” 
26 Alexander Sesonske, Jean Renoir – The French Films 1924-1939 (Harvard University Press) 168.  
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væremåten til den enkelte i et arbeidsfellesskap og de ubevisste ”mentale” og sosiale 

strukturene i den latinske kulturen som leder frem til konflikt som Renoir vil få frem.27  

Etter Toni blir nettopp det sosiale aspektet å se hvordan en gruppe fungerer og da dreier 

det seg ikke om familien som gruppe, en tematikk som går igjen fra Toni i 1934 til Les Règles 

du jeux i 1939. ”Toni skulle vise sig at blive den film, der fremskyndede, at jeg brød med min 

idé om individets fremherskende rolle. Jeg kunne ikke længere stille mig tilfreds med en 

verden, der ikke var andet end et opholdssted for personer uden forbindelse med hinanden. 28 

Denne holdningen om at mennesket må sees i forhold til en sosial sammenheng ga seg utslag i 

Renoirs klippestil og bruk av lange tagninger for å gi skuespillerne rom til å finne sin stil.  

En anden av min kæpheste var, og er stadig, at undgå en opdeling af optagelserne 
i mindre bidder, men ved hjælp af indstilinger, der spiller længere tid, at give 
skuespilleren en chance til at finde sin egen rytme i afleveringen af replikkerne. 
For mig er det den eneste måde at opnå ærlig skuespilkunst på.29  

Dessuten mente Renoir at bruken av for mange nærbilder, som var vanlig i filmer med store 

filmstjerner, ble et bilde på enkeltindividets isolasjon, og han foretrakk å bruke vidvinkel for å 

vise forbindelsene i en gruppe. ”I Toni gjorde jeg meget ud af at bruge panoreringer, der 

tydelig forbandt personerne med hinanden og med deres omgivelser.”30 Det er 

fremmedarbeidernes liv Renoir tar utgangspunkt i og filmen innholder ikke et konkret politisk 

budskap bortsett fra det å vise sameksistens mellom ulike nasjonaliteter i en tid da 

nasjonalismen vokste og mange fremmedarbeidere ble sendt ut av landet. 31 Det er flere 

naturalistiske element i filmen, det ene er den observerende posisjonen til Renoirs kamera og 

”avdekkingen” av de sosiale strukturene, en annen side er bruken av naturlig lyd, dialogene 

og musikken. Musikken i Toni kommer fra gitarspill som utgjorde en naturlig del av 

handlingen, og ble for eksempel ikke lagt på i etterkant.32 Renoir foretrakk en upolert lyd 

fremfor den teknisk perfekte filmlyden som var idealet i samtiden. Målet var at filmen ikke 

skulle være et drama, men virke som om det var en episode fra hverdagslivet.33 ”Mit mål var 

at give indtryk af, at jeg gikk rundt med et kamera og en mikrofon i lommen og optog, hva jeg 

                                                 
27 Faulkner,The social cinema of Jean Renoir, 53. 
28 Renoir, Mit liv og mine film,130. 
29 Renoir, Mit liv og mine film, 130. 
30 Renoir, Mit liv og mine film. 131. 
31 Breton, cinéma et mouvement social, 34. 
32 Sesonske, Jean Renoir, 182. 
33 Petite anthologie des Cahiers du cinéma, La politique des auteurs – les entretiens (Paris: Cahiers du cinéma, 
2001) 49.  



 19 

stødte på undervejs – uanset rækkefølgen.”34 Det var viktig for Renoir at ikke ett element 

skulle dominere, verken filmstjerner, omgivelsene eller handlingen. 

Alt var blitt gjort for at det arbeidet vi gjorde, skulle ligge mest mulig opp til 
dokumentarfilmen. Ambisjonen vår var at publikum skulle kunne se for seg et 
usynlig kamera som filmet de forskjellige stadiene i konflikten, og at de som ble 
dratt med i denne konflikten ikke var klar over det. Jeg var antakelig ikke den 
første til å prøve meg på et slikt vågestykke og ikke den siste. Senere skulle den 
italienske neorealismen perfeksjonere dette systemet. 35 

Toni har blitt beskrevet som forløperen til den italienske neorealismen. Der er Renoir selv 

uenig i. Han mener de italienske neorealistiske filmene er store, dramatiske produksjoner, 

mens han selv gikk til alle mulige anstrengelser for at tilfeldige personer for handlingen, slik 

som en bondekone som vasker tøy skulle telle like mye som selve historien til helten Toni. 

Dessuten skilte Renoir seg ut fra de neorealistiske filmene i det at han foretrakk en autentisk 

lyd. Han foretrakk en lyd som kunne være teknisk dårlig, fremfor å ettersynkronisere slik som 

de italienske filmskaperne gjorde etter 2. verdenskrig. 36 Forbindelseslinjene mellom den 

franske realistiske filmen på 1930-tallet og italienske neorealismen er kanskje tydeligst 

gjennom Luchino Visconti som var regiassistent til Jean Renoirs på Toni i 1934, og ved at 

regissørene i den italienske neorealismen beundret filmene i den poetiske realismen fra før 

krigsutbruddet.     

Renoirs realisme  

Fra den første lydfilmen La Chienne frem til Toni, utvikler Renoir en relativ konsistent 

filmstil med dybdefokus, lange tagninger, et bevegelig kamera som følger handlingen og 

karakterene rundt i rommet, og hvor klippingen først ble brukt når handlingen var avsluttet i 

tid og rom. Renoir var inspirert og påvirket av de store filmskaperne på 1920-tallet som 

F.W.Murnau, Eric von Stroheim og den første dokumentarfilmskaperen Robert Flaherty. 

Renoir hadde særlig Von Stroheim som forbilde og var inspirert av de lange seansene i 

Stroheims filmer. ”Det at jeg lager film er det mye takket være Stroheim. Han deler ansvaret 

med Charlie Chaplin og D. W. Griffith.”37 André Bazin mente Flahertys dokumentarfilm var 

sammenlignbar med Renoirs fiksjonsfilm. Renoir valgte også subjekter og motiver ut fra hva 

de kunne avsløre som skulle være noe spesielt ved seg. Med en gang location var satt og 

                                                 
34 Renoir, Mit liv og mine film, 129. 
35 Renoir, Écrits, 237. Gjengitt fra Cahiers du cinéma, n° 60, juni 1956. 
36 Renoir, Mit liv og mine film, 129. 
37 Renoir, Écrits, 189. ”Si je fais du cinéma, c’est beaucoup à cause de Stroheim. Il partage cette responsabilité 
avec Charlie Chaplin et D. W. Griffith.“ Renoirs skriver blant annet en hyllest til Modern Times i 1936. 
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skuespillerne fikk rollen, begynte Renoir å filme som i dokumentaropptak, inntil skuespilleren 

ble kjent med rollen og begynte å avsløre ”personlige uttrykk”. Akkurat som Flaherty var 

Renoir interessert i ansiktene og gestene til mennesker, som en dokumentarist, så satte han i 

gang hendelsene, men trakk seg så tilbake, og brukte kameraet til å gå inn og ut av situasjonen 

for å registrere de naturlige reaksjonene.38 Renoir opponerte tidlig mot den hegemoniske 

bruken av vekselklippingen i dialogen. Han mente at en slik oppstillingen ble kunstig og at 

personene ble stilt stramt overfor hverandre som hos fotografen.  

Renoir mislikte teaterstilen som hadde utviklet seg i lydfilmen med skjematiske 

karakterer og en overtydelighet som han mente ikke var tilpasset filmen som medium. Takket 

være nærbildet mente Renoir at filmen ikke trengte den tydeligheten som teateret krevde. Den 

realismen Renoir stod for kaller han selv for en utvendig realisme, og i 1954 vil han gjerne 

bort fra denne realismen.  

Jeg har personlig laget mange filmer i sjangeren ”utvendig realisme”. Jeg har 
forsøkt i all beskjedenhet og kanskje uten alltid å lykkes, å få knyttet det til en 
innvendig realisme. Jeg må fortelle dere at i bunnen av denne utvendige 
realismen, har det for meg alltid vært et middel til å forsøke og komme frem til en 
innvendig realisme. … Men jeg tror at mennesker som er store slik som Chaplin, 
Shakespeare eller Molière, ikke har behov for denne utvendige realismen. … 
Personlig vil jeg gjerne komme vekk fra denne utvendige realismen. 39 

Før jeg vil gå nærmere innpå Renoirs mest politiske periode som begynner etter filmen Toni, 

vil jeg først gi et realhistorisk bakteppe for å sette det franske filmmiljøet i kontekst med den 

generelle radikaliseringen i fransk kultur- og åndsliv. Den første populariteten med lydfilmen 

begynte å dale i 1934, og en krisetid i den franske økonomien samsvarte med en krisetid i den 

franske filmen. 

 

Krisetid 

1930-tallet preges av et høyt konfliktnivå og en stadig mer ustabil republikk som strever med 

å hanskes med de problemene som depresjonen førte med seg.  Depresjonen kom sent til 

Frankrike, men varte til gjengjeld lengre enn i USA, Tyskland og Storbritannia. Krakket på 
                                                 
38 Dudley Andrew, André Bazin (New York: Columbia University Press, 1978) 109. 
39 Renoir, Écrits, 228. Utdrag fra en konferanse som ble holdt på den nasjonale filmskolen, L’Institut des Hautes 
Etudes Cinématographiques, Arts, n° 470, 30.06.1954. 
”Personnellement, j’ai fait beaucoup de films du genre ”réalisme extérieur”. J’ai essayé, humblement – peut-être 
sans y réussir toujours – d’y adjoindre le réalisme intérieur. Je dois vous dire qu’au fond ce réalisme extérieur a 
toujours été, pour moi, un moyen d’essayer de parvenir au réalisme intérieur… Mais je crois que les gens tout à 
fait grands, Chaplin, Shakespeare ou Molière, n’ont pas besoin de ce réalisme extérieur … Personnellement, je 
voudrais bien échapper au réalisme extérieur.”  
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Wall Street 29. oktober 1929 rammet ikke fransk økonomi før i 1931-32, og først 1934 regnes 

som det store kriseåret. De sene virkningene i Frankrike av krisen i verdensøkonomien, 

skyldtes blant annet at landet var mindre industrialisert enn sine konkurrenter. Landbruket 

hadde en sentral stilling i fransk økonomi, og den proteksjonistiske politikken som ble ført 

overfor egne landbruksprodukter bidro til at 1/ 3 av befolkningen fremdeles jobbet innenfor 

landbruket på 1930-tallet. Da verdensøkonomien var på vei oppover fra rundt midten av 

1930-tallet, slet fransk industri med å få opp produktiviteten. Dette skyldtes blant annet en 

manglende modernisering av industrien og en viss reservasjon fra franske kapitaleiere mot 

massive investeringer i fabrikkanlegg og infrastruktur som daterte tilbake til 1920-tallet. Den 

franske industrien mistet ytterligere konkurranseevne da sentrum-høyre regjeringene mellom 

1932-35 avstod fra å devaluere francen. Den industrielle krisen førte til høy arbeidsledighet i 

byene, men den var dog ikke like dramatisk og i samme størrelsesorden som i Tyskland. Den 

økonomiske og industrielle krisen i Frankrike fortsatte helt frem til 1938 da industrien 

begynte våpenopprustningen mot Nazi-Tyskland.40 I tillegg til problemene i industrien, falt 

prisene på landbruksprodukter, og store skarer av arbeidsledige bønder forlot landsbygda til 

fordel for byene.  41 Det forsterket den sosiale uroen og oppbruddstemningen. 

Arbeidsledighetens håpløshet og bøndene som strømmet inntil byene blir iscenesatt av Jean 

Vigo i L’Atalante fra 1934, mens Jean Renoir i Toni fremstilte skepsisen fra den franske lokal 

befolkningen overfor fremmedarbeiderne i Martigues utenfor Marseilles. Begge viser hvordan 

mistroen til republikken og dens institusjoner økte i takt med den økonomiske krisen. 

Fransk politikk i mellomkrigstiden var preget av stadige regjeringsskifter. Den utøvende 

myndighet i den 3. Republikken var lite beskyttet overfor de skiftende flertallsalliansene i 

parlamentet. 42 Politikerne i parlamentet ble ansett for å føre en værhanepolitikk, og selv om 

de parlamentariske institusjonene trengte å forsterke den utøvende myndighet, ble 

konstitusjonelle reformer lempet på i mellomkrigstiden mye takket være det vektige partiet i 

                                                 
40 Maurice Larkin, France since the Popular Front- Government and People 1936-1996 (Oxford: Clarendon 
Press)  2-10. 
41 James F. McMillan, Twentieth-Century France. Politics and Society 1898-1991, (London: Edward Arnold, 
1992) 102-103.  
Det er vanskelig å bedømme alvorlighetsgraden i den økonomiske krisen i Frankrike på 1930-tallet ut fra de 
offisielle arbeidsledighetstallene. De skjulte en rekke forhold, blant annet at antallet arbeidsplasser i industrien 
ble redusert med 1, 4 millioner mellom 1930 og 1935, noe som først og fremst gikk utover fremmedarbeiderne 
som var kommet til Frankrike på 1920-tallet fra Øst-Europa, Italia og Spania.  Rundt en million 
fremmedarbeiderne ble sendt ut av landet, 350 000 kvinner mistet jobben i industrien og industriarbeidere ble 
tvunget til å gå fra fulltid til deltid.  
42 Larkin, France since the Popular Front, 34. I mellomkrigstiden så man 42 regjeringer komme og gå på 21 år. 
De samme politikerne gikk igjen i ulike regjeringskonstellasjoner. 
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sentrum, det radikale partiet. 43 Dessuten dempet det radikale partiet i sentrum de 

konservatives innflytelse og med en svak og fragmentert venstreside, holdt de ideologiske 

kampene seg mellom høyre- og venstresiden i parlamentet mer på et retorisk nivå enn i form 

av politisk dragkamp. Den urbane arbeiderklassen i Frankrike var i mindretall overfor 

bøndene og borgerskapet og hadde fått innvilget få sosiale rettigheter på 1920-tallet, i forhold 

til land som Storbritannia for eksempl var det ikke etablert arbeidsledighetstrygd eller 

sykeforsikringer. Det skulle forsterke kravet fra arbeiderbevegelsens om sosiale reformer i 

mobiliseringen mot Folkefronten i 1936. 

Tette bånd mellom næringslivet og det politiske systemet ga politikerne et ry på seg for 

å drive med kameraderi, noe som ga grobunn for et hat mot selve republikken. Inntil den 

økonomiske krisen inntraff på 1930-tallet, var det politiske landskapet i parlamentet 

fragmentert, og i politikken gikk det tre skillelinjer; 1700-tallets konflikt mellom rasjonalisme 

og katolisisme, 1800-tallets kamp for demokratiet mot et autoritært styre, og 1900-tallets 

kamp mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.44 Det politiske systemet hadde ikke polarisert seg 

i et toblokksystem, og venstresiden klarte ikke å markere seg som en samlet politisk kraft 

inntil de alvorlige høyreekstreme opptøyene i Paris i februar 1934.45 I 1934 stod fremdeles 

sosialistpartiet S.F.I.O. svakt hos arbeiderklassen og kommunistpartiet på sin side hadde liten 

oppslutning og forbindelseslinjene mellom kommunistpartiet, kulturlivet og de intellektuelle 

hadde vært svake på 1920-tallet. 46  

                                                 
43 Den 3. Republikken ble opprettet i 1871. Det Radikale partiet ble dannet i etterkant av etableringen av den 3. 
Republikk og hadde som fremste mål å forsvare Republikken som styringsform overfor krefter i det franske 
samfunnet som ønsket seg tilbake til keisertiden og endog monarkiet. Det radikale partiet nærte en dyp skepsis til 
autoritære lederskikkelser og forsøk på å forsterke den utøvende myndigheten. Selv i mellomkrigstiden veide 
arven fra den 3. Republikkens turbulente dager tyngst, og partiet var svært tilbakeholdne med å gjøre 
konstitusjonelle forandringer. Med støtte i en stor velgermasse fra borgerskapet, som strakk seg fra store 
industriherrer til småkjøpmenn, håndverkere og bønder sørget partiet for en konsensuspolitikk og status quo i 
forhold til å fremme sosiale reformer overfor den urbane industriarbeiderklassen. Men det var altså 
sentrumspartiet som representerte venstresidas i regjeringskoalisjoner frem til Folkefront-regjeringen i 1936 
siden verken sosialistpartiet S.F.I.O. eller kommunistpartiet var villige til delta i regjeringskoalisjoner.  
44 Larkin, France since the Popular Front, 35 
45 McMillan, Twentieth-Century France, 87-88. 
46 Jill Forbes and Michael Kelley, French cultural studies – An introduction (Oxford University Press, 1995  68.  
Det franske sosialistpartiet S.F.I.O. måtte etter 1.verdenskrig hanskes med to til dels motstridende retninger, og 
mellom en patriotisk arv fra Jakobismen og utfordringen fra en revolusjonær internasjonalisme. Sosialistpartiets 
delegater bestod for det meste av advokater, journalister og lærere, og etter 1.verdenskrig var en ny generasjon 
industriarbeiderklasse utålmodige etter nye radikale løsninger og misfornøyde med det de karakteriserte som 
partiets borgerlige ledelse. Samtidig opplevde fagforeningen CGT et stort frafall av medlemmer etter at 
generalstreikene i 1920 og 1921 mislyktes. Den militante arbeiderbevegelsen så østover, og på partimøtet til 
sosialistpartiet i desember 1920 i Tours, brøt tre fjerdedeler av delegatene ut og dannet kommunistpartiet. Det 
franske kommunistpartiet skulle følge partiapparatet i Moskva i tykt og tynt. Det kalte seg ikke det franske 
kommunistpartiet PCF før de sluttet seg til Folkefronten i 1935. I første halvdel av 1920-tallet oppnådde 
kommunistpartiet en viss tilslutning fra det venstreradikale intellektuelle miljøet. Kommunistpartiet tiltrakk seg 
intellektuelle som ville erstatte den vestlige, borgerlige kulturen med en radikal samfunnsendring etter erfaringen 
fra 1. verdenskrig. Men med den diktatoriske linjen som ble ført overfor intellektuelle og trotskyister, forlot en 
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Fransk fascisme    

Den sosiale og politiske uroen ga grobunn for fascistisk tankegods i Frankrike, og fra 1932 

fikk høyreekstreme grupperinger og halvmilitære ligaer et kraftig oppsving. Den franske 

fascismen vant tilhengere blant de som ønsket seg en sterk og effektiv stat og ville ha en slutt 

på vilkårligheten og korrupsjonen i de politiske beslutningsprosessene. Dessuten var 

misnøyen stor over deflasjonspolitikken som ble ført, da den reduserte verdiene på 

kapitalbeholdningen, og sterke krefter i borgerskapet ønsket å få arbeiderklassen og bøndene 

til å betale kostnadene med depresjonen. Fascistiske ideer ga gjenklang hos dem som ønsket 

seg tilbake til keisertid og Napoleon og endog til monarkiets styre, og speilet en lengsel etter 

den sterke franske lederen. Høyreekstreme organisasjoner som Camelot du Roi og Solidarité 

française vokste raskt og et halvmilitært forbund som Croix-de-feu gikk fra 60 000 

medlemmer i 1933 til en massebevegelse på 450 000 i 1936. (Croix-de-feu var dannet av 

veteraner fra 1.verdenkrig og ledet av oberst de La Rocque). Hvor vidt disse organisasjonene 

kunne kalles fascistiske bevegelser er et tema for diskusjon, men de hadde islett av fascistiske 

trekk med anti-parlamentarisme, anti-kommunisme, utstrakt nasjonalisme, fremmedhat, anti-

semittiske holdninger og dyrkning av den sterke lederen.47 En gruppe skribenter etablerte den 

fascistiske avisen Je suis partout som en ”ny form for opprør som kunne konkurrere med 

Marxisme”, og fascisme ble en form for ”radikal chic” i enkelte intellektuelle kretser på 

begynnelsen av 1930-tallet.48 Det som imidlertid skilte den fascistiske bevegelsen i Frankrike 

fra de som vokste frem i Italia og Tyskland, var at den var fragmentert og aldri samlet seg i en 

enhetlig organisasjon.  

Den franske mainstream-filmen tok opp i seg de nasjonalistiske, fascistiske og anti-

semittiske ideer som lå i luften da den politiske uroen var på sitt sterkeste mellom 1934 og 

1935. Historiske filmer og militaristiske filmer var populære sammen med filmer som handlet 

om snusksete politiske skandaler og filmer som forherliget den sterke mannen og lederen som 

skulle gjenopprette ro og orden i nasjonen. Et eksempel er Jérôme Perreau av Abel Gance 

                                                                                                                                                         
første generasjon intellektuelle raskt kommunistpartiet, enten frivillig eller de ble kastet ut. I 1928 la partiet seg 
på en klasse mot klasse-politikk og fordømte S.F.I.O, og bunnen var nådd i forhold til en anti-intellektuell 
holdning. Dette snudde ved inngangen til 1930 da Stalin oppfordret kommunistpartiene til igjen å rekruttere 
intellektuelle og forfattere til partiet. Fra 1927 fikk kommunistpartiet tilslutning fra surrealistiske forfattere og 
poeter som Louis Aragon og Paul Éluard. Med Aragon og hans likesinnede gikk surrealistene fra ”Révolution 
surréaliste” til ”Surréalisme au service de la Révolution”. De fleste surrealistene ble ekskludert fra partiet med 
unntak av Louis Aragon som ble en av partiets ledende talspersoner i kulturspørsmål.      
47 McMillan, Twentieth-Century France, 106 
48 Abel, French film theory and criticism, 12.  
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som utspiller seg i 1648 og hvor helten henvender seg til Ludvig 14. og sier at det franskmenn 

trenger er en sterk leder.49  

Den anti-republikanske og anti-parlamentariske stemningen toppet seg med den 

politiske skandalen rundt finansmannen Stavisky. Stavisky hadde sluppet unna flere rettssaker 

og var ettersøkt for grovt bedrageri da han begikk selvmord 8. januar 1934. Det som gjorde 

saken pikant var ryktene om at Stavisky var blitt myrdet av politiet på oppdrag av politikere 

som ville dekke over økonomiske misligheter. Saken ble hovedoppslag i de riksdekkende 

avisene i en hel måned. Den høyreekstreme avisen Action française (som også var en 

organisasjon) så Stavisky-saken som en gyllen anledning til å rette skytset mot Republikken 

og de parlamentariske institusjoner, og gjorde saken til et symbol på korrupsjonen i det 

politiske systemet. Stavisky-saken var som å kaste olje på bålet i forhold til beskyldningene 

om at det var politikernes inkompetanse som var årsak til den økonomiske krisen i Frankrike. 

6.februar 1934 samlet høyreekstreme grupper seg på Place de la Concorde. Action française 

og Croix-de-Feu ledet an i demonstrasjoner som utviklet seg til å bli regelrett slag. Anti-

republikanske slagord ble sunget og ropt, og politikere ble angrepet i det de forlot 

Parlamentsbygningen. Politiet fryktet et statskupp, og skjøt inn i folkemassen. Opptøyene 

endte med 15 døde og 1400 skade. Regjeringen til Elouard Daladier fra det radikale partiet ble 

tvunget til å gå av dagen etter. 3 dager etter ble det arrangert motdemonstrasjoner av 

kommunistpartiet og sosialistpartiet som også endte med at 6 ble drept og hundre skadd. 50 

Opptøyene 6. Februar fikk raskt en nærmest mytisk status. De folkevalgte så på opptøyene 

som et kalkulert angrep på Republikken og statsinstitusjonene med den målsetningen å 

etablere et diktatur etter mønster fra Tyskland og Italia. Denne tanken er bestridt av 

historikere, da man så det mer som en spontan aksjon, men 6.februar 1934 satte en støkk i 

franske politikere, i venstresida og i det franske kulturlivet. Utfallet ble at tanken om en anti-

fascistisk front begynte å ta form. Kontakt ble opprettet i løpet av 1934, og i 1935 ble en 

politisk allianse dannet på venstresiden mellom kommunistpartiet, sosialistpartiet og 

fagforening i en bevegelse kalt Rassemblement populaire. Denne bevegelsen trakk til seg en 

rekke ledende forfattere, kunstnere og intellektuelle som lot seg begeistre av anti-fascistisk 

front og en samling rundt humanisme, enkeltmenneskets frihet og sosial forandring.51 

I tillegg til den innenrikspolitiske uroen rykket den utenrikspolitiske trusselen stadig 

nærmere. Hitlers utsletting av det tyske kommunistpartiet i 1933, og Stalins voksende frykt 

                                                 
49 Jeancolas, Histoire du cinéma français, 45. 
50 Jackson, The popular front in France, 2-6. 
51 Forbes and Kelly, French Cultural Studies,70. 
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for nazismen og ny vilje til å danne allianser med vestlige demokratier, endret situasjonen for 

kommunistpartiet, og dermed forholdet mellom kommunistpartiet på venstresiden i Frankrike. 

Det franske kommunistpartiets leder Maurice Thorez (både kommunist i en fransk 

revolusjonær jakobinsk tradisjon og stalinist) fikk anledning til å bryte ut av politikken 

”klasse mot klasse”, kunne begynne å snakke om behovet for samlet handling, og åpnet opp 

for samarbeid med progressive elementer av borgerskapet i betydning, sosialistpartiet og det 

radikale partiet.  

Folkefronten 

Den offisielle datoen for dannelsen av Folkefronten var 14.juli 1935, og i oktober 1935 ga det 

radikale partiet sin endelige støtte til å delta i Folkefronten foran parlamentsvalget i april/mai 

1936. Det offisielle valgprogrammet til Folkefronten ble offentliggjort 11. januar 1936. Dette 

var bare to uker før Paris premieren på Renoirs film Le Crime de Monsieur Lange som tar opp 

de politiske ideene i Folkefront-programmet. 52 

Folkefronten var et mesterstykke i politisk brobygging, tatt historikken til 

kommunistpartiet i betraktning, og det radikale partiets tilhengerskare i borgerskapet og i 

classes moyennes. Det som forente disse politiske ytterpunktene var Folkefrontens fremste 

mål om å danne et effektivt forsvar for Republikken og danne en anti-fascistisk allianse. 

Parolen var ”å forbli samlet for å avvæpne de opprørske ligaene, for å forsvare og å utvikle de 

demokratiske frihetene og for å trygge menneskelig frihet.”  Folkefronten inneholdt et 

program for en nasjonalisering av våpenindustrien og en omstrukturering av aksjonære i La 

Banque de France, mens sosiale reformer som økt arbeidsledighetstrygd og et bedre 

helsetilbud ble tonet noe ned for å beholde velgerne fra det radikale partiet. Følelsen av å leve 

i en skjebnetid ga tilhengerne av Folkefronten et incitament til å appellere til ”alle gode 

krefter”. Særlig ble den intellektuelle oppfordret om å slutte seg til rekkene i den anti-

fascistiske kampen og for sosial rettferdighet. Symboler fra Frankrikes revolusjonære historie 

ble brukt i demonstrasjonene for Folkefronten og den intellektuelle i fransk historie, slik som 

Émile Zola, ble hyllet i demonstrasjonene, under ropet av lenge leve den intellektuelle.53 

Parlamentsvalget i mai 1936 ble en suksess for partiene i Folkefronten. Sosialistene 

ble det største partiet i koalisjonen, og Léon Blum fra sosialistpartiet dannet regjering med det 

radikale partiet, mens kommunistpartiet garanterte for et flertall i Parlamentet. Folkefrontens 

valgseier ble fulgt av den største streikebølgen Frankrike hadde sett, da arbeiderklassen 

                                                 
52 Sesonske, Jean Renoir, 186. 
53 Jackson, The popular front in France, 113. 
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spontant gikk ut i streik. I løpet av 1930-tallet var arbeiderklassen blitt seg bevisst sin 

politiske kraft, og med Folkefrontens seier ga det en følelse av en ny start hvor det gjaldt å 

sikre kravet om sosiale reformer.  Arbeiderne okkuperte fabrikker, det ble organisert sit-in 

streiker og det ble danset på fabrikker og verft. Den massive streikebølgen ble løst med at 

Léon Blum innfridde kravet om betalt ferie, 40 timers arbeidsuke, lønnsøkninger fra 7 til 12 

%, og kollektive lønnsforhandlinger i Les accords Matignon som ble undertegnet 6.juni 

1936.54 Disse sosiale fremskritt ble svært kostbare for staten, og delvis forklarer dette 

Folkefrontregjeringens sammenbrudd knappe to år etter at de kom til makten, i en tid da den 

franske staten hadde få ressurser.  

Ideologi og realisme, ”Le crime de Monsieur Lange” 

Le crime de Monsieur Lange ble spilt inn i oktober og november 1935, og kom ut januar 

1936. I samme tidsrom vokste kampviljen og optimismen i Folkefronten forut for 

parlamentsvalget våren 1936, da den kommunistiske fagforeningen CGTU og fagforeningen 

CGT samlet seg til i en felles forening og sluttet seg til Folkefronten og da det radikale partiet 

ga sin endelige tilslutning til å gå til valg på Folkefront-programmet i oktober 1935. 55 Med 

Folkefronten kunne arbeiderbevegelsen begynne å drømme om å erstatte autoritære, 

hierarkiske strukturer i arbeidslivet med kooperasjoner og en demokratiseringsprosess av 

kapitalistiske interesser.  

Med Le crime de Monsieur Lange ser man for første gang Renoir uttrykke konkrete 

politiske ideer i en film. De politiske visjonene til Renoir her strekker seg imidlertid lenger 

enn den anti-fascistiske kampen og han går for eksempel lenger enn programmet til 

Folkefronten i å ville demokratisere aksjene i La Banque de France i filmen Le crime de 

Monsieur Lange. Samtidig forblir Renoir en regissør innenfor den kommersielle filmen. I 

denne perioden blomstrer et visst segment av den franske kommersielle filmen sammen med 

et venstreradikalt kultur- og filmmiljø. Renoir var kjent for sine vide omgangskrets og er 

særlig knyttet til teatergruppen Oktobergruppen.56 

                                                 
54 Under Folkefront-regjeringen overtok staten ansvaret for jernbanen og SNCF ble opprettet i 1937, og La 
Banque de France gikk fra å bli eiet av de forhatte ”200 familier” til å bli eiet av 40000 aksjonærer. Dette ble 
starten på en ny fransk politikk der staten deltok mer aktivt i økonomien, i den franske blandingsøkonomien etter 
2. verdenskrig.  
55 McMillan, Twentieth-Century France, 111. 
56 Oktobergruppen, Groupe d’Octobre, ble dannet i 1929, inspirert av bolsjevikens Oktoberrevolusjonen i 1917. 
Oktobergruppen knyttet til seg en vid krets venstreradikale skuespillere, poeter og forfattere og sceneutøvere 
som var politisk engasjert i varierende grad, men som sluttet opp om prosjektet med å lage teater for og med 
arbeiderklassen. Hovedinspiratoren i teatergruppen var Jacques Prévert som var Rive Gauche miljøets store poet 
og på 1930-tallet var anarkist, kommunist, surrealist og ble senere en folkekjær poet. Oktobergruppens 
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Filmen handler om et trykkeri der arbeiderne tar skjeen i egen hånd og danner et 

kooperativ etter at direktøren stikker av etter økonomiske misligheter han er ansvarlig for. 

Arbeiderne i kooperativet realiserer kravene fra arbeiderbevegelsen om arbeidernes rett til 

større tilgang til frisk luft i arbeidet, fritid og at kvinner og menn jobber på likefot i 

kooperativet. Le crime de Monsieur Lange åpner med en prolog der gjestene i en bistro 

gjenkjenner en mann som er etterlyst for drap og diskuterer om de skal angi mannen til 

politiet. Den etterlyste mannens kjæreste Valentine griper inn i samtalen og ber gjestene 

dømme Lange etter at de har hørt hennes historie. Valentine begynner å fortelle og hennes 

voice-over glir over til nåtid, og historien om drapsmannen Lange begynner i et trykkeri. Det 

er i dette trykkeriet det meste av handlingen i filmen skal foregå. Trykkeriet ligger ved siden 

av et vaskeri, en vaktmesterbolig og leiligheter til de ansatte i trykkeriet hvor alle møtes hele 

tiden i den felles i bakgården, som blir det strukturerende elementet i handlingen. Trykkeriet 

eies av direktør Batala. Han gjør fint lite i jobben som direktør, bortsett fra å benytte seg av 

sin maktposisjon til å legge an på de unge kvinnelige ansatte. Han er innsmigrende i tonen og 

spiller teatralt, mens resten av skuespillerne har et mer ”ekte” og naturlig spill. Det er få 

formildende sider ved denne Batala og han er den eneste som blir portrettert endimensjonalt, 

noe som var ulikt Renoirs humanisme. Batala setter barn på den skjøre Estelle, men vrir seg 

unna ethvert ansvarsforhold. Batala er dessuten fullstendig ignorant overfor den gode 

arbeidsinnsatsen de ansatte legger ned og de kvalifikasjonene de besitter.  

Batala fører trykkeriet mot konkursens rand, og når kreditorene begynner å bli 

innpåslitne, iscenesetter Batala sin egen død og overlater trykkeriet til en uviss skjebne. Uten 

direktøren står arbeidsplassene i fare, men trykkeriarbeiderne innhenter ny kapital og 

organiserer seg i et kooperativ. De redder maskinparken fra kreditorene og får trykkeriet opp 

på fote igjen. Kooperativet blir en suksess ikke minst takket være utgivelsene av de populære 

westernfortellingene om Arizona Jim. Trykkeriets store drømmer Monsieur Lange har skrevet 

og tegnet disse fortellingene og er det nærmeste man kommer en hovedperson i filmen. Med 

en gang Batala forsvinner øker livskvaliteten for arbeiderne i trykkeriet og det gode 

fellesskapet blomstrer i kooperativet. Charles som bor i en av leilighetene rundt gårdsplassen, 

kan endelig fjerne en reklameplakat fra vinduet og lyset flommer inn i rommet. Lys og frisk 

luft henspilte på kravet til arbeiderbevegelsen om betalt ferie og bedrede arbeidsforhold. Da 

Estelle føder Batalas barn, er det dødfødt, men denne nyheten blir godt mottatt av de andre i 

trykkeriet. At Batalas barn er dødfødt betyr en ny start for Estelle og hennes nye kjæreste 

                                                                                                                                                         
målsetning var å lage et teater som skulle inneholde surrealistiske og absurde elementer og være et avantgarde 
teater, og lage radikalt forskjellig teater fra de borgelige teatrene på ”les Grands Boulevards”.  
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Charles. Charles hadde uansett sagt seg villig til å ta på seg ansvaret for å oppdra Estelles 

barn. Den rettmessige faren til et barn er den som tar seg av barnet og ikke nødvendigvis den 

kjødelige faren, ifølge filmens kommunistiske budskap.57   

Trykkeriet går så godt at de arrangerer en fest, men midt under festen (mens en 

overstadig beruset vaktmester synger julesanger) kommer direktør Batala tilbake til trykkeriet 

utkledd som katolsk prest (Jacques Prévert skrev manus og var kjent for sin kritiske holdning 

til kirken). Batala menger seg med de andre og prøver seg på Valentine, Batalas tidligere 

elskerinne som nå er blitt kjæresten til Lange. Valentine avviser Batala, som fortsetter ferden i 

trykkeriet og møter Lange og truer med å ta trykkeriet tilbake. Lange nekter og sier de har 

dannet et kooperativ. Mens festen i 2. etasje fortsetter ufortrødent videre og under skrål og 

sang skyter Lange Batala i bakgården. I en berømt scene svinger kameraet rundt 360 grader 

og i en eneste lang tagning får vi med oss hele handlingen; fra Batala prøver seg på Valentine 

til han truer Lange et annet sted i trykkeriet, til de går nedover trappen ned til bakgården og 

kameraet sveiper opp igjen til festen, for så å ende opp med at Batala blir skutt ved fontenen 

på gårdsplassen.  

Renoir forteller at dette var mulig takket være sin akrobatiske nevø og kameramann 

som slynget seg som et slangemenneske ifølge Renoir, for å få til alt dette i en tagning. 

Filmkritikeren og filmteoretikeren André Bazin påpeker at det samtidig understreket ideene 

Renoir ønsket å få frem i filmen, og ser den frie kamerabruken i forhold til tradisjonell filming 

som en parallell til den friheten arbeiderbevegelsen kjempet for i fabrikkene. Det virker som 

om kameraet vandrer fritt omkring og utforsker hva som skjer i rommene, og denne bruken av 

kameraet ble kritisert i de fleste filmanmeldelsene som så denne teknikken som vinglete og 

uferdig. 58 Gunnar Iversen skriver om Renoirs film at ”I Le crime de Monsieur Lange hadde 

Renoirs stil modnet, og filmen preges av et meget bevegelig kamera, dybdefokus og en 

langsom rytme. Klipperytmen ligger på over 20 sekunder pr. klipp, hvilket er meget 

uvanlig.”59 Selv om Le crime de Monsieur Lange ikke var filmet på location som Toni ble 

kulissene bygd i ”ekte” størrelse rundt en gårdsplass i et filmstudio i Bilancourt.  

Filmens opprinnelige tittel var ”Sur la cour” altså i bakgården, og den sirkulære filmingen kan 

sees i sammenheng med at Renoir også ønsket å få frem fellesskapet rundt denne gårdsplassen 

og forbindelseslinjene imellom alle som holdt til rundt bakgården.60 

                                                 
57 DVD-utgave Le crime de Monsieur Lange, kommentar i ekstramaterialet.  
58 André Bazin, Jean Renoir (Paris: Editiond Gérard Lebovici, 1989 ) 40. 
59 Iversen, Den franske poetiske realismen, 24. 
60 Elizabeth Grottle Strebel, “Jean Renoir and the popular Front.” i Feature film as history, (ed.)K.R.M. Short, 
80. 
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Drapet på Batala blir behandlet noe tilforlatelig da den fulle vaktmesteren snubler over 

den døde i bakgården og gir videre beskjed til festdeltakerne. Det er nærmest en karnevalsk 

og komisk stemning i scenen med drapet på Batala. Langes drap blir fremstilt som en manns  

offer for kollektivet ved å verne om de verdier som var skapt i fellesskap og truet av Batala. 

Etter drapet flykter Valentine og Lange sammen mot Belgia, og så er vi tilbake til bistroen der 

filmen startet og hvor gjestene forsvarer Langes handling. Filmen slutter med at Lange og 

Valentine løper bortover stranden til Belgia på vei mot friheten. 

Det er et radikalt budskap Renoir sender ut. Lov og rettferdighet står i et 

motsetningsforhold, og drapsmannen går fri. Bistroens gjester fungerer som en overordnet 

”folkedomsstol”, noe som var en svært radikal idé i 1936 men som den radikale venstresida 

holdt høyt. Dette motivet om et misforhold mellom loven og rettferdigheten skulle gå igjen i 

filmen Les Bas-Fonds fra 1936. Le crime de Monsieur Lange ble i ettertid underlagt sensur av 

Daladier-regjeringen som overtok etter at Folkefront-regjeringen som gikk av i 1938. Den 

sosiale kommentaren og Batalas skjebne var sterk kost i 1936 selv om dette var dekket til i 

form av en farse, og stilte et moralsk spørsmål om hvem som har rett til å dømme. Da filmen 

kom ut trakk pressen frem at temaet i filmen var nytt og selve tonen og ambisjonen i filmen 

stod i sterk kontrast til det som ellers ble laget i fransk film.61 Filmen bærer preg av å være 

noe skjematisk der den fremstiller direktøren som en kapitalistisk utbytter og på den annen 

siden hyller arbeidersolidariteten som lå i kooperativet. Renoir og manusforfatteren Prévert 

går til og med så langt som vi har sett, at Lange unnskyldes for å ha drept et menneske, fordi 

lovene i samfunnet beskytter de urettferdige og ville ha ødelagt for kooperativet. 62 I 1967, 

altså rett før den store strømmen av politiske og radikale filmer som skulle følge mai 68, 

fremhever Encyclopedia du cinéma de radikale ideene som denne filmen formidler, og som 

gjorde den til den mest progressive franske fiksjonsfilmen så langt.  

They were even going so far as to indicate an economic, social and political 
solution to the problem posed by exploitation: Le crime de Monsieur Lange is the 
only French film in which a cooperative organization has been seen taking into its 
own hands a production enterprise and making it prosper…[it]remains – from this 
particular point of view – the most “advanced” film, not only in the work of Jean 
Renoir, but in all of French cinema until today.63 

Flere medlemmer fra Oktobergruppen var med i rollebesetningen på Le crime de Monsieur 

Lange. Renoir foretrakk å velge sine egne filmmedarbeidere og jobbe med en fast stab med en 
                                                 
61 Bazin, Jean Renoir, 37. 
62 Bazin, Jean Renoir, 37 
63 Sesonske, Jean Renoir, 220. Sitat hentet fra Encyclopédie du cinéma ed. Roger Boussinot(Paris: Bordas, 
1967), 1268. 
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flat struktur fremfor at filmselskapet skulle sette sammen en filmstab i en tradisjonell 

hierarkisk struktur. Renoir benyttet seg alltid av improvisasjon i arbeidet med skuespillerne. 

Han skrev manuset sammen med Jacques Prévert, og Préverts deltakelse i filmen Le crime de 

Monsieur Lange har vært brukt til å forklare det radikale innholdet i filmen.64 Men Renoir 

fulgte aldri slavisk manus og brukte alltid mye improvisasjon på alle nivåer i 

filminnspillingen, og særlig under arbeidet med Le crime de Monsieur Lange. Dette var i tråd 

med Renoirs syn på at filmproduksjonen utgjorde et gruppefellesskap og skuespillerne i 

Oktobergruppen fikk anledning til å uttrykke synspunkt, politisk og kunstnerisk, og dermed 

påvirke hvordan filmen ble. Men selv om skuespillerne fikk mye frihet under Renoirs ledelse, 

var Le crime de Monsieur Lange produsert for et kommersielt formål. Oktobergruppens sans 

for giftig satire og sterke utfall mot borgerskapet kunne ikke få fritt spillerom. Filmen er 

kanskje fremfor noen annen film av Renoir en film om kameratskap, laget av kamerater og for 

kamerater, skriver André Bazin. 65 Renoir interesserte seg for konstellasjonene i en gruppe, 

for hvordan en gruppe utviklet seg og det organiske i vennskapsforhold. Kameratskap, les 

copains, var selve grunnlaget for hvor hvordan Renoir levde og omga seg med kunstnere og 

håndverkere i det radikale filmmiljøet som holdt til rundt caféen Les Deux Magots på Rive 

Gauche. 

L’engagement 

Renoir forfektet en kunstnerisk selvstendighet og frihet i forhold til filmprodusentene. Denne 

holdningen brukte han også til å innta posisjonen som en intellektuell i samfunnsdebatten på 

midten av 1930-tallet. Ved inngangen til 30-tallet ble den intellektuelle for alvor oppfordret til 

å engasjere seg i det politiske ordskiftet, under parolen ”l’engagement”.66 Et eksempel på 

dette stemningsskiftet var spesialutgaven i desember i 1932 av det viktige litterære tidsskriftet 

Nouvelle Revue Française. I dette nummeret angrep skribenter en rekke kritikkverdige 

forhold ved samfunnet, og at den intellektuelle måtte engasjere seg og at handling var 

påkrevd.67 I 1932 starter kommunistpartiet en forening for revolusjonære forfattere og 

                                                 
64 Navn som settdesigner Jacques Castanier, assistent regissøren Pierre Prévert (bror til Jacques Prévert), 
skuespillerne Sylvia Bataille, Jacques Brunius, Guy Decomble, Marcel Duhamel, Florelle, Fabien Loris, 
Brémiaud, Maurice Baquet og musikk komponist Jo Kosma. Dette var den eneste gangen Renoir og Prévert 
samarbeidet. I den samme perioden ble Prévert svært viktig for utviklingen av filmene til Marcel Carné. 
65 Bazin, Jean Renoir, 39. 
66 Etter 1. verdenskrig hadde en ny generasjon intellektuelle bare forakt til overs for det politiske livet i den 3. 
Republikken. På 1920-tallet så den høyreorienterte intellektuelle anså det politiske systemet for å være korrupt 
og viljeløst, mens den venstreorienterte intellektuelle foraktet Republikken for å være underlagt industrikreftene 
og det kapitalistiske systemet. Det som kjennetegnet den intellektuelle på 1920-tallet var en defaitistisk, anti-
militaristisk holdning. 
67 Forbes and Kelly, French Cultural Studies, 71. 
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kunstnere Association des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR)og ledende 

intellektuelle som Paul Nizan, André Malraux, Louis Aragon og André Breton slutter seg til. 

Det franske kommunistpartiet hadde vært sene med å følge opp oppfordringen fra Moskva 

som hadde gått ut i 1927 om å skape en egen proletarisk litteratur innad i de vestlige landene, 

men fra 1933 gir AEAR ut et månedlig tidsskrift Commune som definerte sin politikk til å 

være ”imot en borgerlig kultur og for en revolusjonær proletarisk kultur”. Denne 

målsetningen ble lempet på for å åpne for intellektuelle som ikke tilhørte kommunistpartiet, 

og som ville delta i en anti-fascistisk front. Redaksjonen bestod lenge av Louis Aragon og 

André Gide (helt til han kom tilbake fra en reise til Sovjetunionen).68 Forfattere samlet seg 

rundt tidsskriftet, sammen med kunstnere, musikere, filosofer og intellektuelle på 

venstresiden, og en filmregissør, Jean Renoir. 69Commune gikk fra primært å fremme en 

revolusjonær proletarisk kultur i den første utgaven i 1933 til å være ”Fransk litterært 

tidsskrift i forsvaret for kultur” fra og med august 1936.70 AEAR skulle senere utgjøre 

grunnlaget for PCFs kulturpolitikk under Folkefronten. Ingen andre partier gikk så langt i 

bestrebelsene på å knytte til seg intellektuelle som PCF.  

 Det at intellektuelle stod på barrikadene i den anti-fascistiske kampen og samtidig 

rettet fokus mot sosiale reformer, gjorde den intellektuelle til en populær skikkelse i 

arbeiderbevegelsen. Den fascistiske trusselen ble oppfattet som så alvorlig at arbeiderklassen 

ikke lenger hadde valget mellom et borgerlig demokrati eller proletariatets revolusjon, men 

mellom borgerlig demokrati og fascisme.71 

Å bryte ned barrierene mellom kultur og folket 

Populærkulturen ble på 1930-tallet utsatt for en stadig sterkere kommersialisering, og ideen 

om å skape en motkultur og en arbeiderkultur tok form. Mange betraktet det moderne 

samfunnet som fremmedgjørende, og det inkluderte kulturen. Oppgaven med å skape en 
                                                 
68 Forbes and Kelly, French cultural studies,73.  
André Gide var den intellektuelle per se i mellomkrigstiden. Symptomatisk for intellektuelles engasjement på 
1930-tallet, var at Gide satt som en av redaktørene i Commune, og det til tross for at Gide mente at den 
intellektuelle skulle være politisk uavhengig. Gide markerte senere sin politiske nøytralitet ved kritiske 
beretninger etter en reise til Sovjetunionen. 
69 Claude Gauteur, Jean Renoir. La double meprise (1925-1939),Paris: Les Editeurs Français Réunis, 1980, 36.  
70 Jackson, The popular front in France,119. 
71 Jackson, The popular front in France, x.  
Den franske Folkefronten var bare en del av en anti-fascistisk strategi som ble lagt av Comintern på 1930-tallet. I 
1928 hadde Comintern definert fascisme som en form for borgerlig styre som ikke var kvalitativ forskjellig fra et 
borgerlig demokrati. Fascismen ble sett på som et uttrykk for at kapitalismen var inne i sin siste fase og var en 
nødvendig overgang til sosialisme. Det var sosialdemokratene som var den virkelige motstanderen. Etter at 
denne politikken ble ført i Tyskland, og med Hitlers utslettelse av det tyske kommunistpartiet, endret Comintern 
holdningen til fascismen og det å bekjempe fascismen ble første prioritet. Fascisme ble nå definert som ”et åpent 
terroriserende diktatur med de mest reaksjonære, sjåvinistiske og imperialistiske elementene av kapitalismen”.    
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arbeiderkultur var todelt, det skulle skapes en kultur som var tuftet på verdier som var 

arbeiderklassens egne, samtidig som det beste fra den borgerlig kulturen skulle gjøres 

tilgjengelig for arbeiderklassen. Arbeiderkulturen skulle stå i motsetning til den borgerlige 

kulturen som avspeilte en borgerlig livsverden og som tjente til å opprettholde status quo.  

Det var det franske kommunistpartiet som i første rekke tok initiativet til å skape en 

proletarisk kultur og som organiserte teatergrupper kalt agit-prop grupper, studiesirkler og 

kulturarrangementer. I første omgang skulle dette være med på å bevisstgjøre arbeiderklassen 

og være en revolusjonær kulturproduksjon, men det revolusjonære aspektet ved 

arbeiderkulturen tones ned fra 1934 i den anti-fascistiske kampen. Den viktigste teatergruppen 

var Oktobergruppen, som var tilknyttet en større teaterorganisasjon Fédération de Théâtre 

Ouvrier som var sponset av PCF.  Film gikk fra å bli fordømt som borgerlig ideologi til å bli 

en del av den kulturradikale virksomheten. Allerede i 1932 lagde Oktobergruppen filmen 

L’affaire est dans le sac, og filmen ble et tidlig eksempel på en kooperativ filmproduksjon. 

Forbindelseslinjene mellom kommunistpartiets kulturprogram, den venstreradikale 

intellektuelle og deler av filmmiljøet var tette, og samarbeidet også innenfor den 

kommersielle filmen. PCF fremstår som forkjempere for en fransk kultur og forsøker å 

fremstille seg partiet i linje fra revolusjonen og som en del av fransk historie, i motsetning til 

nasjonalistiske og høyreekstreme, som ble fremstilt som noe utenlandsk og sammenlignet 

med de som måtte emigrere etter Revolusjonen. I november 1936 (nummer 39 av Commune) 

berømmer filmkritikeren Georges Sadoul filmskapere som Renoir for Toni, Feyder for  

Mimosas og La Kermesse héroïque, Carné for Jenny og Duvivier for La Belle équipe og 

hevder at ”Realisme er den fremste kvaliteten til den unge franske skolen” og at ”franske 

filmer som er virkelig franske, i henhold til det Delluc ønsket, henter inspirasjon fra folket, 

som er nasjonens sjel.”72 Den kulturradikale prosjektet kulminerer i Folkefrontens 

kulturprogram, som Renoir ga viktige bidrag til. Han er på høyden av sitt politiske 

engasjement da han står i spissen for et lag som lager en propagandafilm for 

kommunistpartiet. Spørsmålet er om han var kommunist eller ikke i denne perioden.  

                                                 
72 Gauteur, Jean Renoir, 36.  
“des films français vraiment français, selon le souhait de Delluc, puisant leur inspiration dans le peuple, qui est 
l’âme de la nation.” ”Le réalisme est la qualité maîtresse de la jeune école française.” 
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Renoir og Folkefronten, ”La vie est à nous” 

Det franske kommunistpartiet tok initiativ til å lage en propagandafilm for å vinne stemmer til 

Folkefronten foran det viktige parlamentsvalget i april 1936, og spurte Renoir om han kunne 

være regissør, hvilket han takket ja til.  

Jeg hadde akkurat spilt inn Le crime de Monsieur Lange som var blitt en stor 
suksess. Denne filmen førte til at jeg ble klassifisert som en venstreradikal 
filmskaper, utvilsomt fordi det i filmen dreier seg om et arbeiderkooperativ som i 
dag er et system som er helt integrert i de mest kapitalistiske miljøene. I 1935 
spurte det franske kommunistpartiet meg om å lage en propagandafilm, noe jeg 
gjorde med glede. Jeg var av den oppfatningen at et hvert respektabelt menneske 
måtte kjempe mot nazismen. Jeg er en som lager film, og den eneste muligheten 
jeg hadde til å delta i denne kampen var med å lage en film. Jeg hadde falske 
forhåpninger til filmens makt. Til tross for La Grande Illusion store suksess, så 
hindret den ikke 2. verdenskrig. Men jeg sier til meg selv at mange store 
illusjoner, mange avisartikler, mange bøker og demonstrasjoner kan ha en 
påvirkning.73 

La vie est à nous regnes som en av 1930-tallets mest betydningsfulle filmer, fordi den franske 

militante venstresiden ikke på noe annet tidspunkt klarte å gi et så klart og samlet uttrykk for 

de i utgangpunktet springende ideene i Folkefronten.74  

For å lage La vie est à nous samlet Renoir medlemmer fra den tidligere omtalte 

Oktobergruppen, og en rekke av datidens fremste kunstnere på venstresiden, blant annet 

Renoirs assistent Jacques Becker, fotografen Henri Cartier-Bresson og kommunisten og 

forfatteren Paul Vaillant-Couturier som ”overvåket” at filmen ga en eksplisitt presentasjon av 

Folkefrontens ideologi, slik kommunistpartiet så det.75 Renoir stod i spissen for dette 

kollektivet, men han anså seg selv først og fremst som filmens koordinator og produsent.76 

”La vie est à nous ble i store deler spilt inn av mine assistenter og teknikere, mens jeg 

koordinerte og hadde overoppsyn. Jeg var regissør i enkelte passasjer, men stod ikke for 

redigeringen.”77 Renoir hevdet at han ikke så på filmen som sin, i en auteurforstand, og så 

ikke det ferdige resultatet før i 1973 i Los Angeles.    

Filmen var finansiert gjennom forhåndsbetaling som var samlet inn på 

kommunistpartiets møter. Den ble skutt i månedene februar/mars og dette var rett før 

valgkampen i Frankrike startet. Den spanske Folkefrontens seier16. februar i 1936 forsterket 

                                                 
73 Renoir, Ma vie et mes films, 113.  
74 Alan Williams, Republic of Images, A history of French filmmaking ( Harvard University Press) 226. 
75 Jackson, The popular front in France,141. 
76 Williams, Republic of Images, 225. 
77 Renoir, Ma vie et mes films, 114.  
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entusiasmen og kampånden i den franske Folkefronten, og bare tittelen La vie est à nous (livet 

er vårt) vitner om viljen til en radikal samfunnsendring. 

La vie est à nous består av tre episoder, og i den første delen prøver filmen å definere 

tilstanden i Frankrike. Det vises flotte bilder av landskap og byer i Frankrike med en voice- 

over som forteller at Frankrike besitter store naturlige ressurser og en enorm grøde. I en 

”filmavisstil” rapporterer filmen om industri og rikdom i Frankrike og avslutter med å si at 

denne rikdommen er urettferdig fordelt. Det er de ”200 familiene” som kontrollerer og nyter 

godt av disse rikdommene. ”De 200 familiene” var et uttrykk som ble brukt på 1930-tallet 

som bilde på en økonomisk maktelite som hadde sterke bånd til det politiske livet. Filmen 

veksler mellom fiksjonsfilmen og dokumentarfilm, og har et uklart skille mellom ”virkelige” 

opptak fra gjenkjennbare steder i Frankrike og innspilte scener i et fiktivt univers.78  

Andre delen av filmen utspiller seg i et arbeiderkvartal, i et klasserom der fattige elever 

har sett den første delen av filmen i klasserommet som om de så en filmavis. Elevene undrer 

seg over om dette rike Frankrike de har sett klipp av virkelig eksisterer, for de har ikke sett 

det. Men læreren forteller at dette Frankrike de har sett på film, virkelig eksisterer. Med disse 

uskyldige barnespørsmålene fra små symboler på urettferdigheten i Frankrike, prøver Renoir 

å engasjere følelsesmessig.  

I den tredje delen går filmen tilbake til det dokumentariske ved å vise klipp fra 

fascistiske ligaer i Frankrike og trusselen fra Hitler og Mussolini. Og oppfordringen er klar, 

med Folkefronten vil det skje forandringer. La vie est à nous avsluttes med en slående scene 

hvor arbeidere kommer strømmende på en høyde og viser hvor tallrike arbeiderne er. Filmen 

skilte seg fra Renoirs tidligere filmer i struktur og innhold. Der Renoir tidligere fortalte 

historier prøver han i La vie est à nous å fremstille et argument, men unngår å henfalle til 

overforklaring eller karikering for å få frem poengene. Renoir veksler mellom fiksjon og 

dokumentar, og denne sjangerblandingen med bruk av foreliggende materiale (filmaviser) 

som flettes sammen med en historie hadde ikke vært gjort før.  

Though all his earlier works are narrative fictional films, ha had always had a 
tendency to include documentary elements in them, the riches of Algeria, the 
streets of Paris, the quarry at Martigues. …Shooting fictional events in actual 
settings had long been Renoir’s habit, but La vie est à nous goes far beyond this, 
achieving a dramatic articulation of a political discourse by creating a dialectical 
interplay between dramatization and actual events.79 
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Filmen kom ut 3. april 1936 og ble umiddelbart forbudt. Den ble vist på lukkede visninger 

organisert av kommunistpartiet og fikk et lite publikum i 1936. Den kommunistiske avisa 

L’Humanité understreket imidlertid at en av filmens store kvaliteter var at det var den første 

filmen som ble laget kollektivt av et lag bestående av filmteknikere, kunstnere og arbeidere 

som var likestilte.80  

Filmen var lenge glemt inntil den ble hentet frem igjen etter mai 68, og ble satt opp 

igjen i 1970 i Paris. I den forbindelse publiserte Cahiers du cinéma en rekke artikler som alle 

pekte på at La vie est à nous oppfylte kriteriene for å være en politisk film. Filmen innholdt 

ikke bare det en politisk film skulle innholde, i hva den diskuterte og hvordan, men også i 

forhold til hvem filmen henvendte seg til og at den brukte enkelt politisk språk (?) for å 

fremheve et entydig budskap og samtidig reflektere produksjonsforholdene filmen ble laget 

under. Cahiers du cinéma mente La vie est à nous representerte den politiske filmen per 

excellence.81 Rett etter valgseieren til Folkefronten og den massive streikebølgen, går Renoir 

sommeren 1936 løs på en filmatisering av en novelle av Guy Maupassant, Une partie de 

campagne, som handler om en småborgerlig familie som drar på søndagsutflukt fra et 

sommerhett Paris. Den lette, flørtende og erotiske tonen i filmen, står i en diametral 

motsetning til La vie est à nous som ble spilt inn bare noen måneder tidligere. I Une partie de 

campagne er det vanskelig å spore påvirkning fra både Oktobergruppen og Folkefronten.  

Renoir som politisk filmskaper 

Da 32 intellektuelle fra venstresida 10. februar 1934 skrev under manifestet ”l’appel au 

combat” i kjølvannet av de høyreekstreme opptøyene 6. februar samme år, var det én enkelt 

filmregissør som skrev under på denne listen; Jean Vigo. Renoir engasjerte seg først politisk 

omtrent to år etter dette med Le crime de Monsieur Lange som kom ut i januar 1936 og La vie 

est à nous i april 1936.82 Spørsmålet om Renoirs politiske engasjement handlet til dels om i 

hvilken grad Renoir var støttet kommunistpartiet. I Renoirs selvbiografi Ma vie et mes films 

fra 1974, utbroderer han ikke selv tiden han var engasjert i Folkefronten og uttaler seg ikke 

nevneverdig utfyllende om sitt engasjement for kommunistpartiet. Han peker på trusselen fra 

Frankrikes naboland der Hitler utviste en brutalitet som ethvert anstendig menneske måtte 

kjempe mot. 
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De militante på venstresiden i tiden med La vie est à nous var virkelig uselviske. 
De var franskmenn med alle de mangler og kvaliteter som kjennetegner 
franskmenn. De hadde ikke noe av den mystiske, russiske siden og heller ikke den 
noe av den latinske med overdreven bruk av store ord. De var sjenerøse realister. 
Det var sprikende tendenser, men de var først og fremst franskmenn. Jeg kjente 
meg vel i deres selskap for jeg likte de samme folkelige sangene og den samme 
rødvinen.83 

Fra André Bazin og Cahiers du cinémas dager på 1950-tallet og auteur-politikken som ble 

etablert, som handlet om å anerkjenne utvalgte filmregissører i den kommersielle filmen som 

auteur. Det ble med forståelsen av filmskaperen som auteur, viktig å forstå hva Renoir 

representerte dypest sett som menneske for å finne en forbindelse i hans filmskaping gjennom 

tre tiår. I dette perspektivet blir Renoirs tilknytning til det franske kommunistpartiet under 

Folkefronten en del av hans humanistiske grunnsyn. Slik kan Alexander Sesonske nedtone det 

politiske i Renoirs politiske periode, og han åpner for eksempel kapittelet om 

propagandafilmen Renoir regisserte for kommunistpartiet, La vie est à nous, med følgende 

Renoir-sitat.    

I found myself engaged without having sought for it. I was the witness, voluntary 
or involuntary, of events which were stronger than my will. External facts, acting 
on me, induced my convictions…What I see around me determines my reactions. 
I am the victim, happily, of the environment. – Jean Renoir84  

Renoir var kjent for sin humanisme, en humanisme som muligens ble ekstra myteomspunnet 

og idealisert gjennom den pasifistiske publikumssuksessen La grande Illusion fra 1937.85 

”Alle har sin historie” var Renoirs mantra. Renoir mener at den virkelige fienden er troen på 

de teknologiske fremskrittene som får oss til å tenke at vi kan leve i en perfekt verden, og som 

gjør at anstendige mennesker som ellers ikke ville gjøre en flue fortred støttet Hitler fordi han 

fikk en slutt på streikene og togene til å gå på tiden.86 Uttalelsen nedenfor fra selvbiografien i 
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1974, vitner om en mildt sagt ambivalens i forhold til kommunistpartiet og en skuffelse over 

hvordan kommunistpartiet og Sovjetunionen utviklet seg. 

Opdelingen af menneskeheden i fascister og kommunister er ganske meningsløs. 
Fascismen tror, ligesom kommunismen, på fremskridtet. Tilhængerne af begge 
trosretninger ser frem til en social orden baseret på teknologi. Teknologien er den 
herskende Gud, hva enten man befinder sig i Moskva eller New York. Men i 
sidste instans er man nødt til at finde sit eget ståsted. Hvis jeg blev tvunget til det, 
med ryggen mod muren, ville jeg vælge kommunismen fordi det forekommer 
mig, at de der tror på den, har et sandere billede af den menneskelige værdighed. 
87 

Samtidig er det mulig å karakterisere Renoir som venstresidens store filmskaper på 1930-

tallet. Et uttrykk for Renoirs politiske engasjement i Folkefront-perioden er å finne i artiklene 

Renoir skrev i denne perioden. Christopher Faulkner skriver at det er et mål på hvor viktig 

Renoir var for kommunistpartiet at han mottok en pris for sin journalistiske virksomhet av 

Louis Aragon som var redaktør for den daglige avisen til PCF.88 Renoir fører en parallell 

kamp i denne perioden; for en bedre og sannere fransk film og for Folkefrontens suksess. I en 

artikkel i august 1936, diskuterer han hvordan man skal klippe en film og mener at både 

filmen og samfunnet trenger en frisk start. ”Jeg mangler plass for å snakke om innstillinger, 

montasje, skuespillere, problemet med stjerner og til slutt den kommersielle utnyttningen av 

film. … I filmen som for øvrig ellers, har vi behov for en skikkelig opprydning.”89  

Folkefrontens kulturprogram bygget i stor grad på den mobiliseringen 

kommunistpartiet hadde initiert i egne rekker frem mot valget i 1936. Folkefrontens håp for 

filmen ble kanalisert inn i organisasjonen Ciné-liberté som var en del av Paris Maison de 

Culture og ble etablert våren 1936. Ciné-liberté ble organisert som et kooperativ og favnet 

filmregissører, filmkritikere, skuespillere og filmentusiaster. Høsten 1936 telte organisasjonen 

12 000 medlemmer og Ciné-liberté sterkeste støttespillere var nettopp Jean Renoir og 

kritikeren og manusforfatteren Henri Jeanson, som også var redaktør for avis ved samme navn 

Ciné-liberté.90 Renoirs prosjekt var å demokratisere kunnskapen om film ”Gi filmen tilbake til 

folket!” erklærte han ved en anledning. Han ville videre fri filmen fra spekulanter og 

uhederlige forretningsmenn. Renoir foreslo å nasjonalisere filmstudioer som har gått konkurs 
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og la CGT overta styringen av disse. I stridsspørsmålet om sensur skrev Renoir i Ciné-Liberté 

i juni 1936: ”Jeg krever at sensuren opphører umiddelbart. … Jeg har bitt meg merke i at 

sensuren for tiden lar den verste pornografien passere helt ustraffet og farer kun hardt frem på 

det politiske området!”91 (Ciné-liberté klarte ikke å heve forbudet av Vigos Zéro de Conduite 

).92  

I januar 1937 besluttet kommunistpartiet at det skal lages en film for å markere 150 år 

for revolusjonen. La Marseillaise (1938) ble finansiert gjennom innsamlede midler som en del 

av Ciné-liberté prosjektet, og det ble Renoir som filmatiserte historien om tusener som 

marsjerte fra Marseilles til Paris for å storme Tulieriene, noe som bidro til slutten på 

monarkiet. For filmen Les Bas Fonds, som utspiller seg i arbeiderklassen og tar opp at 

rettssystemet ikke garanterer for rettferdighet, mottok Renoir ”antiestablishment Prix Louis 

Delluc” da den kom ut i desember 1936, og fikk offentlige gratulasjoner av Jacques Duclos på 

vegne av kommunistpartiet for filmen. Georges Sadoul i Commune applauderte likeledes at 

Renoir mottok Louis Delluc som Sadoul mente var en stor fransk filmregissør og at Renoir 

”danner en virkelig fransk tradisjon som Delluc initierte.”93  

Resignasjon 

Folkefrontens suksess ble imidlertid kortvarig. Regjeringssamarbeidet ble vanskelig mellom 

partier som agiterte for radikale sosiale løsninger og den mer reforminnstilte og moderate 

fløyen representert ved det radikale partiet. Den økonomiske krisen vedvarte i Frankrike etter 

at Folkefrontregjeringen kom til makten. Og etter at statsministeren Léon Blum ga etter for 

diplomatisk og økonomisk press og unnlot å støtte den spanske Folkefronten militært, mistet 

Folkefronten viktige støttespillere og det ble utslagsgivende for intellektuelle som sluttet å 

støtte opp om bevegelsen. André Malraux dro til Spania for å kjempe for nyvalgte Frente 

popular. Folkefrontregjeringen ble oppløst allerede høsten i 1938, og en høyre-regjering ledet 

av Daladier overtok frem til Frankrike ble okkupert i mai/juni 1940.  

Den poetiske realismen 

Det er under disse store brytningene i det franske samfunnet at det som karakteriseres som en 

gullalder i fransk film oppstår. Filmene som inngår i den poetiske realismen bindes sammen 
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av mer enn stilistiske og tematiske fellestrekk. Det er snarere en stemning, en følelse av 

forlatthet, en lengsel etter noe annet, noe som skal rive en vekk fra den stillestående 

tilværelsen man lever i, og videre er det filmer som tar utgangspunkt i hverdagen og har en 

pessimistisk holdning til hva fremtiden vil bringe. Blant filmhistorikere er det divergerende 

syn på hvilke regissører og hvilke filmer som hører til den poetiske realismen. Alan Williams 

i Republic of Images etablerer en liste over hvilke filmer som han regner til den poetiske 

realismen og han mener den starter i 1933 med filmen La rue sans nom.94  

De fleste regissørene i den poetiske realismen holdt seg på venstresiden, og skuffelsen 

over Folkefronten og vissheten om en kommende krig som var i emning forsterket følelsen av 

resignasjon i filmene fra rundt 1938. Marcel Carnés filmer Hôtel du Nord (1938) og Le jour 

se lève (1939) er de mest kjente filmene i den poetiske realismen og formidler en pessimistisk, 

likeglad stemning. I samtiden ble Hôtel du Nord fordømt som umoralsk, fordi en desertør som 

spilles av Jean Gabin slipper unna uten straff.  Filmene i den poetiske realismen handlet både 

om arbeiderklassen, men også mer om marginale grupper i samfunnet. 

Filmene pendler mellom stilisering og autentisitet, skjebnetro og poetisk lengsel, 
transcendens og realisme, metafysikk og hverdagslighet. Den poetiske realismen 
er først og fremst en stilisert poetisk filmvisjon på en realistisk klangbunn. En 
hverdagens poesi opphøyet til et tragisk drama med en sterk strukturell enkelhet. 
Den poetiske realismen er desillusjonens filmstil, en intens og mørk filmtype med 
et fatalistisk bilde av tilværelsen.95 

La Bête humaine fra 1938 regnes som Renoirs bidrag til den poetisk realisme og er en film 

som deler den samme mørke, resignerte tonen, men som i motsetning til Carné 

forhåndsdømte, determinerte karakterer er Renoir opptatt av å formidle en følelse av at 

arbeiderklassen kan ta kontroll over livet sitt. Renoir bearbeidet Émile Zolas roman fritt. 

Hovedpersonen Jacques Lantier som spilles av Jean Gabin er gjennom ”de gener og det blodet 

som rant gjennom hans årer” determinert til å bli en morder, men Renoir lar Lantier være 

omsluttet av ”sunne” venner og impulser som gjør at dette morderiske sinnet holdes i sjakk 

lenge. Dette er en radikal endring fra Zolas originale roman om frustrasjon og vold i 

arbeiderklassen. Filmen ble for en stor del skutt på locations, noe som gir filmen et 

                                                 
94 Williams, Republic of Images. 233.  
 Han setter opp denne listen av filmer som hører innunder den poetiske realismen :  La rue sans nom 
(Chenal/Aymé, Aymé, 1933) Le Grand Jeu (Feyder/Spaak, 1934), Crime et Châtiment (Chenal/Aymé, 1935), 
Pension Mimosas (Feyder/Spaak, 1935), Jenny (Carné/Prévert, Spaak, 1936), Pépé le Moko (Duvivier/Jeanson, 
1936), La Belle Equipe (Duvivier/Spaak, 1936), Gueule d’amour (Grémillon/Spaak, 1937), L’Alibi 
(Chenal/Achard, 1937), Hôtel du Nord (Carné/Aurenche &Jeanson, 1938), Quai des brumes (Carné/ Prévert, 
1938), La Bête humaine (Renoir, 1938), Le Jour se lève (Carné/Prévert, 1939), Le Dernier Tournant 
(Chenal/Spaak, 1939), Menaces (Gréville, 1939), Remorques (Grémillon/Prévert, 1939/41)  
95 Iversen, Den franske poetiske realismen, 13. 
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dokumentarisk preg som kombineres med stiliserte, mørke ekspresjonistiske scener av 

galskap og mord. Filmen ender med hovedpersonen ikke kan fri seg fra den arven han er 

forhåndsdømt til å bære.96 Som jeg vil vise i neste kapittel var den poetiske realismens største 

påvirkning å finne i etterkrigstidens italienske neorealisme. De beundret disse mørke, 

realistiske filmene fra et Frankrike på randen av et krigsutbrudd. Bazin skriver i artikkelen om 

den italienske filmen at ingen fransk regissør har påvirket de italienske filmskaperne så mye 

som Jean Renoir. Den eneste som kunne konkurrere med hans betydning var René Clair.97 

Renoir flyttet til Hollywood ved krigsutbruddet i 1940 og ble boende i California til sin død. 

Renoir gikk i bresjen for å skape en arbeiderkultur under Folkefronten. Dette prosjektet ble 

avbrutt med 2. verdenskrig. Folkefrontens kulturprogram og med opprettelsen av kulturhus 

skulle imidlertid legge grunnlaget for den filmkultur som sprang ut i Frankrike i 

etterkrigstiden. Renoir kanonisert av skribentene i Cahiers du cinéma som den store franske 

filmskaperen, og realistiske bruk av mediet skulle være til inspirasjon for den fornyingen som 

skjedde i fransk film med den nye bølgen på slutten av 1950-tallet.  

                                                 
96 Williams, Republic of Images, 237. 
97 André Bazin, What is cinema? Essays selected and translated by Hugh Gray, Vol.II, (Berkeley, Los Angeles, 
London: University of California Press, 1971) 18.  
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André Bazin og filmkultur, realisme som tilskuerens 
fortolkningsfrihet 

I forrige kapittel så vi hvordan filmskaperen Jean Renoir deltok i den politiske og kulturelle 

mobiliseringen frem mot det viktige parlamentsvalget i 1936, og hvordan Renoir utviklet en 

realistisk  film som tok opp i seg politiske ideer fra Folkefront-programmet. Ved 2. 

verdenskrigs slutt i Paris kastet en gruppe unge idealistiske menn seg inn i kampen om 

realisere den drømmen om å gjøre kulturen tilgjengelig for arbeiderklassen. En av de ivrigste i 

denne kulturkampen etter frigjøringen var André Bazin. Bazin skulle komme til å bli den mest 

toneangivende filmkritikeren i Frankrike i etterkrigstiden og ble hyllet av et samlet filmkorps 

for sin innsats for den franske filmen ved hans død i 1958.98  

I dette kapittelet skal jeg ta for meg tekster som André Bazin skrev mellom 1945-50 

der han forfektet et ideal for filmen med sekvenstagning og dybdefokus. Dette var en bruk av 

filmmediet som Bazin assosierte med individualisme, frihet og demokrati, og som han mente 

lot tilskueren få muligheten til selv å fortolke det som skjedde på lerretet. Jeg vil ta i dette 

kapittelet ta for meg artikkelen som ansees for å være Bazins manifest for en realistisk film 

”Ontologien til det fotografiske bildet” fra 1945. Dernest vil jeg se på hans vurdering av 

bruken av dybdefokus i Orson Welles’ filmer og de virkelighetsnære italienske neorealistiske 

filmene som Bazin fant eksemplifiserte hans filmteorier. Bazin agiterte for en realistisk film 

som skulle gjøre publikum i stand til å gjenkjenne og komme i kontakt med virkeligheten. 

Bazin viderefører dermed den franske teoretiseringen av filmmediet fra 1920-tallet og den 

franske interessen for mise-en-scène.  

Bazins grunnla filmtidsskriftet Cahiers du cinéma i 1951 og skapte et miljø for 

filmkritikk som skulle påvirke en ny generasjon filmskapere. Han arbeidet for at film skulle 

kunne uttrykke filmregissørens egne ambisjoner, og han forfektet idealer om autentisitet og en 

alternativ historiefortelling som ble tatt opp i den nye bølgen i fransk film på slutten av 1950-

tallet.  

Bazins idealer for filmen ble beskyldt for å være a-politisk og fokusere på det 

estetiske, og at han trodde på en naiv realisme om at film er et vindu mot verden. Et sitat fra 

anmeldelsen av den italienske neorealistiske filmen Sykkeltyvene underbygger inntrykket av at 

                                                 
98 Dudley Andrew, André Bazin, 3.  
Da Bazin døde hyllet filmskapere, filmkritikere og produsenter som Luchino Visconti, Marcel Carné, René 
Clément, Alexandre Astruc og den vanligvis så tilbakeholdne Robert Bresson André Bazin. Jean Renoir skrev: 
”He created a national art. After considering his writings I changed my own filming plans.“ 
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Bazin knyttet objektivitet til filmen, men hans forståelse av realisme i filmen var mer 

sofistikert enn som så.   ”Sykkeltyvene er det første overbevisende eksempel på overføring av 

denne formen for objektivitet.”99  Bazin fikk merkelapper som ”borgerlig idealist”, ”mystisk 

humanist” og ”reaksjonær katolikk”, og kom på kant på kommunistpartiet da Bazin skrev en 

artikkel i 1950 som kritiserte de sovjetiske filmene som heroriserte Stalin. Dette var også 

karakteristikker som ble gitt Bazin etter mai 68, og hans humanistiske tenkning og idé om en 

flertydighet i bildet ble blant annet kritisert av Jean-Luc Godard.  

Engasjement for filmen 

Bazins tid som filmkritiker og perioden han jobbet for filmens kår i Frankrike tok til med  

frigjøringen av Paris i 1944. Stemningen var preget av både store håp for fremtiden og en gru 

over de umenneskeligheter som hadde funnet sted under krigen. Tiden var kommet for å ta 

oppgjør med de som hadde samarbeidet i Vichy-regimet og til å renske opp i de ideer som 

hadde ført til Frankrikes kollaps overfor Nazi-Tyskland. Avsmaken for totalitære regimer var 

stor, samtidig som kommunistpartiet og Sovjet triumferte som seierherre over Hitler.  

Frigjøringen ga forhåpninger om en ny økonomisk og sosial orden. Fellesskapsfølelsen 

fra motstandsbevegelsen gjenspeilte seg i overgangsregjeringen som ble ledet av Charles de 

Gaulle og bestod av kommunistpartiet, kristendemokratene og sosialistene. Felles for partiene 

i overgangsregjeringen var ønsket om at nasjonens ressurser skulle tilhøre fellesskapet. 100  

Frankrike var det landet i Vest-Europa med høyest oppslutning om kommunistpartiet 

etter frigjøringen, og frem til 1947 satt kommunistpartiet i en trepartiregjeringskoalisjon med 

sosialistpartiet (S.F.I.O.) og kristendemokratene (M.R.P.). For å imøtegå populariteten til det 

franske kommunistpartiet, hersket det bred politisk enighet om at staten skulle gå inn i privat 

sektor, planlegge og styre industriproduksjonen. 101 Den vage termen humanisme, utgjorde det 

                                                 
99 Braaten, Kulset og Solum, Introduksjon til film, 147-148.  
Oversettelse av Bazins anmeldelse av Sykkeltyvene. 
100 Charles Sowerwine, French society since 1870: Culture, Politics and Society (New York: Palgrave, 2001) 
233.  
Den nasjonale komiteen i motstandsbevegelsen forfektet idealer fra Folkefrontregjeringen i frihetsbrevet som ble 
skrevet 15.mars 1944; ”et virkelig økonomisk og sosialt demokrati”, ”utkastelse av de viktigste føydalherrene fra 
lederskapet i økonomien”, ”en intensivering av produksjonen i en plan som Staten trekker opp” og 
”tilbakevendingen til Nasjonen av de viktigste produksjonsmidlene som har blitt monopolisert og som er frukten 
av felles arbeid, energiressursene, mineralrikdommene, forsikringsselskaper og store bankene”. 
101 Sowerwine, French society since 1870, 233-235.  
Erfaringene fra 2.verdenskrig hadde etterlatt en dyp mistillit til det politiske lederskapet. Ikke bare hadde de 
politiske lederne sviktet i å forsvare landet fra å bli invadert, men franske myndigheter hadde også inngått i et 
utstrakt samarbeid med okkupanten med Vichy-regimet. De Gaulle hadde heller ikke særlig mye sympati til 
overs for store deler av det franske næringslivet som hadde unnlatt å støtte han og hans ”frie Frankrike regjering” 
under krigen. Bilfabrikkanten Renault ble for eksempel nasjonalisert som følge av samarbeidet med okkupanten 
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minste felles multiplum for de forskjellige stemmene i overgangsregjeringen, og en 

humanistisk tenkning kan best sies å karakterisere stemningen de 2-3 første årene etter 

frigjøringen. Det var ønsket om å sette enkeltmennesket i sentrum, og grunnlegge moralske 

standarder og det styrende prinsipp i staten i enkeltmennesket  

Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty etablerte en fransk fenomenologi rett 

før krigsutbruddet. Han poengterte det flertydige ved virkeligheten der det åndelige og 

materien ikke var atskilte størrelser. Fenomenologien tok sikte på å beskrive virkeligheten slik 

den opptrer for mennesket. Merleau-Ponty spilte en stor rolle i en ny filmkritikk som tok form 

i etterkrigstiden, og skulle komme til å inspirere Bazin i det realistiske filmteoretiske 

prosjektet.102 Bazins ideal var at film skulle tillate at virkeligheten trådte frem for tilskueren, 

uten at regissørens subjektive føringer eller ideologiske fortolkninger, skulle skygge for det. 

Bazins hylling av filmene i den italienske neorealismen må sees i sammenheng med hans 

verdensanskuelse som ble avgjørende for de ideer som kom til uttrykk i hans filmkritikk.  

André Bazin (1918–1958) fikk en katolsk oppdragelse og var en usedvanlig begavet 

elev. Han ble tatt opp ved eliteskolen École normale supérieure de St. Cloud i 1938 hvilket 

innebar at han fikk statsstipend gjennom hele studietiden. Interessene strakk seg fra natur, 

biologi til kunst, kultur og film, og til spørsmål om sannhet og moralsk eller åndelig 

følsomhet. Det var i studieårene at Bazin stiftet bekjentskap med den franske filosofen Henri 

Bergson. St. Clouds positivstiske form for litterær analyse, passet ikke Bazin og han lot seg 

inspirere av Bergson som ønsket å finne en vitenskap som kunne gripe det komplekse ved 

virkeligheten, det usagte, intuitive. Bergson mente det var tre former for å forstå verden 

gjennom sansning, rasjonalitet og intuisjon. Bergsons påvirkning er lettest å finne i den 

franske fenomenologien til Maurice Merleau-Ponty. 103  

Bazin var inspirert av fenomenologien, men den tankeretningen som kan sies å ha 

utøvd størst innflytelse på Bazins filmteoretiske prosjekt var personalismen. I studietiden 

dannet Bazin en studiegruppe under det personalistiske tidsskriftet Esprit. Hvis Bazin skulle 

sies å ha en personlig ledestjerne, så var det nettopp tidsskriftets redaktør Emmanuel Mounier. 

Bazin gikk ut av St. Cloud i 1941 med de beste karakterer, og hadde planlagt å bli lærer, men 

fikk ikke godkjenning til å praktisere som lærer på grunn av stamming. Under krigen 

underviste Bazin studenter som hadde fått avbrutt sine studier av krigen og deltok i 

motstandsbevegelsen til Maison des Lettres. Bazin startet filmklubb for studentene og viste 

                                                                                                                                                         
under Vichy-regimet. De Gaulle så ikke på nasjonalisering og statens deltakelse i økonomien som et onde, så 
lenge det sikret den økonomiske veksten og gjorde Frankrike til en sterk stat. 
102 Braaten, Kulset og Solum, Introduksjon til film, 146. 
103 Andrew, André Bazin, 20.  
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filmer som var forbudt av de nazistiske autoritetene og Vichy-regjeringen. Bazin jobbet også 

for den nyopprettede nasjonale filmskolen Institut des hautes études cinématographiques 

(IDHEC) hvor han etter krigen ble utnevnt til direktør for kulturseksjonen. 104 Etter krigen før 

filmindustrien, pressen og radioen var kommet til hektene igjen, ble den kulturradikale 

gruppen Travail et Culture(arbeid og kultur) opprettet. Medlemmene i Travail et Culture ville 

realisere den gamle drømmen om å gjøre kunsten tilgjengelig for arbeiderklassen.  ble snart 

knyttet til fagforeningen CGT og dermed det franske kommunistpartiet. Bazin utgjorde 

kjernen i Travail et Culture der de fleste medlemmene var kommunister, og Bazin jobbet side 

om side med stalinister inntil han brøt med gruppa i 1948.105 Bazins politiske og sosiale 

engasjement kom aldri så godt til uttrykk som i denne perioden, da det viktigste for Bazin var 

å endre forholdet mellom tilskueren og filmen, og å forandre tilskuerens posisjon fra å være 

passive konsumenter til å bli ”medforfattere” av filmen. For å endre dette forholdet trengtes 

opplæring i filmens virkemidler mente Bazin, både i den amerikanske mainstream-filmen og i 

franske klassikere. André Bazin gikk i bresjen for å etablere filmklubber over hele Paris, og 

særlig ute i arbeiderforstedene. Til forskjell fra ciné-club på 1920-tallet som hadde vært mer 

et kunst- og eliteforum for film med Delluc og Epstein, var filmklubbene ment å gjøre filmen 

tilgjengelig for folk flest. Og var det noen som så amerikansk film, så var det arbeiderklassen. 

Ideen om filmklubber stammet fra venstresidas kulturprogram med Folkefronten, der målet 

var at arbeiderklassen skulle bli bevisst sin egen kultur og skape sin egen arbeiderkultur.  

Bazin holdt foredrag og viste film. Det første foredraget han holdt var i kjemikantinen i 

Renault-fabrikken der han presenterte Marcel Carnés film fra 1939 Le jour se lève. Bazin 

brukte et helt år på snakke om denne filmen og diskuterte med publikum funksjonen til 

kameramannen, regissøren, set designeren osv. med publikum. Bazin oppfordret til å kreve en 

større spredning i filmproduksjons- og distribusjonsnettet for å få frem forskjellige typer 

film.106   

Fra 1947 ble Travail et Culture i større og større grad underlagt direksjonene fra CGT  

og ”stalinifisert” samtidig som den første iveren etter å skape et nytt samfunn gikk over i en 

viss desillusjon over at den 4. Republikk lignet mistenkelig på den foregående. Bazin trappet 

ned arbeidet med filmklubbene ute i forstedene og ble engasjert i filmklubben Objectif 48, 

som var et mer elite- og kunstforum for film. Bazin skrev disse årene i et stort antall tidsskrift 

som favnet hele det politiske spektret.  

                                                 
104 Bert Cardullo(ed.), Bazin at work. Major essays and reviews from the forties and fities. Introduksjon av Bert 
Cardullo (London : Routledge, 1997) IX. 
105Andrew, André Bazin, 86.  
106Andrew, André Bazin, 87. 
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Bazin beholdt et spesielt forhold til Esprit, og han fikk utvikle der lengre 

argumentasjonsrekker om filmediet, og det er i disse artiklene inspirasjonen fra 

fenomenologien skinner best gjennom.107 Bazin tok utgangspunkt i den enkelte films 

særtrekk, beskrev hva den viste, der den lyktes og der den mislyktes, tenkte seg ut hva slags 

film den prøvde å være og plasserte den i en sjanger eller skapte en ny sjanger for den.  

Bazin ble nærmest egenhendig tillagt å ha gjort studier av film og filmanalyser til en 

intellektuell beskjeftigelse på lik linje med studier av all annen kultur. Skjønt filmteoretiker – 

Bazin kalte seg selv aldri for filmteoretiker, men tiden som filmkritiker i utallige magasiner, 

aviser og tidsskrifter og hans tid som redaktør i Cahiers du cinéma fulgte et konsistent 

system. 108 Bazin skrev aldri noe filmteoriverk, men han begynte på en antologi som skulle 

samle de viktigste essayene og artiklene i Qu’est-ce que le cinéma?(Hva er film?) Da Bazin 

døde i en alder av 40 år av lymfekreft, ble verket utgitt posthumt mellom 1958 og 1965.109 

Bazin om filmens fotografiske grunnlag 

Bazin etablerte premissene for sin tenkning om film i 1945 med essayet ”Ontologie de 

l’image photographique” i 1945 som ble et slags manifest for den realistiske filmen.  Han ble 

den fremste representanten for å forstå film som et essensielt realistisk medium i Frankrike 

etter krigen.  

Bazin spør i artikkelen hvorfor det vestlige mennesket fascineres så mye av film og 

finner svaret ved å gå til kunsthistorien. Bazin undersøker bakgrunnen for det vestlige 

menneskets søken etter en best mulig representasjon av virkeligheten. Det som dannet 

grunnlaget for kunstproduksjon slik Bazin ser det, bunner i et dypt psykologisk behov hos 

mennesket om å stoppe tiden. Bazin trekker trådene tilbake til den egytiske kulturen hvor 

mumifiseringen tjente som et forsvar mot døden, siden overlevelsen berodde på kroppens 

varige eksistens. Inntil sarkofagen ble det plassert erstatningsstatuer i tilfelle kroppen skulle 
                                                 
107 Cardullo(ed.), Bazin at work.  X. Bazin skrev for vidt forskjellige aviser, magasiner og tidsskrifter. L’Écran 
Français(liberal), France-Observateur (sosialistisk), Esprit (venstreorientert katolsk månedlig tidsskrift), Radio-
Cinéma-Télévision(katolsk og mindre venstreorientert, som i dag går under navnet Télérama)L’Éducation 
Nationale(ikke-religiøst og statsstyrt), og det som ble mer og mer konservativt og sensasjonspreget, Le Parisien 
libéré. I tillegg skrev Bazin for to spesialiserte filmtidsskrift La Revue du cinéma som Bazin startet i 1947 og ble 
nedlagt i 1949 og Les Cahiers du Cinéma som ble startet i 1951 med Lo Duca og Jacques Doniol-Valcroze, som 
under hans tid vokste til å bli Europas mest innflytelsesrike filmtidsskrift og høyt anerkjent i verden. 
108 Andrew, André Bazin, 194.  
Bazin bidro med 116 artikler i de 90 utgavene av Cahiers du cinéma som kom ut i hans tid. Bazins lederskap for 
tidsskriftets politikk ble tydelig gjennom som redaktør, utvalg av artikler, og ga uttrykk for Bazins ideer. I tillegg 
skrev han et stort antall avisartikler og essays, og bidro i flere bøker. 
109 Bazin rakk bare å redigere det første bindet før han døde. Jacques Rivette sluttførte samlingen. De viktigste av 
Bazins essay, rundt 60 stykker ble samlet og utgitt posthumt i fire bindsverket Qu’est-ce que le cinéma?(1958-
65) I tillegg er det bøkene han skrev om Jean Renoir, Orson Welles, og Charlie Chaplin, som senere også ble 
utgitt posthumt. 
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bli ødelagt. ”Slik avdekkes skulpturens opprinnelige funksjon i dens religiøse opphav: å berge 

det virkelige, livet, gjennom det tilsynelatende. [sauver l’être par l’apparence].”110  

Men på 1400-tallet har den vesterlandske maler begynt å vende seg bort fra sitt 
opprinnelig eneste anliggende, å uttrykke den åndelige virkeligheten ved hjelp av 
egne midler, for heller å kombinere det med en mer eller mindre fullstendig 
imitasjon av den ytre verden. Den avgjørende hendelsen var uten tvil oppfinnelsen 
av det første vitenskapelige, og på et vis allerede mekaniske, systemet: 
Perspektivet(da Vincis camera obscura hadde de samme trekkene som Niepces). 
Perspektivmaleriet tillot kunstneren å skape illusjonen av et tredimensjonalt rom 
hvor objektene er plassert som i vår direkte persepsjon.111 

Fra renessansen og frem til fotografiet og de levende bildene fanget bevegelsen, var kunsten i 

den vestlige verdenen underlagt dette kravet om en nøyaktig fremstilling, som i en parallell 

utgave av virkeligheten.  

Perspektivet er arvesynden til den vesterlandske malerkunsten. Niepce og 
Lumière var dens frelsere. Fotografiet, barokkens fullendelse, har frigjort de 
bildende og formende kunster fra deres likhetsbesettelse. … Det er ikke i den 
materialistiske perfeksjoneringen man finner det vesentlige fenomenet ved 
overgangen fra barokkmaleriet til fotografiet (fotografiet vil stadig i lang tid forbli 
dårligere enn malerkunsten når det gjelder fargereproduksjonen), men i et 
psykologisk faktum: den fullstendige tilfredsstillelse av vår illusjonsappetitt, ved 
en mekanisk reproduksjon der mennesket ikke er involvert.112 

I motsetning til maleriet kommer ikke mennesket ”i mellom” objektet og gjengivelsen i 

fotografiet, sier Bazin. Ved maleriet kleber det en visshet om at ”transaksjonen” fra naturen til 

maleriet er utført av et menneske, og dermed overlatt til subjektive vurderinger. Men med 

fotografiet slipper man at transaksjonen gjøres av en menneskelig hånd, fordi den er overlatt 

til en mekanisk prosess.  

Fotografiets originalitet i forhold til maleriet ligger altså i dets essensielle 
objektivitet. Så kalles da også den gruppen av linser som utgjør det fotografiske 
øyet, for ”objektiv”. For første gang er det bare et objekt som kommer imellom 
det opprinnelige objektet og dets representasjon. For første gang dannes et bilde 
av den ytre verden uten kreativ innsats fra menneskets side, og med streng 

                                                 
110 André Bazin, “Ontologien til det fotografiske bildet” i Filmteori – En antologi red. Hallvard J. Fossheim, 
(Oslo: Pax Forlag, 1999) 80,   
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112 Bazin, “Ontologien til det fotografiske bildet”, 82. 



 47 

determinisme. Fotografens personlighet spiller bare inn når det gjelder valg av 
fenomen, dets vinkling og pedagogiske fremvisning.113 

Fotografiets mekaniske gjengivelse av virkeligheten er avgjørende for at mennesket har slik 

tiltro til at fotografiet er ekte og sant uttrykk for noe som har eksistert. Objektet blir presentert 

på nytt, som i en re-presentasjon, skriver Bazin. Dermed får objektet en varig eksistens som er 

uavhengig av tid og sted.  

Denne automatiske tilblivelsen har snudd opp ned på bildets psykologi. 
Fotografiets objektivitet gir det en troverdighet som ikke noe maleri har. Uansett 
hvor kritisk man er, tvinges man til å tro på at det objektet som representeres, det 
vil si re-presenteres, faktisk finnes. At det re-presenteres vil si at det gjøres 
present, gjøres til stede, i rom og tid. Fotografiet nyter godt av en overføring av 
virkelighet fra tingen til dens reproduksjon. … Bildet er objektet selv, kun frigjort 
fra tidens tilfeldige betingelser. Et bilde kan være så flytende, deformert, avfarget 
og dokumentarisk verdiløst det bare vil, ved sin tilblivelse stammer det like fullt 
fra sin modells ontologi; det er modellen.114  

Som et insekt innkapslet i rav, klarer fotografiet å fange objektet den avbilder og filmen å 

fange bevegelsen.”For første gang er bildet av tingene også bildet av deres varighet, som en 

forandringens mumie.”115 Poenget til Bazin synes å være at i filmen eksisterer det et 

ontologisk forhold mellom avbilding og objekt, og dermed gir fotografiet en tilgang til 

virkeligheten slik den er.116 Og vesensegenskapene er derfor å kunne verdsette naturen, 

verdenen, uten former fra kunsten eller avskygninger fra ideologisk fortolkning og 

symbolisme, som forkludrer filmens naturlige og innebygde vesensegenskaper.  

Fotografiets estetiske kvaliteter ligger i avdekningen av det virkelige. En 
refleksjon i det våte fortauet, gesten hos et barn � det er ikke opp til meg å utskille 
dem fra den ytre verdens vev. Bare det passive objektivet klarer å renske bort 
vaner og fordommer og alt det åndelige støv i mine øyne har dekket objektet med, 
og slik vise det i jomfruelig renhet for min oppmerksomhet og min kjærlighet.117  

Dette realistiske manifestet kom rett før filmene til Orson Welles Citizen Kane og The 

magnificent Ambersons og før de italienske neorealistiske filmene kom til Frankrike. Disse 

filmene eksemplifiserer mente Bazin filmer som oppnår begge deler.118   

                                                 
113 Bazin, “Ontologien til det fotografiske bildet”, 82. 
114 Bazin, “Ontologien til det fotografiske bildet”, 82. 
115 Bazin, “Ontologien til det fotografiske bildet”, 83 
116 Braaten, Kulset og Solum, Introduksjon til film, 65. 
117 Bazin, “Ontologien til det fotografiske bildet”, 83.  
118 Andrew, André Bazin, 103.   
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Personalisme og marxisme  

André Bazin var en del det intellektuelle miljøet i Paris og omgikk toneangivende tenkerne 

innenfor de filosofiske retninger som fenomenologien, eksistensialismen og personalismen. 

Mange var studievenner av Bazin og de oppholdt seg på samme området, i det som ble 

eksistensialistenes legendariske strøk på Rive Gauche. Eksistensialismen ble mer enn en 

filosofisk retning i etterkrigstiden og mer som en kulturell strømning. Eksistensialismens 

kanskje fremste tese ligger i at subjektiviteten er sannheten, og det er av avgjørende betydning 

at et menneske er engasjert i sin tilværelse.119 Sammen med Simone de Beauvoir og Maurcie 

Merleau-Ponty startet Sartre Les Temps modernes tidsskriftet for litteratur og politikk, som 

ble oppkalt etter Charlie Chaplins film Modern Times. Sartre var sentrum for praktisk talt alle 

viktige politiske og kulturelle debatter i etterkrigstiden.  

Et konkurrerende viktig tidsskrift ble tidsskriftet Esprit som ble startet i 1932, og som 

skulle bli spesielt viktig for André Bazins verdensanskuelse. Mounier var redaktør for Esprit 

og forfatter av blant annet Le Personnalisme(1949). Personalismen-bevegelsen oppstod på 

1930-tallet og sprang ut av forsøket på å forankre den katolske tro i den moderne verden. 

Denne filosofiske og teologiske retningen hadde sin fremste talerør i Emmanuel Mounier. 

Mounier hevdet at personalisme ikke er et system, men et perspektiv og en metode, og mente 

metafysikken frarøvet naturen all form for mysterium og spontanitet og som reduserte verden 

til en kjedelig virkeliggjørelse av et forutbestemt mønster eller ide. Den gjorde dessuten 

mennesket til et objekt, en brikke i et stort skjema, og fratok mennesket dets frihet og 

definerte det i absolutte termer.120 Personalismens innebar en fornying i teologien og bygget 

på Augustin, Proudhon, Bergson og Péguy. Esprit ble raskt en intellektuell spydspiss i den 

katolske samfunnet.  Tidsskriftet ble sett på som altfor progressivt i forhold til politiske og 

sosiale spørsmål av den etablerte garden på 1930-tallet. 121  

Tidsskriftet appellerte til de yngre gardene, og dens ideer ble tatt opp igjen ved 

frigjøringen, da lederne for ungdomsorganisasjonene og i motstandsbevegelsen ble skjøvet 

                                                 
119 Frans Gregersen og Simo Køppe (red.), Idehistorie. Ideer og strømninger i det 20.århundrede.Bind 1 
(Denmark: Amanda forlag, 1994), 209. 
120 Andrew, André Bazin, 33-34. 
121 Andrew, André Bazin, 101.  
Dudley Andrew skriver at selv i dag holder Esprit fast på ideene Emmanuel Mounier ga dem. I bladet står det å 
lese på innmeldingsblanketten. ”Since its inception in 1932, Esprit has remained faithful to the direction given it 
by Emmanuel Mounier: to mark out between the bourgeoisie and the collectivism of the State an avenue by 
which the transformation of structures can promote the enrichment of the individual and can lead to the 
“civilization of labor” which will free men from the tyranny of money. To denounce oppression and falsehood, 
and to break loose from both Christian order and established disorder � these are the crucial tasks which 
accompany a constructive reexamination Esprit caters to no single orthodoxy; a free journal, addressed to free 
men, it seeks the truth without claiming always and in all matters to be correct.” 
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frem som akseptable representanter for den katolske kirken siden mange ledere fra den 

konservative fløyen hadde samarbeidet med Vichy-regimet. Personalistene ga etter krigen et 

intellektuelt lederskap til et splittet katolsk samfunn og trakk veksler på både 

eksistensialismen og marxismen. Den ble sett på som et venstreorientert alternativ til 

kommunismen som var gjennomførbar. Poeter og forfattere som var inspirert av 

personalismens tanker håpet på en åndelig like mye som en politisk revolusjon.122 Det 

viktigste aspektet ved personalismen i forhold til hvordan den påvirket André Bazins 

verdensanskuelse og filmkritikk, var dens motstand mot å underordne kulturen ideologiske 

formål og dens skepsis mot enhver teori eller ideologi som frarøvet mennesket evnen til å ta et 

fenomen nærmere i øyesyn. Personalismen talte for en åpen og udogmatisk tilnærming til 

virkeligheten, og dens tilnærming til virkeligheten var ”det mystiske andre” ved den ytre 

virkeligheten. Mouniers lære var at dette andre, kan man kjenne hvis man blir opplært til det. 

Man må bli en god lytter, fokusere hele sanseapparetet, hode og sjel på den fysiske verdenen 

og vente på at verden skal vise seg for mennesket.  

Det franske kommunistpartiet fikk en voldsom tilslutning etter frigjøringen og 

marxistisk tenkning påvirket Bazin i de første årene etter frigjøringen. I 1944 hersket det liten 

tvil om den innsatsen kommunistpartiet hadde gjort i frigjøringen av Frankrike, og de tapene 

det hadde lidd. Titusener av partiets medlemmer var blitt forfulgt og henrettet, og ved 

frigjøringen omtalte partiet seg som ”le parti des fusillés”(partiet til de som ble henrettet ved 

skyting). Ved de første frie valgene vant kommunistpartiet en fjerdedel av stemmene. 

Kommunismen tilbød et alternativ til det kapitalistiske samfunnet og som noe som kunne 

forhindre fremtidige kriger. Kommunistpartiet tiltrakk seg intellektuelle størrelser som Jean-

Paul Sartre og Maurice Merleau-Ponty. Under krigen var det den kommunistiske 

nasjonalismen som rådet med forfatteren og poeten Louis Aragon i førersetet der han prøvde å 

oppildne til kamp mot okkupasjonsmakten i La Diana française der han minnet om den 

franske revolusjonære tradisjonen og koblet revolusjon sammen med keltiske heltedikt. 123 

Etter frigjøringen forfektet den toneangivende marxistiske teoretikeren Henri Lefbevre en 

marxisme som satte enkeltmennesket foran ideer, etter som han tenkte at den dialektiske 

prosessen i historien, var en prosess som kunne skje tilsvarende i mennesket selv, og dermed 

finne frem til et helhetlig menneske. Lefbevre var opptatt av det som skjedde utenfor 

arbeidsplassen og på fremmedgjøringen utenfor  arbeidet i det han kalte ”det daglige liv”. 124  

                                                 
122 Forbes and Kelley, French cultural studies, 113-114. 
123 Forbes and Kelley, French cultural studies,104. 
124 Forbes and Kelley, French cultural studies,  74. 
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Både ideer fra fenomenologien, personalismen og den marxistiske linjen i PCF med Lefbevre 

reflekteres i Bazins vurdering av den italienske neorealistiske filmen Sykkeltyvene. Bazin 

mener de italienske filmene kan være en kilde til sosial forandring ved at folk får lyst til å 

forandre samfunnet ved at de får et mer direkte og åpent forhold til virkeligheten igjennom 

filmen, og at filmen ikke skriver seg inn i et à priori perspektiv. Bazin skriver i essayet”An 

aesthetic of reality: neorealism”(Cinematic Realism and the Italian School of Liberation) at 

man i Italia fikk en diskusjon for å diskutere film som politisk virkemiddel.125 

The recent Italian films are at least prerevolutionary. They all reject implicitly or 
explicitly, with humor, satire or poetry, the reality they are using, but they know 
better, no matter how clear the stand take, than to treat this reality as a medium or 
as means to an end. To condemn it does not of necessity mean to be in bad faith. 
They never forget that the world is, quite simply, before it is something to be 
condemned. It is silly and perhaps naïve as Beaumarchais’ praise of the tears 
induced by melodrama. But does one not, when coming out of an Italian film, feel 
better, an urge to change the order of things, preferably by persuading people, at 
least those who can be persuaded, whom only blindness, prejudice, or ill-fortune 
had led to harm their fellow men?126 

Og Bazin fortsetter nedenfor og hans humanistiske holdningen blir tydelig og 

begrunnelsen for hvorfor han hyller de italienske filmene.  

Nobody is reduced to the condition of an object or a symbol that would allow one 
to hate them in comfort without having first to leap the hurdle of their humanity. I 
am prepared to see the fundamental humanism of the current Italian films as their 
chief merit.* They offer an opportunity to savor, before the time finally runs out 
on us, a revolutionary flavour in which terror has yet no part. 

*… Italian films rarely tell us the political party of the director or whom he is 
intending to flatter. This state of affaires derives doubtless from ethnic 
temperament, but it also derives from the political situation in Italy and what is 
customary in the Communist party on that peninsula. Political associations apart, 
this revolutionary humanism has its source likewise in a certain consideration for 
the individual; the masses are but rarely considered to be a positive social force. 
When they are mentioned it is usually in order to demonstrate their destructive 
and negative character vis-à-vis the heroes: the theme of the man in the crowd.127 

Bazin peker på at den italienske motstandsbevegelsens inkluderende politiske linje, og den 

individualistisk orienterte marxismen i det italienske kommunistpartiet reflekteres i de 

neorealistiske filmene.  

                                                 
125 André Bazin, “An aesthetic of reality: neorealism”(Cinematic Realism and the Italian School of the 
Liberation) i What is cinema? 16.  
Publisert første gang Esprit, januar 1948. 
126 André Bazin, What is cinema? 21-22. 
127 André Bazin, What is cinema? 21-22. 
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Bazins filmhistoriske modell  

I essayet ”Filmspråkets utvikling” ser Bazin to hovedretninger i filmhistorien utmeisle seg 

mellom 1920 og 1940; det står mellom regissører som tror på bildet og regissører som tror på 

virkeligheten. 128 Bazin er den første til å innrømme at dette er en grov inndeling, men 

inndelingen er ment som en arbeidshypotese for å forstå de nivåer filmen har vært gjennom. 

Den formalistiske grenen omfattet regissører som ville utvikle bildets plastiske egenskaper, 

altså det som kan tilføres bildet og regissører som fokuserte på klippingen, og en realistisk 

tendens der regissørene prøvde å bevare den romlige enheten og den dramatiske kontinuiteten. 

Bazin ser en kontinuitet i filmspråket mellom stumfilm til lydfilm, og slår en bro over denne 

overgangen, som ble regnet som skjellsettende.  

Bazin skriver en filmhistorie som legger mindre vekt på den teknologiske utviklingen av 

filmen som innføringen av lydfilmen, og skriver en filmhistorie ut fra filmspråklige 

kategorier. 129 Han konkluderer med at det fins en kontinuitet i hvordan regissørene 

respekterte bildets ”egenhet”, mellom 1925 og 1935 hos regissører som Eric von Stroheim og 

Jean Renoir, og mellom 1925 og 1940-1950 hos regissører som Carl Theodor Dreyer og 

Robert Bresson og Orson Welles. I dette essayet kritiserer Bazin, som den første 

filmteoretikeren, det som ble regnet som filmens gullalder, de russiske formalistene og den 

tyske ekspresjonismen. Han karakteriserte disse retningene i filmens utvikling som et sidespor 

i forhold til hva som var filmens vesensegenskaper. Det polemiske i denne 

filmhistoriefremstillingen ligger i hvordan Bazin fremstiller montasjen, og går til angrep på 

den posisjonen den har hatt på som han mener har gått på bekostning av å utvikle de andre 

egenskapene ved filmmediet.  

Bazin definerer montasje på følgende måte: ”… ett fellestrekk som er selve definisjonen 

på montasje: å skape en mening som de enkelte bilder i objektiv forstand ikke har, og som 

kun er et resultat av bildenes sammenstilling, deres forhold til hverandre.”130 Han skriver 

videre at det fins flere former for montasje.  

                                                 
128 Essayet er en syntese over tre artikler som Bazin skrev fra 1950 til 1955. Den første delen av dette essayet 
L’évolution du langage cinématographique ble publisert i jubileumsboken Vingt ans de cinéma à Venise(1952), 
den andre i tidsskriftet L’Age Nouveau(nummer 93, juli 1955) med tittelen Le découpage et son évolution, og 
den tredje delen i Cahiers du cinéma(nummer 1 i 1950). Bazin skrev artikkelen om de sovjetiske og heroiserende 
filmene av Stalin i 1950 og kritiserte disse filmene. Dette skapte et stort rabalder, og definitivt avskjærte Bazin 
fra sine tidligere kommunistiske kolleger i den kulturradikale gruppen Travail et Culture. 
 
130 Braaten, Kulset og  Solum, Introduksjon til film, 68. Oversatt deler av artikkelen ”L’évolution du langage 
cinématographique”. 
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Endelig har vi attraksjonsmontasjen, som styres av filmskaperens frie valg av 
assosiasjoner og bildesammenstillinger, med Sergej Eisenstein som opphavsmann. 
Det er vanskeligere å beskrive, men kan forenklet defineres som forsterkningen av 
et bildes meningsinnhold og effekt ved at det sammenstilles med et annet bilde, 
som ikke nødvendigvis hører til det samme handlingsforløpet. 131 

Montasjen gikk på tvers av Bazins overbevisninger om fortolkningsfrihet, og hans syn ble 

skribentene i Cahiers du cinémas på 1950-tallet. Med unntak av Jean-Luc Godard, som tok 

opp igjen bruken av montasjen på 1960-tallet og som igjen ble stor inspirasjonskilde for den 

politiske filmen som oppstod i den radikale filmbevegelsen på 1960- og 1970-tallet.  

Den sovjetiske filmen ble verdenskjent på 1920-tallet for sin ekspressive bruk av 

montasje. 132 Sergej M. Eisenstein, den ledende sovjetiske filmskaperen og filmteoretikeren 

konkluderte med at det fantes to meningsnivåer i film. Det første lå i fotografiet av den 

fysiske virkeligheten, og den andre i hvordan bildene ble klippet sammen.  Eisenstein mente 

det ikke lå noen mening i filmens ”råbilde”, og at regissørens oppgave derfor ble å formidle 

mening gjennom montasje og løfte filmmediet ut over det å være et passivt, mekanisk 

”registreringsapparat”. Filmens mening skulle ligge nettopp i disse sammenføyningene som 

regissøren hadde uttenkt på forhånd.133  

Filmteorietikeren og filmskaperen Leo Kulesjov utførte på begynnelsen av 1920-tallet 

flere eksperimenter i den sovjetiske filmskolen som la grunnlaget for den sovjetiske filmens 

montasjebruk. Det mest berømte eksperimentet gjorde Kulesjov med et bilde av det 

uttrykksløse ansiktet til skuespilleren Mosjoukine, som så ble fulgt av et bilde av en død 

kvinne, et lekende barn og en tallerken suppe. Reaksjonen fra publikum var at Mosjoukines i 

utgangspunktet, uttrykksløse ansikt viste følelser i henhold til bildet som fulgte og mente at 

ansiktet uttrykte tristhet, lykke eller sult. Bazin kritiserte at dette uttrykksløse ansiktet ikke ble 

”latt være i fred” til å uttrykke noe i seg selv.  

Kulesjovs, Eisensteins eller Gances montasje viste ikke hva som skjedde, den 
antydet det. Selvfølgelig tok de i det minste hovedparten av sine elementer fra den 
virkeligheten de ville beskrive. Men den vesentlige betydningen i deres filmer lå 
mer i organiseringen av relasjonene mellom disse elementene enn i elementenes 
objektive innhold. Fortellingens emne vokser i hovedsak fram av disse 
relasjonene uansett de enkelte bildenes realisme (smilende Mosjoukine + dødt 
barn = medlidenhet), det vil si et abstrakt resultat som ingen av de konkrete 
elementene i seg selv inneholder. På samme måte kunne man forestille seg 

                                                 
131 Braaten, Kulset og  Solum, Introduksjon til film, 68. Oversatt deler av artikkelen deler ”L’évolution du 
langage cinématographique”. 
132 Sergej M. Eisensteins viktigste filmer er Streik(1924), Panserkrysseren Potemkin(1925) og Oktober(1927). 
Filmskaping ble en viktig del av den politiske virksomheten til den unge Sovjet staten. Eisenstein ville for all del 
bort fra mimesisidealet i kunsten, og skrev for å utvikle et marxistisk dialektikk i filmteorien. 
133 Peter Lehman, Defining Cinema (London: The Athlone Press, 1997) 40. 
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følgende sammenstilling: unge piker + blomstrende epletrær = håp. 
Kombinasjonsmulighetene er utallige. Men felles for dem alle er at de antyder 
meningen eller ideen, med metaforen eller idéassosiasjonen som formidlende 
ledd. Slik skytes det inn som fortellingens egentlige formål, en ekstra ”relé”, en 
estetisk ”transformator” i og mellom det råmaterialet de enkelte bildene utgjør. 
Meningen ligger ikke i bildet selv, men projiseres som en skygge av bildet – 
gjennom montasjen – på tilskuerens bevissthetsplan.134 

Ifølge Eisenstein skulle ikke bildene følge handlingsforløpet slik det var filmet, men isteden 

skulle de bryte med hverandre, slik at sammensetningen av bildene skapte helt nye 

assosiasjoner og formet bestemte ideer. Eisenstein mente montasjen var Sovjet-filmens nerve, 

fordi konflikt var grunnprinsippet for ethvert kunstverk. Det var kunstens sosiale oppgave å 

åpenbare motsetninger i det som eksisterte. 135 

Etter en kort periode på 1920-tallet med avantgardekunst i den unge Sovjet-staten, 

strammet Stalin inn grepet og krevde at eksperimenter skulle opphøre, og at det skulle skapes 

en ideologisk korrekt statskunst. I løpet av 1930-tallet oppstår den sosialistiske realismen som 

offisiell sovjetisk statsestetikk.136 Den sosialistiske realismen ble retningsdannende for den 

kommunistiske kunsten i det franske kommunistpartiet etter 2. verdenskrig. Bazin kritiserer 

støtten fra franske kommunister som forfatteren og poeten Louis Aragon som aksepterte 

denne holdningen til kunstproduksjon.  

Bazins ideal at den romlige og dramatiske inndelingen skulle beholdes i hele 

sekvenser. Og Bazin finner eksempler på en realistisk tendens midt i en tid da den sovjetiske 

montasjen og den tyske ekspresjonismen regjerte, på 1920-tallet hos regissører som Erich von 

Stroheim, Friedrich W. Murnau og dokumentarfilmskaperen Robert Flaherty. Disse 

filmregissørene brukte filmkameraet til å filme en ”uforandret og ikke-iscenesatt” virkelighet 

der montasjen bare ble brukt til en uunngåelig beskjæring av det overskytende filmmaterialet. 

Det var Flahertys film Nanook of the North fra 1922 der virkelighetens venting i jakten på 

selen ble beholdt i en hel sekvens, for at publikum skulle føle den reelle ventingen i jakten på 

selen og følge det dramatiske tidsforløpet. 137 Og verken hos Murnau eller Flaherty spilte 

montasjen noen avgjørende rolle for meningsinnholdet i filmen. For Stroheim var det 

                                                 
134 Braaten, Kulset og Solum, Introduksjon til film, 69. Oversatt deler av artikkelen ”L’évolution du langage 
cinématographique”  
135 Sergej M. Eisenstein, ”Filmformens dramaturgi” i Filmteori – En antologi red. Hallvard J. Fossheim, (Oslo: 
Pax Forlag, 1999) 48.    
136 Køppe og Gregersen, Idéhistorie, 324. 
137 Nanook of the North blir regnet som den første dokumentarfilmen. Det innebærer ikke at de som ble filmet 
var ikke iscenesatt og ”arrangert”. Flaherty har blitt kalt ”far” til den ”kreative dokumentaren”. Han levde 
sammen med de han skulle dokumentere, og prøvde å formidle virkelighetsoppfatningen til de subjektene han 
fremstilte.  
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maktpåliggende å frariste naturen de heslige og mindre presentable sidene, og det gjorde han 

ved å observere naturen i detalj og lenge nok, til at naturen selv talte. 

  Til tross for denne realistiske grenen, forandret lydfilmen radikalt bruken av 

redigeringen, skriver Bazin. Redigeringen går fra å bli forstått som det viktigste filmatiske 

uttrykket i stumfilmen til å bli et ideal i lydfilmen hvor den skal inkorporeres i 

filmfortellingen som ”usynlig”. Det var den amerikanske filmen som utvikler det Bazin 

definerer som den klassisk, analytiske filmen. Fra 1930 til 1939 perfeksjonerer den 

amerikanske filmen en redigeringsmåte som skal følge den dramatiske logikken i 

hendelsesforløpet. Målet er å bygge opp en narrasjon som skulle føles helt naturlig og skape 

nerve i fortellingen. Den klassisk, analytiske filmen stykker opp og deler inn det reelle 

tidsforløpet, og de dramatiske hendelsene får ikke utspille seg slik det fotografiske materialet 

legger opp til.138  

Bazin mener den amerikanske komedien nærmest oppnådde en perfeksjon i en 

balansert måte å være komponert på. Matematisk velbalansert. Komedien var en del av det 

etablerte sjangersystemet i Hollywood-filmen, og måten den var komponert på var 

velbalansert på rundt 600 scener i hver film. Bazin mente at denne ”gjennomarbeidede” og 

gjennomkomponerte filmen var et perfekt uttrykk for de moralske og sosiologiske 

konvensjoner som rådet og styrte filmen. Disse konvensjonelle valgene bunnet i de 

økonomiske styrkeforholdene, skriver Bazin. Dette er viktig poeng i forhold til hvordan 

personalismen-bevegelsen avskydde kapitalismens ”rene” form.  Mounier mente at ingenting 

var mer mer frastøtende samtidens forkjærlighet for maskiner og standardisering som han 

mente var en barriere for utprøving. 139  

Bazin så en annen tendens utmeisle seg i den amerikanske filmen med filmregissører 

som Orson Welles og Willian Wyler, som kunne gjøre hele scener i hele opptak.   

Det var opp mot denne komposisjonstypen, perfekt tilpasset de beste av filmene 
fra perioden mellom 1930 og 1939, Orson Welles og William Wyler stilte en 
filmatisk komposisjon basert på dybdefokus.  
Citizen Kane (1941) kan vanskelig overvurderes. Takket være dybdefokus foregår 
hele scener i ett eneste opptak med ubevegelig kamera. De dramatiske effektene 
man før krevde av montasjen framkommer her i forbindelse med skuespillernes 
bevegelser innenfor den enkelte kamerainnstilling.140   

                                                 
138 Braaten, Kulset og Solum, Introduksjon til film, 91-93.  
139 Bazin, What is cinema? Vol. II, Introduksjon av Hugh Gray, 2-4. 
140 Braaten, Kulset og Solum, Introduksjon til film, 73. Oversatt deler av artikkelen ”L’évolution du langage 
cinématographique”  
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Film med dybdefokus har en tvetydighet i bildestrukturen. Istedenfor å bruke montasjens 

muligheter til å klippe inn et nærbilde av en gjenstand for så å kryssklippe til det gjenstanden 

den hadde sammenheng med, brukte heller Welles og Wyler hele filmlerretets mulighet til å 

sette sammen alle komponenter som hørte til det dramatiske hendelsesforløpet. For Bazin 

fremstår dette som en kvalitativt bedre måte å analysere hendelsen på, for Bazin hevdet at det 

ikke er likegyldig for vår forståelse om den deles opp i fragmenter eller om den ble 

fotografert. Bazin mener at det ikke er et mål å utelate klipping helt. Welles bruker klippingen 

episodisk og gir klippingen dermed en ny status mellom dybdefokussekvensene.  

Men for klarhets skyld er det her kanskje på sin plass å minne om hva vi mener 
med klipping [découpage]. Uansett hvilken film det dreier seg om, søker den å gi 
oss illusjonen av å være til stede ved virkelige hendelser som utspiller seg foran 
oss, slik de gjør det i den virkelige verdenen. Men denne illusjonen bærer i seg et 
essensielt bedrag, ettersom virkeligheten eksisterer i et kontinuerlig rom, mens 
hva lerretet faktisk viser oss, er en rekke fragmenter kalt ”tagninger”. Deres 
utvalg, rekkefølge og varighet utgjør nettopp det man kaller filmens ”klipping”. 
Hvis vi med en bevisst anstrengelse prøver å legge merke til de bruddene 
kameraet pålegger den kontinuerlige utviklingen av hendelsen som representeres, 
vil vi ved refleksjon innse at de vanligvis går upåaktet hen bare fordi de tross alt 
tillater oss å opprettholde inntrykket av en kontinuerlig og homogen virkelighet. 
… La oss for enkelhets skyld si at det syntetiserende språket er mer realistisk enn 
den tradisjonelle analyserende klippingen. Mer realistisk, og samtidig mer 
intellektuelt, idet det på et vis tvinger tilskueren til å delta i filmens mening ved å 
uteske de implisitte relasjonene som klippingen bare viste som delene i en 
demontert motor. I og med at han tvinges til å bruke sin frihet og intelligens, ser 
tilskueren direkte virkelighetens ontologiske tvetydighet i strukturen av dens 
fremtoninger. … Motsatt hva man skulle tro i utgangspunktet, er 
dybdekonstruksjon [”découpage” en profondeur] mer meningsladet enn 
analyserende klipping [”découpage”analytique ]. Den er ikke mindre abstrakt, 
men det supplement av abstraksjon som den innfører i historien, kommer nettopp 
fra et overskudd av realisme. En art ontologisk realisme, som gir objektet og 
dekoren tilbake deres værensmettethet, deres nærværstyngde, en dramatisk 
realisme som nekter å skille skuespilleren fra dekoren, nærbildet fra dybden, en 
psykologisk realisme som atter plasserer tilskueren i sansningens sanne 
betingelser: en sansning som aldri helt og holdent er bestemt a priori.* 141 

Welles’ kameramann ble bedt om å bruke dybdefokus slik at man kunne følge alle de 

involverte i scenen, og en vidvinkel slik at synsbredden nærmet seg øyets normale vinkel. 

Welles’ bruk av dybdefokus kan ikke sammenlignes med en passiv fotografisk registrering av 

det dramatiske rommet. Det ligger en analyse i å beholde tiden den dramatiske hendelsen tar, 

                                                 
141 André Bazin, ”Dybdekonstruksjon” fra kapittel III i Bazins bok om Orson Welles i Filmteori – En antologi 
red. Hallvard J. Fossheim, (Oslo: Pax Forlag, 1999) 89.  
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så ligger det en analyse i nettopp det, og av den positive art, ifølge Bazin som er overlegen 

den klassiske redigeringen.  

Alle store filmverker reflekterer utvilsomt mer eller mindre tydelig den moralske 
visjonen, de åndelige tendensene til sin forfatter. [auteur] … Om der var en 
metafysikk, kunne den gamle klippemåten ikke bidra til å uttrykke den: Fords og 
Capras verden kan defineres på grunnlag av deres manus, deres tema, de 
dramatiske virkningene de etterstreber, valget av scener. Den kan ikke finnes i 
klippingen som sådan. Når det gjelder Orson Welles, derimot, blir 
dypfokuskonstruksjonen en teknikk som danner manuskriptets mening. Det er 
ikke bare snakk om en annen måte å plassere kameraet, kulissene og skuespillerne 
[mettre en scène] på; det setter spørsmålstegn ved historiens natur. … Langt fra å 
være – slik de som tar tilskuerens sløvhet for gitt sier – en tilbakevending til den 
”statiske tagningen” som ble brukt i filmens første dager av Méliès, Zecca og 
Feuillade, eller en oppdagelse fra filmet teater, er Welles’sekvenstagning et 
avgjørende steg i filmspråkets[langage cinématographique] utvikling. Etter å ha 
gjennomgått stumfilmperiodens montasje og talefilmens klipping er det nå i ferd 
med å vende tilbake til den statiske tagningen, men via en dialektisk prosess som 
inkorporerer alle klippingens oppdagelser i sekvenstagningens realisme. Welles er 
selvsagt ikke den eneste forkjemper for denne utviklingen, som også Wylers verk 
vitner om. Renoir, for eksempel, har aldri opphørt å arbeide i samme retning i alle 
sine produksjoner. 142 

Bazin så de italienske neorealistiske filmene fullbyrelse av en realistisk revolusjon i filmen 

som tar i bruk dybdefokus og sekvenstagningen.  

Den italienske neorealismen 

Den italienske neorealismen fikk forgreninger langt utover Italia, ikke minst takket være 

Bazin, som var med på å gi neorealistene et filmestetisk fundament. Bazin var neorealismens 

fremste forsvarer, og utvidet fortolkningen av dem utover en marxistisk fortolkning av 

filmens funksjon. De italienske neorealistiske (nyrealistiske) filmene fulgte umiddelbart etter 

Italias frigjøring og varte i et tiår fremover. Luchino Viscontis Ossessione (Besettelse) fra 

1943 regnes som den første filmen i den neorealisistiske bølgen. Det virkelige 

gjennombruddet for en ny virkelighetsnær film kom i 1945 med Roberto Rosselinis Roma 

città aperta ( Roma – åpen by). Filmen handlet om okkupasjonen av Roma og vant 

internasjonale priser, bl.a. i filmfestivalen i Cannes i 1946, og det var nettopp de realistiske, 

nærmest dokumentariske kvalitetene som ble premiert. I den neorealistiske kanon hører 

klassikere som Paisà (1946) av Rossellini og Vittorio De Sicas Sciuscia (1946)( Skopuss), 

Ladri di biciclette (1948)( Sykkeltyvene) og Umberto D (1952). De italienske filmskaperne var 

inspirert av den franske poetiske realismen fra slutten av 1930-tallet. Betegnelsen 
                                                 
142 André Bazin, ”Dybdekonstruksjon”, 90.  
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neorealismen ble gitt i ettertid, og filmene ble omtalt som en bølge av filmer. Det ble skapt 

virkelighetsnære filmer, som dreide seg om vanlige folk, vanlige problemer, i vanlige 

omgivelser og med en realistisk estetikk. Det vil si, helt vanlig var det jo ikke. Det dreide seg 

om et Italia som lå i ruiner, og som kjempet for å komme på fote igjen. Temaene i filmene 

sentrerte rundt dagliglivet, det handlet om livet til bønder, fiskere og om arbeidsledigheten, 

prostitusjon og svartebørsmarkedet i byene. Videre kjennetegn for de neorealistiske filmene lå 

i en måte å lage film på som innebar opptak på location, bruk av lokale skuespillere og 

amatører og ikke store filmstjerner. 143 Grunnlaget for det neorealistiske prosjektet kan sies å 

ligge i en holdning til Italias frigjøring og en reaksjon på det fascistiske styret. Etter at 

fascismen var spilt fallitt, var ønsket om en ny start stor. Det gjaldt også den italienske filmen 

som hadde vært en del av det fascistiske styret. Det kan spores en relativt klar strategi, som lå 

i en alternativ måte å presentere virkeligheten på, og å få tilskueren til å tenke. Det var 

drivkraften bak mange av neorealistiske prosjektene.144 Selv om ingen av filmskaperne støttet 

seg på noen form for manifest, ble oppfordringen fra Cesare Zavattini, filmteoretiker og 

manusforfatter, i 1942 om å lage en film på en ny måte, fulgt opp.  

Denne måten skulle kjennetegnes ved en avstandstaken til oppkonstruerte intriger 
med profesjonelle skuespillere, som dominerte i samtidsfilmen. I stedet skulle 
filmskaperne bringe kameraet ut i gatene med det for øye å etablere en direkte 
kontakt med den samtidige sosiale virkeligheten. Den tidligere filmen ble kritisert 
for at den var uautentisk og oppkonstruert, noe som ble underbygd med at 
skuespillere spilte andre enn seg selv, i henhold til Zavattini. Den nye filmen 
skulle, i motsetning til den tidligere ”kunstige”, gå inn i hverdagen til det 
italienske folket for å bringe fram den utilslørte virkeligheten etter mange års 
fascistisk sensur.145  

Nina Castracane Selvik skriver i sin hovedoppgave i idéhistorie om neorealismen at 

”Zavattini mente at mange av de sosiale problemene menneskene står overfor skyldes at vi 

ikke kjenner virkeligheten. Filmen bør derfor innta en ”rapporterende holdning” overfor 

omverdenen. Dens styrke ligger i evnen til å avfotografere hendelsene i deres egentlige 

varighet.”146 Kunstneren har et moralsk ansvar, spesielt filmregissøren, fordi film er et 

massemedium.  Dette er i tråd med et realisme-begrep som kunnskap vil føre til større sosial 

rettferdighet.  

                                                 
143 Julia Hallam with Margaret Marshment, Realism and popular cinema ( Manchester University Press) 40-41. 
144 Braaten, Kulset og Solum, Introduksjon til film, 114.  
145 Braaten, Kulset og Solum, Introduksjon til film, 143. 
146 Nina Castracane Selvik, Neorealismen i Italia. En idéhistorisk undersøkelse av hvordan filmen speilet den 
politiske og ideologiske mentalitet i Italia mellom 1945 og 1952. (Hovedoppgave i idéhistorie, UIO, 2002) 66. 



 58 

 Et nytt trekk ved neorealismen var at de ønsket at tilskueren skulle delta mer aktivt i 

filmvisningen, at de skulle stille seg spørsmål ved livets realiteter og mangfoldet i 

virkeligheten.147  

Sykkeltyvene er simpelthen neorealisme, i overensstemmelse med alle de 
prinsipper som kan utledes fra det beste i italiensk film siden 1946. Historien tar 
utgangspunkt i de lavere samfunnsklasser, i noe som skjer i hverdagslivet til en 
arbeider. Filmen viser ingen ekstraordinære begivenheter og arbeidere i høyspente 
skjebnedramaer som i en Jean Gabin-film. Her er ingen crime passionel, ingen av 
de grandiose sammentreffene som er vanlige i detektivhistorier, og som glir over i 
en verden av proletarisk eksotisme eller i de store tragiske spørsmålene som en 
gang var reservert de greske heltene fra Olympen. Nei, sammenlignet med dette 
dreier det seg her i sannhet om en ubetydelig, til og med banal, historie. Her er 
ikke engang nok stoff til det minste nyhetsoppslag i en avis; historien ville ikke 
finnes verdig to linjers spalteplass. … I tråd med dette tilfredsstiller filmens mise-
en-scène den italienske neorealismens strengeste krav til virkelighetsgjengivelse. 
Ikke en eneste scene er tatt opp i studio. Alt ble filmet i gatene. Ingen av 
”skuespillerne” hadde den minste erfaring fra teater eller film. Arbeideren kom fra 
Breda-fabrikken, den lille gutten ble oppdaget på et gatehjørne, konen var en 
journalist. 148 

Dette minner svært om den fremgangsmåten Renoir benyttet seg av i Toni som nettopp 

bygget historien på en sak i fremmedarbeidernes miljø som knapt fikk en notis i avisene. 

Bazin nevner skuespilleren Jean Gabin som ”type”. Gabin ble med filmene i denne poetiske 

realismens store filmstjerne. Han inkarnerte den røffe arbeiderklassetypen og blir ”typecastet” 

slik som Humphrey Bocart ble det i Hollywood-filmen, og Gabin blir selve bildet på den 

folkelige typen.149 Bazin foretrekker den italienske virkelighetsnærhet fremfor den 

standardisering av arbeiderklassetypen som Gabin representerte. 

Filmens sosiale budskap konstrueres ikke utenfra, det eksisterer som noe 
immanent i den aktuelle hendelsen. Men det er så klart at ingen kan overse det 
eller unngå å ta det inn over seg − nettopp fordi det aldri blir formulert som et 
eksplisitt budskap. Den impliserte tesen er brutalt enkel: I den verden hvor denne 
arbeideren lever, må de fattige stjele fra hverandre for å overleve…Filmen er 
omhyggelig med ikke å forfalske virkeligheten. Ikke bare ved å bestrebe seg på å 
la rekkefølgen av hendelser vise seg i en tilfeldig og så å si anekdotisk kronologi, 
men også ved å behandle hver enkelt av dem i overensstemmelse med sin egen 
fenomenologiske integritet. Midt i jakten på sykkelen må gutten plutselig tisse, 
hva vi ser ham gjøre i filmen. 150  

                                                 
147 Nina Castracane Selvik, Neorealismen i Italia, 57-58. 
148 Braaten, Kulset og Solum, Introduksjon til film ? 147-148  
149 Gabin spiller i filmer av Renoir som La Bête humaine, Les Bas Fonds, og La grande Illusion, i Pépé le moko 
av Julien Duvivier og ikke minst i Carnés Hôtel du Nord og Le jour se lève. 
150 Braaten, Kulset og Solum, Introduksjon til film ? 147-148. Norsk oversettelse av Bazins anmeldelse av 
Sykkeltyvene. 
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Man abstraherer filmens sosiale betydning. Hendelsene er ikke alltid tegn på noe bestemt, 

men har en ambivalens. Filmens sosiale budskap er ikke løsrevet, men forblir immanent i 

hendelsene, nettopp fordi det aldri ekspressivt gjøres til et budskap. Man forstår karakterene i 

sammenheng med deres livsbetingelser, men lar hendelsene tale for seg uten å presse det inn i 

et ideologisk rammeverk. Det betyr ikke at Bazin ikke mener filmen kan bruke politisk. Men 

da må selv tilskueren som i de neorealistiske filmene trekke slutningen ut fra fremstillingen av 

hendelsene. Som vi så i gjennomgangen av den sovjetiske montasjen, fordømmer Bazin 

bruken av filmen i manipulatorisk eller ”egenrådig” øyemed, som ikke er lydhør for det 

kameraet klarer å fange inn.   

Originaliteten i den italienske neorealismen sammenliknet med tidligere 
realistiske hovedretninger og med sovjetfilmen, ligger i å aldri gjøre virkeligheten 
til en tjener à priori fastlagt oppfatning. Selv Dziga Vertov-teorien om ”kinoøyet” 
anvender hverdagens uforedlede virkelighet bare for å gi den en plass i 
montasjens dialektiske spektrum. Og når det gjelder teateret (selv det realistiske 
teateret), har det bare brukt virkeligheten til å gjøre tjeneste i en dramatisk og 
skuespillerorientert struktur. Så for å tjene enten en ideologisk tese, en moralsk 
idé eller en dramatisk handling, er realismen her blitt underordnet det den låner fra 
virkeligheten for å tjene sine overordnede må. Neorealismen, derimot, kjenner 
bare immanens. Det er bare gjennom tilsynekomst, den likeframme 
tilsynekomsten av mennesker og verden, at den vet hvordan de ideene den ”graver 
fram”, kan utledes. Den er en fenomenologi. 

Andre filmregissører som ble nevnt i sammenheng med det filmparadigmet var 

franskmennene Jean Renoir, Robert Bresson, Alain Resnais, amerikanerne Orson Welles og 

William Wyler, japaneren Akira Kurosawa, inderen Satyajit Ray og russeren Andrej 

Tarkovskij.151  

Fransk realisme  

Hva skjer med den franske realistiske filmen i etterkrigstiden? Bazin ser eksempler på en 

fransk realisme som i likhet med de italienske neorealistiske filmene ”ivaretar” virkeligheten 

på film. I en anmeldelse av den franske filmen Farrebique som er en film som handler om 

bønder i Nord-Frankrike, lurer Bazin lurer på hvorfor flere anmeldere har følt seg provosert 

over den ”skitne” realismen i filmen. Hvorfor skal man gå på kino for å se kuer gresse, bønder 

gå i gjørmete tresko og høre franskmenn snakke dårlig fransk, dvs. dialekt? Spørsmålet som 

implisitt stilles, mener Bazin, er hvorfor man skal gå på kino for å se virkeligheten. Det er 

ikke det at vi ikke har sett den franske landsbygda, landskapene, landsbyene før, men da som 
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bakgrunn for skuespillerne eller for at kameramannen skal få vise sine fotografiske evner. Det 

regissøren av Farrebique gjør, er å redde filmen fra kunsten, mener Bazin, redde den fra de 

elementene som har sneket seg inn i filmen og blitt etablert som realisme. For det mangler 

ikke på realistisk film, det har vært den store dreiningen siden ekspresjonismen.152 Det er 

derfor enhver set designers oppgave å gjøre settet troverdig, det skal passe inn i 

miljøbeskrivelsene og i handlingen. Han trekker frem Marcel Carné som eksempel. ”The role 

of the set designer in modern cinema is to imagine the sett hat would be the most credible 

within the framework of the screenplay. This set must of course contribute as much as 

possible to the drama, but above all it has to give maximum believability to the plot. Jean 

Gabin’s bedroom in Daybreak (Le jour se lève, 1939; dir.Marcel Carné) is thus the epitome of 

documentary precision in its representation of the dwelling of a working-class bachelor living 

in a suburb of Paris.”153    

Bazin har ikke mye til overs for en anmelder som inntar en patriotisk og moralsk 

posisjon og er bekymret for hvordan synet på franske bønder vil bli i utlandet om de ser denne 

filmen. Han anklager de franske bøndene for å leve som dyr, uten hygiene. Og i tillegg 

snakker de et dårlig fransk, som Bazin mener må bety dialekt. Regissørens genialitet ligger i å 

la sekvensene med livet på landsbygda ikke å bli underlagt et annet mål.  

Deprived of horror on the one hand and local color on the other, Rouquier’s 
reality is situated in a neutral zone that minimally solicits our wonder or our pity. 
This reality is nothing but itself, the very kind of reality about which the artist has 
nothing to say. And yet, Rouquier has decided to focus his attention on it and it 
alone: his camera performs a mysterious and paradoxical photographic operation 
at the end of which all we are left with is the consciousness of this reality.154 

Virkeligheten får tre frem slik den er, skriver Bazin, og han anser denne filmen for å være et 

skritt i riktig retning for den franske filmen som han mener trenger en realistisk revolusjon. 

Det er interessant å merke seg i denne anmeldelsen at Bazin ønsker en virkelighetsnær film 

for flere grupper i samfunnet enn den urbane industriarbeiderklassen. Det er altså snakk om i 

første rekke for Bazin, slik jeg ser han her om å gi publikum mulighet til å gjenkjenne og 

komme i kontakt med virkeligheten gjennom filmen. 

I consider Farrebique a major achievement. It is one of the very few French films 
which, together with Malraux’s Man’s Hope(Espoir;1939), has realized that the 
cinema is in bad need of a realistic revolution. This revolution just broke out in 
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Italy, and the Italian filmmakers have done so much with it in less than two years 
that I fear their films may already constitute the classics of the neorealistic 
movement.155 

 

1950-tallet 

Motstandsbevegelsens håp om å skape et nytt samfunn gikk over til franske 

blandingsøkonomien i den 4. Republikken med sentralisering, byråkratisering og 

modernisering.  Etter frigjøringen satt den franske industrien med foreldede fabrikkanlegg og 

en infrastruktur som trengte kraftig utbedring. 156 Den første nasjonale 5-årsplanen som ble 

lagt i 1946 bar gode frukter, og ble avløst av en ny 5-årsplan i 1951 som sikret midler til kull- 

og stålindustrien. Denne 5-årsplanen skulle kulminere med opprettelsen av EEC i 1957. I den 

offentlige administrasjonen regjerte en ny generasjon teknokrater som var dedikert til 

økonomisk planlegging, og tok på seg oppgaven med å være pådrivere i 

moderniseringsprosessen av Frankrike. 157  

Treparti-regjeringen ble svekket av at de Gaulle trakk seg i 1946, og gikk i oppløsning 

da kommunistpartiet trakk seg i 1947 etter at Frankrike mottok Marshall-hjelp. 158 Høyresiden 

lå lavt de første 2-3 årene etter frigjøringen før de samlet seg under de Gaulles ledelse og det 

ble dannet et parti for et sterkt, nasjonalt Frankrike. I 1946 ble det lagt en nasjonal 5 års plan 

for å samordne lånene fra USA under navnet Accords Blum-Byrnes som Jean Monnet ledet. 

(politikeren som ble kjent som den store arkitekten bak det europeiske fellessamarbeidet). I de 

første lånene fra USA, figurerte film som en viktig del av handelsavtalen mellom landene. 

Amerikanske myndigheter var skeptiske til fransk proteksjonisme og kommunistpartiets 

popularitet, og den amerikanske ambassaden i Frankrike rapporterte til Washington at film var 

”an effective media for the dissemination of information regarding the United States”. 159 Til 

tross for de omfattende lånene opprettholdt franske myndigheter en viss kontroll over 

amerikansk film i frykt for at filmene som ble finansiert av det enorme kinomarkedet i USA 

skulle utradere den franske filmproduksjonen. Det ble etablert en kvoteordning der 

amerikansk film ble vist 9 ut av 13 uker, og i de resterende 4 ukene ble restriksjonene på 
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amerikansk film opprettholdt.160 Franske myndigheter anså film for å ha både industriell og 

kulturell betydning for Frankrike, og Centre National de la Cinématographie(CNC) ble 

opprettet i 1946 for å fremme fransk film.161 Franske myndigheter ønsket å fortsette med å la 

den franske filmen ha en betydning for å styrke den nasjonale identiteten.  

I den voldsomme moderniseringsprosessen som ble startet, var det to kolonikriger som 

stakk kjepper i hjula i den økonomiske utviklingen og skapte politisk turbulens i parlamentet, 

og ikke minst preget opinionen. Den første kolonikrigen brøt ut i Indokina og kom i 

etterdønningene av frihetslengslene fra 2. verdenskrig, og den siste franske kolonikrigen ble 

kjempet i Algeri. Krigen i Indokina varte fra 1946 til 1954.162 Frankrikes legitimitet som 

kolonimakt, og ideen om Frankrikes oppgave som en sivilisasjonsbærer, mission civilisatrice, 

kom i vanry. 163 Det ble stilt krav til de intellektuelle om å komme på banen i debatten om 

legitimiteten ved fransk tilstedeværelse og hvilke midler som den franske staten kunne ta i 

bruk for å oppnå sine mål. Dette forsterket seg med Algeri-krigen, da det ble en helt åpen 

kjensgjerning at de franske styrkene brukte tortur. Algeri-krigen engasjerte opinionen i 

Frankrike og de intellektuelle i langt større grad enn kolonikrigen i Indokina, da krigen 

mobiliserte vernepliktige, og ble til et skriveslag (”bataille de l’écrit”). I november 1954 

samme år som franskmennene forlot Indokina, rettet en serie terroristaksjoner seg mot 

franskmenn i Algeri i november 1954 organisert av den algeriske frigjøringsfronten 

FLN(Front de libéraion nationale). Reaksjonene i Frankrike på disse terroristaksjonene var at 

Algeri med sine tre departmenter(franske fylker) utgjorde en del av den franske republikken 

på lik linje med departmentene i Frankrike, og at slik ville det alltid forbli. 164 Motstanden mot 

                                                 
160 Sowerwine, France since 1870, 262. 
161 Jill Forbes, The cinema in France, 5. 
162 Indokina (et navn som refererte til området under fransk styre i Sørøst-Asia og betegnet det nåværende 
Vietnam og store deler av nabolandene). Vietnam erklærte seg som uavhengig stat i mars 1945. Allerede i 1946 
måtte Frankrike anerkjenne Den demokratiske republikk Vietnam som en fri stat innenfor Den fransk-
indokinesiske union. Men i 1946 brøt det ut opprør ledet av de nasjonalistiske og senere kommunistiske viet 
nemh-styrkene mot de franske koloniherrene i Indokina. Geriljakrigen som da startet, ble det tatt som en 
selvfølge at franskmennene skulle vinne, men selv med franskmennenes militære overlegenhet, klarte de ikke å 
pasifisere viet nemh-styrkene. Ettersom krigen trakk ut i langdrag, og med kostbare utlegg(i 1952 finansierte 
USA halvparten av utgiftene til krigen), ble det ført en streng kontroll over nyhetene fra denne krigen. Innen 
krigen i Indokina ble et virkelig tema i Frankrike og i det intellektuelle miljøet, gjorde slaget ved Dien Bien Phu i 
juli 1954 en slutt på fransk koloniherredømme, da franske stryker ble overmannet av viet nemh-styrker og 
tvunget til å innlede forhandlinger om Vietnams selvstendighet. Etter nederlaget ved Dien Bien Phu i juli 1954, 
kapitulerte de franske styrkene, og franske myndigheter gikk med på en deling av Vietnam. Samtidig fikk statene 
Kampuchea og Laos fullt selvstyre.   
163 Forbes and Kelly, French Cultural Studies, 142. 
164 Algerie ble i Frankrike sett på som en naturlig del av det franske landområdet, da FLN for alvor startet 
frigjøringskampen og utførte de første terroristaksjonene mot franske statsborgere i november 1954. Ideen om 
Algeries  naturlige tilhørighet til det franske, skyldtes blant annet at Algerie var Frankrikes eldste koloni fra 
1830. En 1/10 del av Algeries befolkning, rundt 1 million hadde europeisk avstamning, og ble kalt ”les pieds-
noirs”.  De kom i hovedsak fra Sør-Frankrike og hadde utvandret til Algerie i siste halvdel av 1800-tallet. Til 
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at Algeri skulle oppnå selvstendighet var hard både i Frankrike og innad i Algeri, og resulterte 

i en åtte år lang  borgerkrig. (et estimat går ut på at 250 000 muslimer ble drept, mer enn en 

tredjedel av dem drept i hevnaksjoner av FLN mot folk som samarbeidet, og 18 000 franske 

soldater). Argumentet for en fransk tilstedeværelse gikk ikke bare på ønsket om å bevare 

Frankrike som en kolonimakt, men støttet seg på ønsket om å forsvare innslaget av vestlig 

sivilisasjon og kristne grunnverdier mot kommunisme og islam.165  I den samme perioden 

forholdt skribentene i Cahiers du cinéma seg politisk nøytrale. De kjempet for en bedre fransk 

film. 166 Det var først på i siste halvdel av 1960-tallet at Jean-Luc Godard begynte å reflektere 

over hvordan filmen kunne brukes politisk.   

Givray: Jeg tror personlig, at der på det tidspunkt kun var ét tidsskrift, der var 
politisk – og det var Positif. Størstedelen af folkene der var marxist-leninister og 
surrealister. Man (dvs.på Cahiers(o.a.))interesserede sig ellers ikke for politikk, 
men var derimod optaget af at lave film. Dengang, da Elia Kazan i USA havde 
angivet en af sine kendte venner til McCarthy-komiteen blev han af venstrefløjen 
karakteriseret som et svin. Truffaut skrev på det tidspunkt, at ”det jo bare viser, at 
han interesserer sig mere for film end for politikk”. … Dér ses forholdet mellom 
borgeren Truffaut og kunstneren Truffaut. Retten til at lave film som kunstner 
kæmper han for(”l’art pour l’art”, ”une certaine universalitée”(”universell 
humanisme”(o.a.) 

SP: De Gaulles kup og den politiske situation i Frankrig? 

Givray: Desværre måtte jeg aftjene min værnepligt i Algeriet i 1958-60 og var 
derfor kun sammen med de andre, når jeg havde orlov. Mht. de Gaulles 
magtovertagelse i mai 58 var der mit indtryk, da jeg forlod gruppen (Cahiers) at 
de var kun optaget af at lave film – de var alle i gang med deres første film. Og 
jeg tror, at de havde en vis foragt overfor politikk; at de anså de Gaulle eller den 
tredje republikk som værende et fedt.167 

                                                                                                                                                         
tross for Algeries spesielle tilknytning til Frankrike som utgjørende 3 fylker i metropolen, hadde få algirere 
stemmerett, og rettigheter som de franskættede innbyggerne. Franske landeiere utgjorde sammen med et lite 
mindretall av arabere, en form for oligarki som kontrollerte det meste av algeri verdiskaping. Algerie var i 1954 
av stor økonomisk betydning for Frankrike med en blomstrende vinproduksjon, et rikt landbruk, og nyoppdagede 
oljeforekomster på algirsk landområde i Sahara. Det franske militæret hadde akkurat lidd et sviende nederlag i 
Indokina da FLN startet kampen i Algerie. Det forsmedlige tapet i Indokina forsterket en standhaftig holdning 
om å ikke miste koloniene i Afrika, og en innbitthet og bitterhet blant det franske militæret. Et høyre-ekstremt  
angrep ble så vidt avverget i 1961, av OAS, franske generaler planla et kupp i Paris og kom så langt som til 
Korsika. 
165 Pascal Ory et Jean-Francois Sirinell, Les intellectuels en France. De l’affaire Dreyfus á nos jours ( Paris: 
Armand Colin og Éditions Perrin, 2002 )311. Vektige argumenter fra høyreorienterte intellektuelle som var for et 
fransk Algerie, var at den nasjonalistiske motstandsbevegelsen FLN var muslimsk, og at det ikke ville bety en 
progressiv utvikling for Algerie, men snarere mindre ytringsfrihet og dårligere rettigheter, og den vestlig 
orienterte befolkningen ville måtte lide under dette. 
166 Ideologiske brydninger i fransk film, 28. Intervju med Jean Collet. 
167 Ideologiske brydninger i fransk film, 11. Intervju med Claude de Givray. 
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La politique des auteurs 

Bazin opprettet som tidligere nevnt Cahiers du cinéma i 1951 sammen med Lo Duca og 

Jacques Doniol-Valcroze. 168 Bazin knyttet til seg unge skribenter, de mest kjente var François 

Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer og Jacques Rivette, som alle skulle 

senere gjøre suksess som filmskapere i den nye bølgen. Det var fire filmnavn som skulle 

karakterisere ”jeunes turcs”, to R’ er, for Renoir og Rossellini, og to H’er, for Hawks og 

Hitchock. Bazin tok seg av disse unge, ivrige filmentusiastene(alle var i begynnelsen av 20-

årene, unntatt Eric Rohmer som var født i 1920), og som ble en mentor i miljøet. Særlig gjaldt 

dette for den rebelske François Truffaut, som Bazin fungerte som fosterfar for, og som Bazin 

traff da Truffaut var 15 år og på rømmen fra en ungdomsanstalt.169 Bazins ”ånd” lå over 

Cahiers du cinéma. Han var aktiv skribent og engasjert redaktør og skapte et forum for kritisk 

filmanalyse i Cahiers du cinéma. Tidsskriftet utviklet en filmestetisk linje som var i tråd med 

Bazins filmteoretiske holdninger. Som Eric Rohmer innrømmer ble Cahiers du cinéma til 

tross for Bazins venstreorienterte synspunkter, et tidsskrift for filmfanatikere og ikke for 

massene. Det sosiale aspektet i Bazins filmkritikk ble i stor grad ignorert av hans etterfølgere 

til fordel for det rent filmestetiske.170  

Skribentene i Cahiers du cinéma sprang ut av den filmklubb-bevegelsen som oppstod i 

etterkrigstidens Paris, og som Bazin var en stor pådriver for. La Cinémathèque française 

befant seg i en særstilling i denne bevegelsen, mye takket være filmentusiasten og den 

legendariske lederen for Cinemateket, Henri Langlois. Cinemateket ble i sin tid opprettet i 

1936 av Henri Langlois og regissøren Georges Franju som en del av Folkefrontens 

program.171 Langlois hadde egenhendig samlet inn og tatt vare på film fra mellomkrigstiden, 

stumfilmklassikere og B-filmer, og han satte opp et program som inkluderte like mye 

kritikerroste filmer som glemte filmer. Langlois mente at man måtte gjøre hele filmarven 

tilgjengelig for publikum, fordi blant publikum ville det sitte nye filmskapere som måtte gis 

                                                 
168 Andrew, André Bazin, 132.  
Motstandsbevegelsen viste seg å være skuffende svak i dens evne til å gjøre samfunnsendringer. I 1948 viste selv 
de største idealistene og tilhengerne av en kulturell fornying tegn på å være desillusjonert, og håpet om å danne 
en felles kultur mellom borgers gjennom et folkelig opplysningsprosjekt gikk over som i Bazins tilfelle, for å 
kjempe for film som en kunstart.  
169 Det er vanskelig å ikke la seg farge av de rosende omtalene av personen Bazin. Truffaut er blant dem som 
omtaler han som en fransiskaner. Bazin samlet et helt filmmiljø rundt seg før og i tiden med Cahiers du cinéma, 
og bidro i vesentlig grad til at filmskapere fikk gjennomført prosjektene. Blant annet støttet han støttet Chris 
Marker og Alain Resnais i deres tidlige filmer.  
170 Andrew, André Bazin, 135-136.  
Bazin kjempet imot denne utviklingen over at hans kritiske tilnærming til filmmediet og ønsket om å skape en 
mer personlig film, skulle gå på bekostning av en manglende sosial og politisk bevissthet. 
171 Braad Thomsen, Kameraet som pen, 80. 
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anledning til å se alt hva som var blitt gjort i filmen, inkludert det man hadde gått bort ifra.172 

Det skulle vise seg at Langlois’ filmpolitikk ble ekstremt viktig for den nye generasjonen 

filmskapere som sprang ut med den nye bølgen på slutten av 1950-tallet. François Truffaut 

husker de kunne se yndlingsfilmer om og om igjen, og fordypet seg i de tekniske 

uttrykksmulighetene i den grad at han kunne glemme hva filmen handlet om. Til gjengjeld 

kunne de alt om kameraets plassering og hvordan lyset falt.173 I dette miljøet møtte Jean-Luc 

Godard blant andre Eric Rohmer og Jacques Rivette på Cinemateket og kinoer som Ciné-club 

i latinerkvarteret, og sammen startet de i 1950 et månedlig filmtidsskrift La Gazette du cinéma 

som kom ut med 5 numre før det ble lagt ned.  

Da Cahiers du cinéma startede, var det et møde med folk, der holdt af film på en 
spontan måde og meget mindre reflekteret end jer i dag. Hvilket måske også er et 
privilegium. Det de havde tilfælles, tror jeg, med de unge fra alle tider, det er 
viljen til at definere sig imode den omgivende ideologi, 50’er-ideologien hos os i 
Frankrig var et stort had mod den amerikanske film. På det tidspunkt var der to 
grupper. I filmbranchen var der en hel del, som var medlemmer af det franske 
kommunistpartiet. De havde startet filmtidsskriftet Les grands Français, der var 
det eneste tidsskrift, som på det tidspunkt forsøgte at reflektere over filmkunsten. 
Disse mennesker hadede den amerikanske film, man ringeagtede den. Modsat 
fandtes de borgerlige intellektuelle, som foragtede den amerikanske film, fordi 
den var barnlig − når det kom til stykket var alle imod den amerikanske film blot 
af forskellige grunde.174    

Amerikansk film var forbudt under hele krigen, men fra 1944 ble de amerikanske 

filmene som var blitt holdt på vent under krigen, vist til et sultent fransk publikum. 

Amerikanske filmer som western og thrillere var uhyre populære.175 De amerikanske filmens 

popularitet fortsatte utover 1950-tallet. Cahiers-skribentene delte ikke samtidens 

motforestillinger mot amerikansk film, som det etablerte kulturlivet og kommunistpartiet 

gjorde i sin skepsis mot USAs økonomiske og kulturelle dominans. Cahiers-gruppen etablerte 

et sett yndlingsregissører fra Hollywood som fikk tildelt status som auteur, blant annet Raoul 

Walsh, Nicolas Ray, Otto Preminger, Stanley Donen, Frank Tashlin, Douglas Sirk, Budd 
                                                 
172 Peter Wollen, Signs and meaning in the cinema, 50. 
173 Braad Thomsen, Kameraet som pen, 12.   
174 Ideologiske brydninger i fransk film, 28.  
Intervju med Jean Collet, fransk kritiker og mest kjent for sin bok om Jean-Luc Godard som kom ut allerede i 
1963 og i 2. utgave i omarbeidet versjon i 1974.  
175 Forbes and Kelly, French Cultural Studies,173.  
Franskmennenes fascinasjon for amerikansk film i etterkrigstiden, og da spesielt sjangerne western og thrillere, 
knyttes til filmenes gjennomgangstema i forholdet mellom enkeltmennesket og omgivelsene/ verden ble selve 
innbegrepet på den moderniseringsprosess Frankrike var inne i. I en tid da fraflyttingen fra landsbygda var stor, 
forsvant faste referansepunkt i en verden som var preget av eksistensiell tvil etter 2.verdenskrig og under den 
kalde krigen. Disse amerikanske sjangerfilmene tok i bruk en mise-en-scène hvor verden var kontrollert og 
dominert, og der den typiske protagonisten var en lovgiver som gjennom sin egen styrke og karakterfasthet, 
bestemte hva som skulle skje og ikke underkastet seg de betingelser som omgivelsene påla han. 
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Boetticher, Samuel Fuller og Vincente Minnelli. De hadde spesielt to yndlingsregissører, 

Alfred Hitchcock og Howard Hawks.176 Oppsamlingen av amerikansk film etter 2.verdenskrig 

ga franske filmkritikere en unik sjanse til å se filmskaperes filmer samlet og kunne dermed 

lettere trekke linjer mellom filmene. Den amerikanske filmen fra 2.verdenskrig fikk en 

annerledes virkning i Frankrike enn i de angloaksiske landene i hvordan det forrykket 

forholdet mellom populærfilm og kunstfilm. I tråd med Bazins kamp for en mer personlig 

film førte Cahiers du cinéma den såkalte auteur-politikken eller auteur-teorien. Spørsmålet 

dreide seg om hvem som kunne sies å signere en film, og om dette i så fall gjaldt en regissør 

som lagde amerikansk sjangerfilm. Inntil Cahiers du cinéma populariserte ideen om auteur, 

var det en ukjent tanke at en Hollywoodregissør kunne regnes som en auteur. Filmregissøren 

var en auteur hvis det var snakk om en europeisk filmregissør med uttalte kunstneriske 

ambisjoner, og som hadde full kontroll over alle avgjørelsene i filmproduksjonen. En 

filmregissør fra Hollywood ble derimot sett på som en håndverker hvor de viktige 

avgjørelsene lå utenfor filmregissørens kontroll.177 Begrensningene en Hollywoodfilmregissør 

som jobbet innenfor filmstudiosystemet hadde, fikk Cahiers-skribentene til å slutte at de 

regissørene som likevel klarte å få til et personlig og distinkt uttrykk, var de virkelige auteur. 

Det var særlig gjennom iscenesettelsen, mise-en-scène, man ble auteur noe Alfred Hitchcock 

var et eksempel på. Hitchcock klarte å gi et umiskjennelig preg til filmene sine gjennom 

iscenesettelsen, og det til tross for at Hitchcock ikke skrev sitt eget manus. Hitchcock ble 

behandlet av Cahiers-kretsen som en filmkunstner, og Chabrol og Truffaut intervjuet 

Hitchcock om forholdet mellom hans filmer som om de representerte et forfatterskap.178 

Cahiers-gruppen opererte med et auteur-begrep som ikke gikk mellom kunstfilmen og 

mainstream-filmen, men mellom gode og dårlige Hollywoodregissører. De provoserte med 

argumentet om at selv den dårligste filmen av Jean Renoir eller Howard Hawks alltid ville 

være bedre enn den beste filmen til Jean Delannoy eller John Huston, regissører som av 

Cahiers-gruppen ble ansett for å være funksjonærer i filmindustrien.179  

                                                 
176 Wollen, Signs and meaning in Cinema, 50.   
177 Forbes and Kelly, French cultural studies, 173.  
Produksjonen av mainstream-filmen fra Hollywood fulgte et rimelig fastlagt arbeids- og ansvarsfordeling i et 
hierarki der filmregissøren var underordnet filmprodusenten, manusforfatteren og filmstjernene. 
178 Skribentene i Cahiers du cinéma trekker frem et knippe franske regissører som de mener gjorde det samme, at 
de representerte et forfatterskap, Jean Cocteau, Abel Gance, Jean-Pierre Melville, Robert Bresson og særlig er 
Jean Renoir som ble trukket frem som den store franske filmskaperen på 1930-tallet, og som forsvarte hans 
senere filmproduksjon i Hollywood. Renoir ble omtalt i kjærlige former som ”le vieux”(gammelen). 
179 Christian Braad Thomsen, Kameraet som pen – Den nye bølgen i fransk film 1958-94 (København: 
Gyldendal, 1994)  17. 
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 For Cahiers-kretsen representerte amerikansk film en film som var klassisk 

gjennomkomponert. Godard provoserte med å sammenligne amerikansk film med 

klassisismen i fransk litteratur på 1600- og 1700-tallet. André Bazin startet utviklingen av et 

analyseapparat og en kodifisering av amerikansk film i sine essay om western og Orson 

Welles i årene mellom 1945-50, og Cahiers-kretsen fortsatte denne linjen. Et fint eksempel er 

Truffauts artikkel om den amerikanske film noir(”Panorama du film noir américain”, 

1955).180  

Claude de Givray: Truffaut indtog en førerposition blant de unge instruktører i 
Den nye bølge. Derimod stod Bazin nærmest som en fader for både Chabrol, 
Truffaut og Rivette. Han var en af dem, der begyndte at forsvare film som kunst � 
med stort ”K”. Indtil det tidspunkt var der kun nogle enkelte romanforfattere, der 
havde beskæftiget sig med film. Det er min personlige mening, at en mand som 
Eric Rohmer har gjort Bazin’s tankegang en del mere subtil eller finere, nemlig da 
han begyndte at beskjæftige sig med auteur-teori af rent praktiske grunde.   

SP: De sagde auteur-teori, men mener vel auteur-politik, -taktik? 

Givray: Ja, man mente virkelig, at en film var et produkt, – og ikke et resultat af 
en tænkning, dvs, en ide (”pensée”) Og her taler det til Cahiers fordel, at de slog 
fast, at der bag enhver film var en ide og en auteur.181  

Allerede i 1948 lanserte Alexandre Astruc ideen om ”la caméra-stylo”, det at 

filmkameraet brukes som forfatteren skrev med sin penn. Astruc mente filmen gradvis var i 

ferd med å bli et språk som regissøren kunne uttrykke sine tanker gjennom, og at det var på 

tide at forfatteren ikke skulle behøve å føle seg forpliktet til tradisjonell historiefortelling. 182 

Auteur-politikken fikk konsekvenser for hvordan den franske filmen ble vurdert på 1950-

tallet. Den kritiserte fransk film som var preget av filmatisering av litterære klassikere, 

kostymedramaer og fortsatte temaene fra krigen med nasjonalistiske undertoner.183 I en famøs 

artikkel i Cahiers du cinéma i 1954 går den da 22-årige François Truffaut hardt ut mot det 

som ble kalt kvalitetstradisjonen i fransk film.184   

I artikkelen ”Une certaine tendance du cinéma français” (en viss tendens i fransk film) 

kritiserer Truffaut manusforfatternes sentrale posisjon i fransk film som han mener fører til 

                                                 
180 Forbes and Kelly, French Cultural Studies, 172. 
181 Institut for filmvidenskab, Ideologiske brydninger i fransk film, 9. Claude de Givray var filmkritiker i Cahiers 
du cinéma og Arts, og assistent i filmer til Truffaut, Godard og Chabrol. 
182 Guy Austin, Contemporary French Cinema, (New York: Manchester University Press, 1996)13. 
183 Austin, Contemporary French Cinema, 11. 
184 Artikkelen utkom i Cahiers du cinéma n°31 i januar 1954. Truffaut agiterte for en film som skulle uttrykke 
regissørens personlige ambisjoner, og gikk til hatske angrep på de regissørene i fransk film som han mente 
mekanisk iscenesatte filmmanusskript uten å ha særlig kjennskap til filmen som medium og ifølge Truffaut 
gjaldt det regissører som Claude Autant-Lara, René Clement og Yves Allégret.  
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dialog-drevne filmer og til et ”vanlig oppsett” med psykologisk realisme. Truffaut angrep i 

sær to manusforfattere i fransk film, Jean Aurenche og Pierre Bost, som Truffaut mente 

personifiserte fransk films ”ærefrykt” for det originale, litterære verket, og som hadde lite 

kjennskap til filmen som medium og til filmatiske virkemidler. Truffaut ville til livs 

konsensusen som rådet i disse adaptasjonene om ”inventer, sans trahir” (å gjendikte uten å 

forråde) Han mente filmatiseringer av romaner fikk noe uforløst over seg, ved at 

filmregissøren prøvde å få publikum til å glemme romanen, uten at det lyktes.185  

Auteur-politikken i Cahiers du cinéma førte til en praksis der de konsentrerte seg lite 

om filmer med ”høyverdige” temaer. I 1959 fulgte Chabrol opp prosjektet med å kritisere 

samtidens film med artikkelen ”Grands Sujets, petits sujets”. Chabrol skriver at en film ikke 

er avhengig av et eksepsjonelt og ”stort” tema for å bli en stor film.186 Det som skulle 

karakterisere temaene i den nye bølgen fra slutten av 1950-tallet, var nettopp de hverdagslige, 

små hendelsene.  

Da de unge instruktører var kommet i gang med regelmæssigt at lave film, fik 
Cahiers en enorm indflydelse. F.ex. da de trykte et temanummer om amerikansk 
film (solgt i 5000 eks.) Alle filmjournalister læste det. Truffaut gav et eksempel 
herpå. Kort tid forinden havde en film af Vincente Minelli haft premiere. Kritiken 
havde skrevet lidt om skuespillerne, lidt om selve filmen men intet om 
instruktøren. – Siden temanummeret udkom, blev der hver gang skrevet et par 
linier om instruktøren(som oftest kopieret direkte fra Cahiers).187 

Den nye bølgen i fransk film 

Cahiers du cinéma tok opp i seg en generasjon cinéphile som ikke hadde ideologiske 

motforestillinger mot å la seg inspirere av tidligere film. De anså seg selv som en generasjon 

filmvitere som kunne omskrive filmhistorien, for de kunne selv gjøre seg opp en mening om 

filmhistorien med Henri Langlois’ rikholdige filmprogram på Cinemateket. Godard beundret 

Eisensteins bruk av montasje og lot seg ikke affisere nevneverdig av den tidligere politiske 

bruken av den, som nettopp hadde vært Bazins store kampsak. Med den nye bølgen kan 

filmen sies å bli å utgjøre et modernistisk gjennombrudd, men som forfatterne bak 

                                                 
185 François Truffaut kritiserer tanken om at det var visse deler av en roman man ikke kunne oversettes direkte til 
film, og at man dermed måtte bearbeide disse partiene i boken i forfatterens sted for å gjøre det om til et 
filmmanus. Det skulle senere lykkes François Truffaut å bevare den litterære egenarten i filmen Jules et Jim fra 
1962.   
186 Skriver dette i Cahiers du cinéma oktober 1959. 
187 Ideologiske brydninger i fransk film, 11.  
Claude de Givray var filmkritiker i Cahiers du cinéma og Arts, og assistent på filmer til Truffaut, Godard og 
Chabrol. 
187 Braaten, Kulset og Solum, Introduksjon til film,157-158. 
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Introduksjon til film poengterer var flere av de filmatiske elementene allerede gjort 

tidligere.188 

Criticism taught us to admire both Rouch and Eisenstein. From it we learned not 
to deny one aspect of the cinema in favour of another. From it we also learned to 
make films form a certain perspective, and to know that it something has already 
been done there is no point in doing it again. A young author writing today knows 
that Molière and Shakespeare exist. We were the first directors to know that 
Griffith exists. Even Carné, Delluc and René Clair, when they made their first 
films, had no real critical or historical background. Even Renoir had very little; 
but then of course he had genius. 189 

Cahiers du cinéma hadde eksistert i syv år før skribentene begynte å lage film, og særlig fra 

1953 hadde Truffaut bidratt til en refleksjon rundt filmmediet og gitt anledning til å gjøre seg 

opp en mening om film, une certaine idée du cinéma.190 Det startet med kortfilm i 1958 og 

spillefilmdebut med François Truffauts Les 400 coups (På vei mot livet) i 1959, Godard med 

A bout de souffle (Åndeløs, 1960), og Chabrols Les Bonnes femmes (1960) innledet det som 

har blitt betegnet som den nye bølgen i fransk film. Ingen av filmregissørene i den nye bølgen 

hadde filmutdannelse eller hadde gått lære i filmstudio, noe som var den vanlige 

inngangsbilletten til å bli regissør. Men bakgrunnen som skribenter i Cahiers du cinéma, ga 

dem et fundament av nye ideer til å utmeisle en ny film. Cahiers du cinémas idégrunnlag kan 

grovt kan sammenfattes slik, de lærte håndverket og kameraføring av Hitchcock, den franske 

realismen av Renoir og av Rosselini lærte de å filme på gata:  

Alt i alt var der for Cahiers tre retninger, som virkelig var komplementære: 
Hitchcock, Renoir og Rosselini. Hitchcock var ”læreren”, ”håndværket” mht. 
kameraets funktioner. Renoir var ham, der virkelig var indbegrebet af den franske 
realisme i sine film – han kunne kaldes ”faderen”. Fra at være typisk ”fransk”, 
blev han efterhånden ”universell” via USA og Indien. Størstedelen af de franske 
kritikere hævdede, at da han forlod Frankrig, var det slut med ham, idet han var 
præget af en sådan egoisme, der ikke tillod ham at lave film uden fransk ost og 
fransk vin. Alt dette forsøgte Cahiers at bekæmpe – de så hans udvikling. 
Rossellini var manden, der filmede på gaden ( f.ex.”Europe 51”) Han havde i 
øvrig en indflydelse på Cahiers, som man ikke kender rigtigt, da den aldrig har 
været materialiseret. Omkring 1956-57 ville han på et tidspunkt financiere billige 
film for Chabrol, Truffaut – muligvis også Godard. Chabrol og Rivette skrev et 
manuskript og præsenterede det for Rossellini. Det var spændende, fordi han ikke 

                                                 
188 Jean Narboni and Tom Milne (red.), Godard on Godard, 172. 
 Intervju med Jean-Luc Godard i Cahiers du cinéma 138, Desember 1962 (spesialnummer om den nye bølgen). 
 
190 Petite anthologie des Cahiers du cinéma, La politique des auteurs, 5. 
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udtrykte sig om kvaliteten af manuskriptet, men fikk de unge instruktører til selv 
at fortælle, hva de ville udtrykke med deres film (scener og sekvenser).191 

Den elliptiske fortellerstilen til Rosselini, var noe Godard videreførte i A bout de souffle med 

jump-cuts, som hopp i fortellerstrukturen. Overgangen fra skribentvirksomhet til filmskaping 

var mulig mye gjennom teknologiske nyvinninger, som lettere kameraer og raskere film, som 

ikke krevde et stort produksjonsapparat for filmproduksjon. Det gjorde at de kunne filme 

utendørs og på location istedenfor å måtte filme i et filmstudio pga. lysforholdene og tunge, 

immobile kameraer. De tok i bruk teknikker som ble brukt i filmavisopptak og brukte 

fotografer som Raoul Coutard og Henry Decaë, som hadde henholdsvis bakgrunn som 

nyhetsreporter og dokumentarfilmskaper og filmfotograf i det franske forsvaret i Indokina. 

Det ble filmet med et lite kamera-crew. Det gjorde dem mobile og kunne lett flytte handlingen 

inn i leiligheter og steder som det tidligere ikke hadde vært mulig å lage spillefilm på. 

Locations var stedene regissørene kjente og oppholdt seg på.192 Det var ingen ekstra 

fasiliteter, og sminke og klær var skuespillernes egne. Rollene de spilte lignet på deres egne 

liv. Dette skapte en friskhet i filmene. Godard brukte for eksempel i A bout de souffle naturlig 

lys for å filme en scene i restauranten.193 Regissørene fikk dispensasjon fra fagforeningen som 

bestemte regelverket for filmopptak, og de slapp å bruke filmstudio i et visst antall dager med 

et visst antall filmarbeidere. Det gjorde filmene uhørt billige å produsere og gjorde dem i 

stand til å lage film utenfor de etablerte kanalene.  

Da TV så begynte at blive udbredt i slutningen af 50’erne, var fransk film nede i 
en bølgedal – bl.a. pga. det manglende publikum. Og det var det hul, Den nye 
bølge havde besluttet sig for at udfylde. Man filmede gerne med 16mm frem for 
der kommercielle 35mm, der dels var dyrt, krævde store, tunge kameraer og 
enorme blimp (hvis man skulle jobbe med direkte lyd.) Man tog små 
reportagekameraer(f.ex. Arriflex)som man kan bære i hånden. Da ingen af de 
”rigtige” fotografer ville arbejde således, tog man en mand som Raoul Coutard, 
der jo er en fotograf af høj kvalitet. Man gav afkald på synkronlyd og arbejdede 
systematisk med eftersynkronisering. Man eksperimenterede også med selve 
materialet – man arbejdede med mer følsom film(lærere i film afviste dette totalt, 
da ”det jo er fuldt af korn”)”A bout de souffle” (”Åndeløs”) f.ex.: Godard havde 
hørt om en anden type film fra ILFORD, en type, der var langt mer følsom end 
normale film. Den måtte ikke importeres til Frankrig, da KODAK havde monopol 
på markedet i Frankrig. Godard insisterede på at ville bruge ILFORD til visse 
natoptaglser, hvilket bevirkede, at producenten (Georges de Beauregard) måtte 

                                                 
191 Ideologiske brydninger i fransk film, 10.  
Intervju med Claude de Givray.  
192 For eksempel i A bout de souffle, der Godard filmer Jean-Paul Belmondo og Jean Seeberg gå bortover 
Champs -Elyssées der kontorene til Cahiers du cinéma lå, men Godard unngikk bevisst å filme Triumfbuen som 
ville ha vært det klassiske turistfilmportretteringen av Paris.  
193 Dixon, Winston, Wheeler, The films of Jean-Luc Godard, 23. 
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smugle nogle ruller fra England til Frankrig. Alt dette viser, at der var to sider af 
Den nye bølge. Dels de ”intellektuelle”, der skreve artikler i blade og tidsskrifter – 
og dels dem, der interesserede sig for selve materialet.194 

Monopoliseringen i filmindustrien var en vektig årsak til Godard sterke protester mot 

tilstanden i film som kom til uttrykk i mai 68. Godard lot seg særlig provosere over KODAKs 

markedsmakt som han mente inkarnerte en imperialistisk estetikk. A bout de souffle ga et 

”røft” inntrykk. Den så ut som den var laget av de unge folkene som ble filmet, det brøt 

illusjonskapende amerikanske filmen.  

Moreover, A bout de Souffle was the sort of film where anything goes: that was 
what it was all about. Anything people did could be integrated in the film. As a 
matter of fact, this was my starting-point. I said to myself: we have already had 
Bresson, we have just had Hiroshima, a certain kind of cinema has just drawn to a 
close, maybe ended, so let’s add the finishing touch, let’s show that anything 
goes. What I wanted was to take a conventional story and remake, but differently, 
everything the cinema had done. 195 

Det dreide seg ofte om det lite heroiske i vanlige liv. Det var rastløse, urbane 

mennesker, og den hektiske klipperytmen som Godard anvendte passet disse kule, 

storbyvirrende mennesker.196 Filmen hadde en episodisk fortellerstruktur fremfor den 

stramme lineære historiefortellingen.  

Godards Til siste åndedrag er en film som først og fremst framstår som en 
modernistisk lek omkring kunstverkets bevissthet om det å være kunst. Gjennom 
en slags opposisjonell estetikk minner filmen oss stadig om at det vi ser er film, 
og den hindrer oss dermed i den tradisjonelle deltakende, absorberende og 
involverende tilskuerposisjonen som mainstream-filmen etterstreber.197 

Den nye bølgen og fransk film generelt på 1960-tallet, satte Frankrike på kartet som en 

ledende filmnasjon.198 Den nye bølgen var med på å løsrive filmen fra politikken og fra dens 

”oppgaver”. Godard eksemplifiserer hvordan en modernistisk bruk av filmmediet endrer seg 

til å bruke et ”dekonstruert” filmspråk til et politisk anliggende utover 1960-tallet. Godard så 

på seg selv som oppvokst og ernært av film, som en filmens mann, en cinefil hvor erfaringene 

om verden kom fra filmen og ikke ”det virkelige livet”. I neste kapittel skal vi se at det ikke 

bare lenger er filmpolitikk som skal komme til å engasjere Godard. Det er hans utgangspunkt 
                                                 
194 Ideologiske brydninger i fransk film, 11.  
Claude de Givray var filmkritiker i Cahiers du cinéma og Arts, og assistent på filmer til Truffaut, Godard og 
Chabrol. 
195 Tom Milne(red.), Godard on Godard. 173. 
 Intervju med Jean-Luc Godard i Cahiers du cinéma 138, Desember 1962 et spesialnummer om den nye bølgen. 
196 Dixon, Winston og Wheeler, The films of Jean-Luc Godard, 29. 
197 Braaten, Kulset og Solum, Introduksjon til film, 160. 
198 Sowerwine, France since 1870 , 338-342. 
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for radikalisering. Godards utprøving av filmen i første halvdel av 1960-tallet skal legge 

grunnlaget for den kampen han etter hvert førte med å bryte ned inntrykket av virkelighet i 

film.   
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Jean-Luc Godard: Til kamp mot filmens virkelighetseffekt 
og kampen for en politisk film 

I de to foregående kapitlene har jeg beskrevet en realistisk filmtradisjon i Frankrike gjennom 

Jean Renoirs filmer på midten av 1930-tallet og filmkritikeren André Bazins hyllest av de 

italienske nyrealistiske filmene, av Orson Welles’ bruk av dybdefokus, samt en mise en scène 

som Bazin mente gjorde tilskueren i stand til å komme nærmere virkeligheten.  I løpet av 

1960-tallet endrer ikke bare forståelsen av film seg, men med den språklige vendingen i 

humaniora og samfunnsvitenskapene endrer forståelsen seg av hva som utgjør virkelighet.  

Spørsmålet om representasjon blir et mer prekært spørsmål med de politiske hendelsene etter 

mai 68, og Godard ser realisme som utelukkende en borgerlig-realistisk representasjonsmåte.   

Jean-Luc Godard blir en markant skikkelse på 1960-tallet i den franske filmen i forsøket på å 

forandre forståelsen av film.  Dette kapittelet tar sikte på å beskrive hvordan Godard forsøker 

å endre oppfatningen av fiksjon og virkelighet gjennom et utvalg av filmene hans fra 1966 til 

1972, i hovedsak filmene Les deux ou trois choses que je sais d’elle og La Chinoise, begge fra 

1967. Godard utfordrer ideen om at en troverdig og mer sann fremstilling kan sikres gjennom 

å være autentisk i forhold til miljøet som portretteres, og manifesterer tydelig gjennom 

filmene disse epistemologiske endringene i forhold til fotografiet og til filmen. Han drar 

veksler på tenkningen fra den strukturalistiske betraktningsmåten i humaniora, Bertold Brecht 

og Roland Barthes. Dernest kommer jeg til å se på hvorfor Godard i den aktivistiske perioden 

mener at det som best kan karakteriseres som en antirealistisk film, blir den eneste mulige 

form for politisk film for Godard.  

Det fins mange former for Godard, mange kapitler i hans snart 50-årige 

filmproduksjon.199 Han forbindes med langt mer enn et kritisk filmprosjekt og politisk 

aktivisme, men jeg skal konsentrere meg om den perioden der Godards kritikk av forståelse 

av film som speiling av virkelighet, går over i et revolusjonært prosjekt etter mai 68, i 

dannelsen av den maoistiske, marxist-leninistiske filmgruppen Dziga Vertov. 

1960-tallet var Jean-Luc Godards store tiår som filmskaper, og ny Godard-film var en 

begivenhet som blir diskutert, beundret og kopiert. Han utforsker ulike filmsjangere, og viser 

en ustoppelig vilje til å fornye seg. Fra gjennombruddet med A bout de souffle i 1960 til 

                                                 
199 Godard lagde sin første kortfilm i 1955 med Opération ”béton”, og så fulgte kortfilmene Une femme coquette 
(1956), Charlotte et Véronique (1957), Une Histoire d’eau (1958) og Charlotte et son Jules (1958), før Godard 
slo gjennom med sin første spillefilm i 1960, A bout de souffle. Godards foreløpig siste spillefilm er L’Eloge de 
l’amour fra 2001.   
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Godards bruddet med konvensjonell filmskaping etter mai 68, produserer Godard filmer som 

plasserer han i den store filmkanonen. Dette er filmer som Une femme est une femme (1961), 

Vivre sa vie (1962), Les Carabiniers (1963), Le Mépris (1963), Bande à part (1964), Une 

femme mariée (1964), Alphaville (1965), Pierrot le fou (1965), Masculin Féminin (1966), Les 

deux ou trois choses que je sais d’elle (1967), La Chinoise (1967) og Weekend (1967).  

Godards filmstil kjennetegnes i første halvdel av 1960-tallet av en elliptisk fortellerstil 

og et filmspråk som bryter med den tradisjonelle filmens lineære og ”sømfrie” oppbygning av 

historien. Etter Pierrot le fou (1965) utvikler han en mer assosiativ collagestil som minner 

mer om essayet i formen, i filmer som Masculin Féminin og Les deux ou trois choses que je 

sais d’elle. Han begynner filmkarrieren ved å ta for seg en amerikansk filmtradisjon som han 

beundrer, samtidig som han bryter med de sjangermessige oppskriftene i Hollywood-filmen. I 

Vivre sa vie (1962) med undertittelen film en douze tableaux, introduserer Godard 

kapittelinndelinger i en sosiologisk anlagt analyse av prostitusjonens økonomi, som var helt 

uortodokse elementer i fiksjonsfilmen.  

Godard legger aldri skjul på at det er film vi ser, snarere ønsker han å poengtere innad 

i filmen at det er film. Ved å bruke referanser fra en virkelighet utenfor den illusjonen av 

virkelighet filmen skaper, bryter han med den klassiske representasjonsformen til Hollywood-

filmen. Som jeg tok for meg i forrige kapittel var det auteur-politikken som skribentene i 

Cahiers du cinéma førte på 1950-tallet som la grunnlaget for den estetiske revolusjonen 

filmene i den nye bølge og for Godards utprøving av filmmediet i første halvdel av 1960-

tallet. Hans brudd med filmens syntaks kan sies å være filmpolitisk motivert, i en stadig søken 

etter nye former for film, og gjøre filmen til den viktigste kunstformen i det 20. århundret. 

Men Godards filmpraksis, som bunnet i å ha en klar motpart – de amerikanske 

sjangerfilmene, gikk noe på tomgang fra rundt 1963, og førte i neste omgang til filmer med 

klassiske temaer som tok opp parforholdet, som i filmene Le Mépris og Une femme mariée. 

I 1965 nådde Godard et selverklært nullpunkt med filmen Pierrot le Fou. Det betydde 

slutten på filmer med motiv fra amerikansk sjangerfilm og slutten på en protagonist som er en 

drømmer. 200 Etter Pierrot le fou forsvinner kjærlighetstemaet, og distansen øker til 

karakterene. Godard mente selv at innenfor fiksjonens rammeverk forholdt han seg til en 

aktuell samtid på 1960-tallet. Det inkluderte også filmer som foregikk i en slags fremtid-i-
                                                 
200 Braad Thomsen, Kameraet som pen, 153. 
 Pierrot le fou markerte slutten på filmer med temaet der protagonisten drømmer om å stikke av til et 
fjerntliggende land og begynne forfra igjen. I filmer som Til siste åndedrag og Le petit soldat er protagonisten en 
drømmer. Godard karakteriserte sine helter som de siste romantiske helter og de siste etterkommere av La 
nouvelle Héloise, den unge Werther og Hermann og Dorothea. (La nouvelle Héloïse (1774) av Jean-Jacques 
Rousseau, Den unge Werthers lidelser (1774) og Hermann og Dorothea (1799) av Johann Wolfgang Goethe.)  
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nåtiden, som i science fiction filmen Alphaville.201 Frem mot mai 68 lager Godard film som 

gradvis blir mer intellektuell i formen, og med en stadig mer fragmentert klippestil bryter han 

båndene med det store kinopublikummet. Paradoksalt nok, ettersom han ser seg selv som en 

filmens nyhetsreporter i denne perioden og utforsker misforhold i samfunnet som nettopp 

rammer ”massene”. Godard begynner i økende grad å opptre som en venstreorientert 

intellektuell, både i og utenfor filmen. Han tar sterk avstand fra Vietnam-krigen, og er kritisk 

til det forbrukersamfunnet som tegner seg.  

Jean-Luc Godard ble født i Paris i 1930, men vokste opp i Nyon i Sveits, dit familien 

flyttet da Godard var liten. Godards familie kom fra det protestaniske høyborgerskapet. 

Moren var datteren av grunnleggeren av La Banque de France et Pays-Bas, og faren en 

anerkjent lege med praksis i Nyon. Godard minnes moren med kjærlighet, hun skapte et hjem 

av kultur og varme, mens faren var av et strengere kaliber. Senere skulle Godard innrømme at 

familien på morssiden hadde samarbeidet med okkupasjonsmakten under krigen og var 

”collaborateurs”. Som 20-åring drar Godard til Paris for å studere etnologi på Sorbonne, og 

oppnår til slutt etter tre år ”et sertifikat”. Forelesningene sies det han i beste fall fulgte 

sporadisk. Godard brukte heller tiden på filmklubbene, særlig på Cinémathèque française og 

på Ciné-club i Latinerkvarteret, og begynte å skrive filmanmeldelser. Fra 1952 skrev Godard 

for Cahiers du cinéma.202 Godard brøt med familien på begynnelsen av 1950-tallet, og denne 

perioden i hans liv har vært gjenstand for mye spekulasjoner. Han hadde pengeproblemer, og 

selv om det foreligger få opplysninger fra denne perioden i hans liv, synes det å være klart at 

Godard stjal, først fra familien og senere i jobben i en sveitsisk tv-kanal som moren hadde 

skaffet ham. Godard hadde etter dette et kort opphold på et psykiatrisk sykehus.203 Moren 

døde i en bilulykke når Godard er 24 år. 

I tiden som filmskribent beundret Godard klassisk Hollywood-film og regissører som 

Howard Hawks og Alfred Hitchcock. Analysene hans av Hitchcocks filmer har blitt stående 

som noe av det fineste som har vært skrevet av filmkritikk. I denne perioden skaper han 

begrepet ”anti-film”, noe han bruker utelukkende som en positiv betegnelse. Dette var filmer 

som bød på et mer anarkistisk filmspråk gjerne ispedd ordspill, som i Hitchcocks Foreign 

Correspondent (1940).204 Prinsippet om motsetninger er også viktig i Godards filmer, der et 

utsagn kan bli ”slått i hjel” av det neste og der han elsker å sjonglere med setninger.  

                                                 
201 Peter Wollen, ”Godard og motfilmen: Vent d’est” i Filmteori, Fossheim (red.), 165.  
Første gang publisert i Afterimage i 1972.  
202 Tom Milne (red.), Godard on Godard, 12. 
203 Braad Thomsen, Kameraet som pen, 120. 
204 Braad Thomsen, Kameraet som pen, 120-121.  
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Godard mente forskjellen mellom det å skrive og regissere var kvantitativ, fordi den samme 

tenkningen om film lå til grunn. Godard forteller i et intervju i 1962 at han i tiden som 

skribent i Cahiers så på seg selv som en fremtidig regissør. Selv om han i 1962 har blitt 

filmskaper anså han seg mer enn noen gang som filmkritiker, men istedenfor å skrive kritikk 

lager han film der den kritiske dimensjonen inngår i filmen.205   

Godards samfunnskritikk tiltar etter 1965, og han kritiserer de ”skjulte bildene” i 

massekulturen som bygger opp under forbrukersamfunnet i filmer som Masculin- féminin 

(1966) Deux ou trois choses que je sais d’elle (1966) og Made in USA (1966). Godard vil fra 

dette tidspunktet frigjøre seg fra alle krav til fortelling og være en filmens essayist. I denne 

perioden begynner han ”å trene opp” sitt publikum ved at de skal tenke gjennom de 

konvensjonelle strukturene. I samme periode forsøker Godard å avgrense identifikasjonen 

mellom tilskueren og hovedpersonene i filmen, og han søker å etablere noen helt nye regler 

for fortolkning av film. 206 Da Le Week-end kommer ut i desember 1967, signaliserer Godard 

at hans befatning med konvensjonell filmskaping nærmer seg slutten. Le Week-end avsluttes 

med ”fin de cinéma”. Bilen i Le Week-end, symbolet Godard velger for det moderne 

forbrukersamfunnet, lar han gå opp i flammer. Dette innevarsler hans avstandtaken fra det 

samfunnet som omgir han og et snarlig brudd med konvensjonell filmskaping. Etter Le Week-

end frem til mai 68 blir Godards prosjekt i første rekke å avsløre hvordan visse kombinasjoner 

av tekst/lyd/bilde blir undertrykket eller fordreid for å passe inn i den vestlige, kapitalistiske 

tenkemåten. Mai 68 leder til Godards aktivistiske periode med filmgruppen Dziga Vertov.  

Cinéma vérité  

Den teknologiske utviklingen innen filmutstyr på 1960-tallet ga lettere kamerautstyr og mer 

lysfølsom film. Det ble dermed lettere for filmskapere å filme utenfor filmstudio og å skyte på 

location. Både dokumentarfilmskapere og regissørene i den nye bølgen, som Godard i A bout 

de souffle (1960) og Truffaut i Les 400 coups (1959), benyttet seg av de nye mulighetene som 

det nye kamerautstyret ga til å tre ut av filmstudioene og å filme på gata og tok i bruk de nye 

håndholdte kameraene.  

I søken etter nye filmformer som den nye bølgen hadde initiert på begynnelsen av 

1960-tallet, fulgte en dokumentarfilmbølge med sentrum i Frankrike som fikk betegnelsen 

cinéma vérité. Uttrykket impliserte en sann film. I essayet ”The Leacock Experiment” fra 

                                                 
205 Tom Milne (red.), Godard on Godard, 171.  
Intervju med Jean-Luc Godard i Cahiers du cinéma n° 138, desember 1962. Dette var et spesialnummer som var 
viet den nye bølgen. 
206 Dixon, Winston, Wheeler, The films of Jean-Luc Godard, 101-103. 
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1963 ser Louis Marcoreelle ideen om cinéma vérité i en forlengelse av den italienske 

neorealismen og mener det var et viktig bidrag til utforskning av den realistiske 

fiksjonsfilmen som filmene i den nye bølgen hadde påbegynt. 207  

Filmskaperen Jean Rouch gikk i spissen for at fiksjonsfilm og dokumentarisk 

materiale skulle kunne brukes i film. Han gikk delvis etnografisk til verks i fremstillingen av 

forskjellige miljøer i Paris, i filmer som Chronique d’un été (1961) hvor han stopper folk på 

gata og spør, ”Si meg, er du lykkelig?” og i filmen Le Joli mai (1963). Rouchs filming og 

klippestrategier ble sett på som en kilde til fornying av fiksjonsfilmen. I anglosaksiske land 

fikk man en lignende retning til cinéma vérité innen dokumentarfilm kalt Direct Cinema. 

Direct Cinema impliserte en direkte tilgang til livet, men der regelen var at filmskaperen 

skulle holde seg mer i en nøytral posisjon i bakgrunnen og observere. 208 Begrepene om 

cinéma vérité og Direct Cinema gled raskt over i hverandre. 

I første halvdel av 1960-tallet deltok Godard i en kort bølge med etnografisk anlagte 

dokumentarfilmer som tok utgangspunkt i Paris med filmen Masculin Féminin (1966). I 

Masculin Féminin hadde han ambisjoner om å utføre en etnografisk undersøkelse, og i 

filmens åpningssekvens står det på en billedtekst ”Vi lever i primitivt samfunn, og Coca-Cola 

og General Motors er våre totem.”209 I Masculin Féminin utfordres troen på at 

dokumentarfilmen kan komme tettere innpå en sannhet ved å gjøre bruk av håndholdt kamera 

og intervjue menneskene i filmen. Godard reiser spørsmålet om man kan fange inn en egentlig 

sannhet ved et menneske ved at man stiller det et spørsmål. I lange intervju-sekvenser med 

ungdommene i filmen, der svarene ikke helt korresponderer med spørsmålene, viser Godard 

at den subjektive sannheten til disse ungdommene ikke lar seg overføre ”direkte” til film.  

Med den nye teknologien og dokumentarfilmer som ble vurdert ut fra hvor tett de kom 

innpå mennesker og skjulte sider i samfunnet, begynner Godard å kritisere det han anså skillet 

mellom dokumentariske opptak av en ytre virkelighet og iscenesatte, subjektive partier. I 

Masculin Féminin blandes opptak av ungdommene i filmen rundt i Paris med stiliserte scener 

om hverandre. Godard mente at alt, både dokumentariske opptak og iscenesatte, subjektive 

partier i en film, var representasjon. 

                                                 
207 Cahiers du cinéma, Jim Hillier (ed.), 1960-1968: New Wave, New Cinema, Revaluating Hollywood 
(Cambrigde, Massachusetts: Harvard University press, 1986), 224.  
208 Dixon, Winston, Wheeler, The films of Jean-Luc Godard, 109-110.  
Godard samarbeidet med de amerikanske regissørene Leacock og Pennebaker i november 1968, men brøt 
samarbeidet da han mente deres film manglet en nødvendig kontekst og fant Pennebakers bruk av håndholdt 
kamera som problematisk og ”jeg-bevisst” og distraherende for den politiske analysen. Leacock ønsket å 
fortsette den politiske kampen med filmstilen Direct Cinema, mens genren for Godard da representerte en 
reaksjonær form. 
209 Douglas Morrey, Jean-Luc Godard. (Manchester University Press, 2005), 47.  
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Den sovjetiske dokumentarfilmskaperen Dziga Vertovs begrep om ”Kino-Pravda” lå 

til grunn for betegnelsen cinéma vérité. 210 Jean-Pierre Gorin, som Godard skulle danne 

filmgruppa Dziga Vertov med etter mai 68, mente innholdet i betegnelsen cinéma vérité på 

1960-tallet bygde på en misforståelse: ”På den tiden hadde begrepet om ”Kino-Pravda” 

ingenting å gjøre med reportasjeformen eller et uhildet, ”candid” kamera som Dziga Vertov er 

assosiert med i dag. Begrepet ”cinéma vérité” skulle bety politisk film.”211 Gorin mente at 

Vertov forholdt seg til virkeligheten og filmmediet slik han og Godard tenkte seg det, at 

skillet mellom dokumentarfilm og fiksjonsfilmen var et falskt skille, og at alt på lerretet var 

representasjon og fiksjon.  

We think the split between documentary and fiction is false. Everything on the 
screen is fiction. That’s what Dviga Vertov proved in the newsreels of the 
Bolshevik revolution. The term cinéma vérité comes directly from Vertov, but he 
was mistranslated. The term he used was “Kino Pravda”. “Pravda” in Russian 
means “truth”, but it was also the title of the Bolshevik newspaper. What Vertov 
meant by “Kino Pravda” was “Kino B.” – “B.” as in “Bolshevik”. Vertov was 
really making fiction movies, using elements of reality, as everyone does. 212 

Både med Masculin Féminin og Les 2 ou 3 choses que je sais d’elle kan Godard sies å ta mål 

av seg til å tegne et etnografisk dokument fra samtidens Paris. 213  

Den 5. Republikken 

Godards tid som fransk films enfant terrible og stjerneregissør på 1960-tallet sammenfalt med 

at Charles de Gaulle satt som Frankrikes president mellom 1958 og frem til 1969.214 I forrige 

                                                 
210 Dziga Vertov (1896-1954), pseudonym for Denis Kaufman, sovjetisk dokumentarfilmskaper med filmer som 
Kino-Pravda (1922-25), Stride, Soviet! (1926) og The Man with the Movie Camera (1929). 
211 Cinéma 70, “Le groupe “Dziga Vertov” i Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 1950-1984 bind 1, red. 
Alain Bergala (Paris: Cahiers du cinéma) 343. 
 “A cette époque, le terme de ‘Kino-Pravda’ n’avait rien à voir avec le reportage ou la camera “candid”, ce avec 
quoi Dziga Vertov est abusivement assimilé aujourd’hui sous le concept de “cinéma vérité”: cela voulait dire 
cinéma politique.” 
212 Sight and Sound,”Angle and Reality: Godard and Gorin in America” vol. 42 no 130-133 i Jean-Luc Godard. 
Interviews, red.David Sterrit, 60    
213 Morrey, Jean-Luc Godard, 61. 
214 General Charles de Gaulle (1890-1970) var Frankrikes president mellom 1958 og 1969. De Gaulle var 
krigshelten som hadde kjempet under både 1.verdenskrig og 2.verdenskrig, og ble den store franske landsfaderen 
etter krigen. Under 2.verdenskrig ledet de Gaulle den franske motstandsregjeringen ”det frie Frankrike” mot 
Vichy-regimet fra London, som sammen med de allierte styrkene deltok i frigjøringen av Frankrike i 1944. Etter 
frigjøringen dannet de Gaulle en overgangsregjering som han ledet frem til valget på ny nasjonalforsamling i 
1946, og konstitueringen av den 4. Republikken. De Gaulle ønsket seg et sterkt mandat til presidenten i den nye 
grunnloven, men møtte motbør i parlamentet, men vant ikke gehør. De Gaulle trakk seg fra 
samarbeidsregjeringen ”le tripartisme” i 1946. I 1947 danner de Gaulle et eget parti Union des Démocrates pour 
la République (UDR) et parti på høyresiden og som ville fremme det nasjonale, og hvis popularitet avhang mye 
av de Gaulles egen person og evne til å vinne tilhengere. De Gaulle forlot partipolitikken i 1953 etter at et nytt 
valgmandatsystem reduserte gaullistenes innflytelse i parlamentet. De Gaulle kom imidlertid sterkt tilbake i 
1958. Etter et høyreekstremistisk kuppforsøk i Algerie, kom de Gaulle i 13.mai 1958 til makten. De Gaulle 
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kapittel så vi hvordan staten ble en viktig aktør i industrireisingen etter 2. verdenskrig, og at 

Jean Monnets 5-årsplaner bar gode frukter for den franske økonomien førte til sterk vekst i 

industrien. Frem til den første oljekrisen i 1973 opplevde Frankrike i likhet med de vest-

europeiske landene en sterk økonomisk vekst, og årene mellom 1945 og 1975 betegnes i 

Frankrike som ”Les Trente Glorieuses” de strålende trevde. Staten, den 5. Republikk, ble sett 

på som president Charles de Gaulles verk, og store samfunnsomveltninger skjedde under hans 

presidentperiode. Frankrike ble urbanisert og industrialisert i høyt tempo, og utviklingen med 

stadige sammenslåinger og monopolisering i industrien eskalerte utover på 1960-tallet i den 5. 

Republikk. En hel generasjon unge bønder flyttet inn til de nye forstedene og de nye 

industrielle sentrene.215 Under de Gaulles presidentperiode ble en rekke store byggeprosjekter 

satt i gang for å avhjelpe på bolignøden.216 I forstedene utenfor Paris ble boligkomplekser 

med opptil 1000 boenheter i hver blokk bygget ut fra strengt funksjonelle krav og med en lav 

kostnadsmal for å kunne tilby lav husleie til den nye arbeiderklassen. Boligene gikk under 

navnet H.L.M.(Habitation à loyer modéré), som i en norsk ordbok oversettes med simpel, 

nitrist moderne høyblokk. Godard kommer til å kritisere det han oppfattet som ensretting i den 

gaullistiske republikken. 

Med den generelle velstandsøkningen på 1960-tallet, interesser Godard seg i stigende 

grad for hvordan arbeiderklassen ble en del av forbrukersamfunnet. I Jean-Pierre Esquenazis 

bok om Godard og det franske samfunnet på 1960-tallet, hevder Esquenazis at Godard delte 

tankegangen til de som skrev om forbrukersamfunnet på den tiden; ideen om at 

forbrukersamfunnet gjør mennesket fremmedgjort og styrer det i så stor grad at de ikke ser sin 

egen underkastelse for dette regimet.217  

                                                                                                                                                         
erklærte unntakstilstand i 6 måneder, ledet overgangsregjeringen i denne perioden og forberedte en ny 
konstitusjon som utvidet presidentens myndighetsområde. Dette var et forslag til en ny konstitusjon som vant 
frem ved valget på den 5. Republikken i september 1958. I 1962 oppnådde Algerie uavhengighet sammen med 
resten av de franske koloniene i Afrika. De Gaulle hadde en lederstil der opptrådte som en slags farsfigur overfor 
Republikkens innbyggere. Han tok i bruk tv og radio for å henvende seg direkte til folket, og utformet politikken 
mye utenfor parlamentet. Gaullismen stod for en nasjonalistisk orientert politikk som gikk inn for et sterkt 
presidentstyre. Som politisk parti bar det først navnet Union des Démocrates pour la République (UDR), men 
etter de Gaulles død tok det navnet Rassemblement pour la République (RPR). 
215 Margaret Atack, May 68 in french fiction and film, Rethinking Society, Rethinking Representation (Oxford 
University Press, 1999) 14.  
Antallet bønder sank fra syv millioner til tre millioner i løpet av denne perioden. 
216 Dominique Borne, Histoire de la société française depuis 1945 (Paris: Armand Colin, 1992), 48. 
Industrireisningen ble den viktigste prioriteringen under den 4. Republikken, og etterkrigstidens boligbygging 
kom først skikkelig i gang etter at de Gaulle overtok presidentskapet. På midten av 1960-tallet ble det bygd mer 
enn 400 000 boenheter i året mot 100 000 nye boenheter på begynnelsen av 1950-tallet.  
217 Herbert Marcuses tekster og analyse av forbrukersamfunnet ble innflytelsesrik i siste halvdel av 1960-tallet 
og på begynnelsen av 1970-tallet. Helt kort oppsummert, handlet kritikken av forbrukersamfunnet om hvordan 
det fjerner all virkelig motstand i et samfunn hvor politikk og ideologi flyter over i hverandre, og får alle til å 
lengte etter det samme å forbruke.  



 80 

Godard retter fra Pierrot le fou(1965) en stadig sterkere kritikk av forbrukersamfunnet 

og massenes tilsynelatende aksept av det forbrukersamfunnet som tegner seg. I filmen 2 ou 3 

choses que je sais d’elle tar Godard opp livet i de nye forstedene i Paris-regionen og filmen 

kan sies å være et portrett av en ”fremmedgjort” kvinne.218  

“Deux ou trois choses que je sais d’elle”  

Godards samfunnskritikk og politiske engasjement må sees i et bredere perspektiv enn den 

intense perioden han var involvert i maoistisk politikk og marxisme-leninismen fra mai 68 og 

til ut på tidlig 1970-tall. Godard spiller inn to filmer samtidig sommeren 1966, Made in USA 

og Deux ou trois choses que je sais d’elle. Den første handler om reklamens plass i samfunnet 

og de bildene den skaper på netthinnen, mens Deux ou trois choses que je sais d’elle utspiller 

seg i de nye forstedene i Paris. Sistnevnte er en collage-lignende og essayistisk film og der 

Godard for første gang tar i bruk en marxistisk terminologi. 219 

Deux ou trois choses que je sais d’elle (To eller tre ting som jeg vet om henne) åpner 

med bildetekster i rødt, hvitt og blått som forklarer at ”elle” det er snakk om i tittelen er ”la 

régionne parisienne”, de parisiske forstedene. Samtidig forklares på filmen viser dette ”elle” i 

tittelen til skuespilleren Marina Vlady som skal spille rollen som Juliette. Først introduseres 

Marina Vlady som en skuespiller og man får vite at hun har en russisk bakgrunn. Så 

introduseres rollefiguren Juliette Janson som Marina Vlady skal spille. Godard kommenterer 

først skuespilleren Marina Vlady og så Juliette Janson. Ved å synliggjøre seg selv i filmen 

prøver Godard å dra tilskueren inn i prosessen med ”å lage” filmen. 

Juliette bor i ute i forstedene i ”les grands ensembles”. I presentasjonen av Juliette 

skimtes betongørkenen bak henne. Etter introduksjonen snur Juliette hodet og ser rett inn i 

kameraet, og sier at far Brecht ville at skuespillerne skulle si sine replikker som sitater. Dette 

skjer gjentatte ganger gjennom hele filmen at rollefigurene blir ”seg selv”, og ser rett inn i 

kameraet og kommenterer sitt eget skuespill.220 Godard var en beundrer av Bertold Brecht og 

hans teaterteorier og de fremmedgjøringsteknikkene han anvendte for teateret. I 1962 vier  

Cahiers du cinéma et helt nummer til Bertold Brecht, noe som ga gjenklang i det franske 

kulturlivet og i Godards film.221 Godard annonserer helt fra starten i Deux ou trois choses que 

                                                 
218 Esquenazi, Godard et la société française des années 1960, 250-256. 
219 Braad Thomsen, Kameraet som pen, 180. 
220 Braad Thomsen, Kameraet som pen, 176. 
221 Braaten, Kulset og Solum, Introduksjon til film, 163-164.  
Bertold Brecht introduserer en alternativ teaterform til den realistiske og naturalistiske teateret i 
mellomkrigstiden. Brecht foreslår isteden et modernistisk og anti-illusjonistisk teater som skulle være et drama 
som evnet å være politisk radikalt. Brecht har blitt kjent for bruk av ”Verfremdung”, fremmedgjøringsteknikker, 
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je sais d’elle at vi er i ferd med å se en fiksjon, og han minner om dette ved å henvende seg 

tilskueren i form av en voice-over og å spørre tilskueren om han skal filme dette objektet eller 

ikke.222 Godard har pretensjoner om å beskrive en helhet i denne filmen og forteller i intervju 

med L’Avant-Scène Cinéma hvordan han tenkte iforhold til fremgangsmåten i filmen.   

For å få sagt alt får jeg tilskueren til å delta i bedømmelsen av mine valg og i 
søken etter disse generelle lovene som kan legitimere et enkelt valg. Hvorfor lager 
jeg denne filmen, hvorfor gjør jeg dette på den måten? Kan Marina Vlady 
inkarnere en representativ heltinne for vaner i de store forstedene? Jeg stiller meg 
selv hele tiden spørsmål. Jeg ser meg filme, og man hører meg tenke. Kort sagt; 
det er ikke en film, men det er et forsøk på en film og den presenterer seg som det. 
Den skriver seg mye bedre inn i min personlige søken. Filmen er ikke en historie, 
den vil være et dokument.223 

Godard bruker mye voice-over i filmen. Han snakker lavt og nærmest hvisker kommentarene 

frem til stilbilder av heisekraner og anleggsmaskiner, bygging av motorveier og 

bensinstasjoner utenfor sentrum i Paris. Stilbildene akkompagneres av den infernalske lyden 

som fins på store byggeplasser. Godard sier Frankrike inngår i en amerikansk Pax Romana, 

der det imperialistiske landet USA styrer verdensøkonomien, og fortsetter:  

Jeg trekker den slutningen at den gaullistiske makten vil fremstå som 
modernisator og reformator, mens det den vil er å registrere og regulere de 
naturlige tendensene i storkapitalismen. Jeg drar også den slutningen at det å ville 
systematisere og styre i retning av sentraliseringen, så forsterker den samme 
makten misforholdene i den nasjonale økonomien, og i tillegg, legger den 
grunnlaget for den hverdagslige moralen.224  

                                                                                                                                                         
i teaterstykkene han skrev. Det var teknikker som skulle ”tvinge” publikum til å se ”sømmene” i fremstillingen, 
og skulle forhindre at tilskueren skulle kunne lulle seg inn i dramaet. Det 19. århundrets teater fungerte som en 
lett konsumert vare, mente Brecht, fordi det var fundert i et borgerlig kapitalistisk samfunn. Både innhold og 
teaterspråket måtte fornyes for at teateret skulle kunne være samfunnskritisk. I det episke teateret som Brecht 
foreslo, skulle blant annet at handlingen fortelles(imotsetning til at handlingen på levendegjort på scenen), det 
episke teateret skulle formidle kunnskap til tilskueren, og innholde argumentasjon og konfrontasjon.  
222 Dixon, Winston, Wheeler, The films of Jean-Luc Godard, 75. 
223 L’Avant-Scène Cinéma, “On doit tout mettre dans un film” L’Avant-Scène Cinéma n° 70, mai 1967, i Jean-
Luc Godard par Jean-Luc Godard, 296.  
“Pour tout dire, je fais participer le spectateur à l’arbitraire de mes choix et à la recherché des lois générales qui 
pourraient justifier un choix particulier. Pourquoi je fais ce film, pourqoui je le fais de cette façon? Est-ce que 
Marina Vlady incarne une héroïne représentative des habitudes des grands ensembles? Je pose continuellement 
la question. Je me regarde filmer, et on m’entend penser. Bref, ce n’est pas un film, c’est une tentative de film et 
qui se présente comme telle. Il s’inscrit beaucoup mieux dans ma recherche personnelle. Ce n’est pas une 
histoire, cela veut être un document.” 
224 Utdrag fra Deux ou trois choses que je sais d’elle, DVD-utgave Argos films 2004.  
Godard: ”J’en déduit que le pouvoir gaulliste prend le mal de modernisateur og reformateur, alors qui en veut 
enregistre og regulariserer les tendances naturelles du grand capitalisme, j’en déduit encore qu’en systematiser et 
diriger en centralisation, ce même pouvoir accentue les distorsions de l’économie nationale, et plus encore, c’est 
le moral qoutidien qu’il en fonde.” 
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Godard stykker opp analysen i form av tekster eller slagord på rulletekstene som introduserer 

neste tema. På en bildetekst tidlig i filmen står det at filmen skal gi 18 leksjoner om det 

industrielle samfunnet, og på en annen bildetekst står det skrevet ”Ideer” i blått på et veiskilt, 

og Godard kommenterer i voice-over: ”Det er sikkert at utbyggingen av Paris-regionen vil 

gjøre det lettere for regjeringen å forfølge sin klassepolitikk. Og for store monopoler til å 

organisere og lede økonomien uten å måtte ta hensyn til behovene og lengselen etter et bedre 

liv for sine åtte millioner innbyggere.” 225 Mens Godard sier dette på voice-over, lar han 

kameraet gli sakte over blokkene i dette enorme boligkomplekset og dveler lenge ved de 

sterile uteområdene mellom blokkene og en handlegate med betongoverbygg.226 Godard 

bruker for første gang panoramabilder i filmen, og vender kameraet 360 grader for å fange inn 

det landskapet av bygningsmasse som omgir Juliette.  

Filmen utspiller seg over en dag i Juliettes liv. Juliette er en ung, vakker husmor som 

reiser inn til Paris by en gang i uka for å prostituere seg. Mannen hennes jobber på et 

bilverksted, og hun har to barn. Vi følger Juliettes gjøremål denne dagen hjemme i forstaden, 

rundt i klesbutikker og turen inn til Paris på et lite hotellrom hvor hun tar imot kunder. Juliette 

forteller at hun eksisterer i en tilstand hvor hun ennå ikke er død. Det gjenspeiles i væremåten 

hennes. Juliettes rollefigur gir inntrykk av å være distansert, resignert, uten varme eller store 

følelser.  

Velstandsøkningen på 1960-tallet, med det påfølgende massekonsumet ga lovnander om 

å tilfredsstille alle. Men lønningene til arbeiderklassen holdt ikke til det nivået borgerskapet 

satte som standard for forbruk.  Godards mål synes å være å  ville avsløre 

forbrukersamfunnets svøpe. Det at arbeideren deltar i forbrukersamfunnet synes å være 

Godards forklaring på Juliettes prostitusjon, og han poengterer i scene hvordan lønningene til 

arbeiderklassen ute i forstedene ikke strekker til. En ung jente stirrer apatisk inn i et vindu på 

et kjøpesenter og Godard hvisker: ”Det er alltid den samme historien: ikke nok penger til å 

betale husleia, eller så har man ikke TV. Eller man har TV, men ikke råd til bil, man har 

vaskemaskin, men ikke ferie.” 227  

                                                 
225 Utdrag fra Deux ou trois choses que je sais d’elle, Godard: ”Il est sur que l’aménagement de la région 
parisienne va permettre au governement de poursuivre plus facilement sa politique de classe. Et aux grands 
monopoles d’organiser et d’orienter l’économie sans tenir compte les besoins et les aspirations d’une vie 
meilleure de ses 8 millions d’habitants.” 
226 Allerede i filmen fra 1966, synes jeg disse blokkene så noe neglisjert ut, i hvert fall frontene, og kulden er 
påtrengende i handlegata. Vinteren 2007 viste svensk TV en reportasje om ei svensk-Algeriesk jente som vendte 
tilbake til forstaden Courneuve der hun hadde bodd de første årene av sitt liv. Nå var flere av de store blokkene 
stengt og klare for sanering, og butikkene var forsvunnet fra det som lignet handlegata som Godard hadde filmet. 
Det ble sagt at politiet ikke lenger gikk inn i Courneuve og at ingen drosjer ville kjøre dit.     
227 Utdrag fra Deux ou trois choses que je sais d’elle.  
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Godard fikk ideen til filmen etter å ha lest en artikkel i magasinet Le nouvel 

observateur (22. mars 1966). Artikkelen baserte seg på en undersøkelse av livet i forstedene 

utenfor Paris og tok opp et nytt fenomen. Det handlet om unge hjemmeværende mødre som 

prostituerte seg for å få råd til varer som inntil da var ansett som luksusprodukter, men som nå 

”alle” hadde råd til. Dette bekreftet en av Godards mest grunnleggende ideer: ”Ideen om at for 

å leve i samfunnet i Paris i dag, er man tvunget til på et eller annet nivå, i en eller annen grad, 

å prostituere seg på en eller annen måte, eller også leve etter lover som minner om 

prostitusjonens lover.”228 Godard mente at for å leve i det senkapitalistiske samfunnet 

underkaster man seg en form for prostitusjon, enten i form av en sjef eller en myndighet som 

kan anrette kroppen din i en fysisk eller mental forstand etter forgodtbefinnende. Godard 

brukte flere setninger fra denne artikkelen i filmen. Artikkelen i Le nouvel observateur skapte 

mye oppstyr, og det samme gjorde Godards fortolkning av den i debatter som fulgte filmen.229  

Godard vil forsøke å beskrive et hele. Om denne prosessen skriver han at man må 

beskrive tingens tilstand både objektivt og subjektivt, og at alt i tilværelsen både har en 

innvendig og utvendig side. Dette uttrykkes blant annet i filmen gjennom å filme 

boligblokkene både innvendig og utvendig. Godard vil forsøke å formidle det komplekse ved 

tilværelsen. Etter å ha gitt en subjektiv og objektiv beskrivelse håper Godard å finne 

strukturer, ikke en hel og endelig sannhet, men en viss ”helhetsfølelse” (sentiment 

d’ensemble), noe som svarer til de lover og følelser man har for å leve i samfunnet.230   

Deux ou trois choses que je sais d’elle er mye mer ambisiøs (enn Made in USA). 
Både når det gjelder det dokumentariske, siden det dreier seg om planleggingen 
og endringen av Paris-regionen, og når det gjelder selve undersøkelsen, siden det 
er en film hvor jeg hele tiden spør meg selv hva jeg er i ferd med å gjøre. Det 
eksisterer selvfølgelig et påskudd som er livet, og av og til prostitusjonen ute i de 
store forstedene, men det reelle målet er å observere en stor endring. Å beskrive 
det moderne livet innebærer ikke for meg i motsetning til enkelte aviser, å 

                                                                                                                                                         
”C’est toujours la même histoire: pas d’argent pour payer le loyer, ou alors pas de télévision. Ou alors une 
télévision, mais pas d’auto. Ou alors une machine à laver, mais pas de vacances.” 
228 L’Avant-Scène Cinéma, “On doit tout metre dans un film”, 296. 
 ” … l’une de mes idées les plus enracinées. L’idée que, pour vivre dans la société parisienne d’aujourd’hui, on 
est forcé, à quelque niveau que ce soit, à quelque échelon que ce soit, de se prostituer d’une manière ou d’une 
autre, ou encore de vivre selon des lois qui rappellent celles de la prostitution.” 
229 Ekstramaterialet i DVD Deux ou trois choses que je sais d’elle. 
230 L’Avant-Scène Cinéma, “On doit tout metre dans un film”, 296.  
“C’est-à-dire que la somme de la description subjective doit amener à la découverte de certaines formes 
générales, doit permettre de dégager, non pas une vérité globale et générale, mais un certain “sentiment 
d’ensemble”, quelque chose qui correspond sentimentalement aux lois qu’il faut trouver et appliquer pour vivre 
en société.” 
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beskrive duppeditter eller fremskritt i handelsnæringen, men å observere 
mutasjoner. 231 

Det er imidlertid vanskeligere å beskrive Juliette og hvordan hun oppfatter seg selv i forhold 

til verdenen, sier Godard i intervjuet med L’Avant-Scène cinéma. Godard har valgt ut Juliette 

for å si noe om dybden i detaljene som inngår i denne helheten. Som jeg snart skal komme til, 

kom filmen ut da den strukturalistiske tenkningen i Frankrike var på høyden av sin 

popularitet, og det reflekteres i mange dialoger i filmen. Blant annet spør Juliettes sønn henne 

om hva språk er, og Juliette svarer: ”Le langage, c’est la maison dans laquelle l’homme 

habite.” (Språket er huset mennesket bor i). Godard reflekterer over språket, og samtidig 

bruker han språket som en metafor på strukturene rundt menneskene, på den økonomiske 

orden som krever forbruk og som bygger fremmedgjørende bomaskiner.  

I scene mot slutten av filmen sitter mannen til Juliette og venter på cafe, og en ung 

kvinne innleder en samtale. Hun spør han hvor han jobber, og han svarer at han jobber på et 

bilverksted, og hun spør videre: ”Hvordan vet du at det er et verksted? Er du sikker på at du 

ikke har tatt feil av ordet og at det er noe annet? Det kunne hett noe annet enn verksted.” 

Mannen vet ikke hva han skal svare, og den unge kvinnen fortsetter: ”Hva gjør at visse saker 

har et navn, et ord? Hvem gir navn til tingene?” Mannen til Juliette skriver på et notat, og 

stryker ut ord. Den unge kvinnen spør videre: ”Kjenner du deg fremmedgjort i verden? 

Kjenner du deg selv?” Og mannen til Juliette svarer at han ikke kjenner seg selv særlig godt. I 

Les deux ou trois choses que je sais d’elle reflekterer Godard over muligheten til å oppnå sann 

kunnskap, og filosoferer over dette over en kaffekopp. Han ser en avgrunn mellom seg selv og 

hvordan andre oppfatter ham. Godard er svært beskjeden i forhold til hva han tør å påstå om 

”elle”. I tittelen sier han at det er to eller tre ting jeg vet om henne. Godard mener spørsmålet 

om hva som er kunnskap er grunnleggende usikkert, og denne utforskende og spørrende 

holdningen til hva man kan vite og hvordan man oppnår kunnskap, går igjen gjennom hele 

filmen.  

                                                 
231 L’Avant-Scène Cinéma, “On doit tout metre dans un film”, 296. 
 “Deux ou trois choses que je sais d’elle est beaucoup plus ambitieux (que Made in USA). A la fois sur le plan 
documentaire, puisqu’il s’agit de l’aménagement de la région parisienne, sur le plan de la recherché pure, 
puisque c’est un film où je me demande continuellement moi-même ce que je suis en train de faire. Il y a, bien 
sûr, le prétexte qui est la vie, et parfois la prostitution dans les grands ensembles: mais l’objectif réel, c’est 
d’observer une grande mutation. Pour moi, décrier la vie moderne, ce n’est pas décrier, comme certains 
journaux, les gadgets ou la progression des affaires, c’est observer les mutations. ” 
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Strukturalismen 

Strukturalismen er en samlebetegnelse på en bred orientering innen humaniora og 

samfunnsvitenskapene som fra 1950-tallet tok i bruk modellen fra lingvistikken i analysen av 

kultur og samfunn. Det som kjennetegnet den strukturalistiske bevegelsen var ønsket om å 

avdekke en underliggende logikk i menneskelig aktivitet og kulturuttrykk i form av strukturer 

som ga kulturuttrykk verdi. 1966 kan sies å være året som utgjorde høydepunktet i den 

strukturalistiske bevegelsen. Dette året ga Roland Barthes ut Kritikk og sannhet, Jacques 

Lacan Écrits, Foucault Tingens orden og Lévi-Strauss’ La Pensée sauvage.232 Espen 

Schanning innleder i Modernitetens oppløsning om strukturalismen.  

Den var en fransk motebølge som, … nådde sitt maksimum i årene 1966-1968 – 
altså mellom utgivelsen av Foucaults berømte bok Les Mots et les Choses og 
ungdomsopprøret i mai 68. Da snakket hele Paris om ”struktur” og ”episteme”. 
Gallionsfigurer var nå foruten Foucault: Jacques Derrida, Roland Barthes, Louis 
Hjemslev, Louis Althusser og A.J. Greimas. Men denne bevegelsens røtter er 
minst like klare. Marx og Freud spilte nok en viktig rolle, men først og fremst må 
nevnes lingivstene Ferdinand de Saussure og Roman Jakobson. Som vi skal se er 
det hos disse Lévi-Strauss – strukturalismens far som han kalles – henter sine 
modeller.233 

Forutsetningen for å kunne ta i bruk en strukturalistisk betraktningsmåte var at feltet som 

skulle analyseres kunne fremvise en struktur som lignet den språklige. Strukturalistisk 

tenkning tok utgangspunkt i språkvitenskapen som oppstod på begynnelsen av det 20. 

århundret med den sveitsiske lingvisten Ferdinand de Saussures (1857-1913).234 Han definerte 

språkvitenskapen som en del av en generell tegnlære, som semiologi. Saussure representerte 

et vannskille i filologien, ved at han pekte på at det vi kan vite om virkeligheten er forutsatt av 

språket. Språket som system skaper bevissthetskategorier for hva vi erkjenner virker og 

produktivt og konstitutivt for hvordan vi oppfatter virkeligheten. Med Saussure forstås språket 

forstås som en sluttet enhet, som konstituerer virkeligheten for oss. Det fins ikke noen annen 
                                                 
232 Atack, May 68 in french fiction and film, 9.  
233 Schaanning, Modernitetens oppløsning, 77. 
234 Helge Jordheim, Lesningens vitenskap. Utkast til en ny filologi, (Oslo: Universitetsforlaget, 2001) 91-93 og 
Frans Gregersen og Simo Køppe (red.), Idehistorie. Ideer og strømninger i det 20.århundrede.Bind 1 (Denmark: 
Amanda forlag, 1994)153.  
Saussures språkteorier ble lansert i Cours de linguistique générale i 1916. Dette var en samling forelesninger 
som studentene til Saussure hadde samlet inn og utga posthumt. Utgangspunktet for Saussure var spørsmålet om 
språket var en gjenstand som kunne studeres i seg selv, siden språkets grenser var flytende i både tid og rom. 
Saussure forstod språket som et essensielt sosialt fenomen pga. de gradvise overgangene i språkutviklingen. 

Saussure skilte mellom det han kalte langue, det som systematiserte språket og som hevet seg over det 
individuelle, og parole, språkbruken som var enkeltinvidiets bruk av språket i et gitt øyeblikk. Saussure 
argumenterte for å forstå språket som et system bestående av tegn. Og dette språktegnet har ikke en naturlig eller 
nødvendig forbindelse med virkeligheten. At et tegn eksisterer beror på at det er en del av et språksystem, og at 
den defineres ut fra dens plassering og forskjellighet fra andre tegn.  
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”egentlig” virkelighet utenfor språket, som språket bare skulle opptre som medium for.  Den 

forståelsen av virkeligheten som strukturalisismen brakte med seg, blir referert til som den 

språkelige vendingen.  

Vi har sett i analysen av Les deux ou trois choses que je sais d’elle at Godard reflekterte 

over språket og strukturer i samfunnet i filmen, men hvordan forholdt Godard seg til 

strukturalistisk tenkning og teori på 1960-tallet? I et langt intervju med Cahiers du cinéma i 

oktober 1967 svarte Godard på om han delte synet til en av sine karakterer i filmen La 

Chinoise, som mente Michel Foucault blandet sammen ordene og tingene: 

Godard. - Ah, là, là, herr pater Foucault! Jeg leste først begynnelsen på hans siste 
bok: analysen av Las Meninas av Velasquez, og så sugde jeg til meg hist og pist, 
De vet, jeg kan ikke lese. Senere da jeg utforsket Nanterre-universitetet et 
utvendig og innvendig, snakket jeg med studenter og professorer, og oppdaget 
hvilke herjinger boken hadde skapt blant undervisningspersonalet og de som ble 
undervist. Jeg har derfor tatt det opp igjen i dette perspektivet og det synes på meg 
som noe kan diskuteres. Populariteten til ”humanvitenskapene” som opprettholdes 
av pressen synes jeg virker suspekt.235 

Godard mener Foucaults ord om Velásquez’ Las Meninas i Tingenes orden er vakre, men ikke 

nødvendigvis mer riktige. 236 Videre i intervjuet vitner Godard om en ambivalens mellom 

eksistensialisme og strukturalisme, og har visse reservasjoner mot å anvende fullt ut en 

strukturalistisk tenkning. 

Men jeg har vanskeligheter av å se nødvendigheten av det. Andre ting vil være 
like sanne. Hvis jeg ikke liker Foucault så godt, så er det fordi han forteller oss: 
”På den tiden tenkte menneskene sånn eller slik, og etter en stund, så tenkte man 
slik…”Det er greit for meg, men kan man være like sikker? Det er jo akkurat 

                                                 
235 Cahiers du cinéma, ”Lutter sur deux fronts“, n° 194, octobre 1967 i Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 
311-312.  
“Godard. – Ah là, là, le reverend père Foucault! J’ai d’abord lu le début de son dernier livre: l’analyse de 
Ménines de Velasquez, puis je l’ai butiné ça et là � vous savez, je ne sais pas lire. Ensuite, en réperant mes 
extérieurs et intérieurs à la faculté de Nanterre, j’ai parlé aux étudiants et professeurs et découvert les ravages 
qu’avait fait le livre dans le corps des enseignants et des enseignés. Je l’ai alors repris dans cette optique et il m’a 
semblé bien contestable. La vogue des “sciences humaines” entretenue par la grande presse me paraît suspecte.“  
236 Michel Foucault, Tingens orden. En arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om mennesket (Oslo: 
Spartacus, 2006) 40.  
 ”Kanskje finnes det i dette maleriet av Velasquez en slags representasjon av den klassiske representasjonen og 
dens bestemmelse av det rom den åpner. Her gir den seg faktisk i kast med å representere seg selv i alle sine 
elementer, de blikkene den frembyr seg for, de ansiktene som den gjør synlige, de gestene som får den til å fødes 
– og dette gjør den ved hjelp av sine egne bilder. Men der, nettopp i den spredningen den på samme tid både 
samler og utbrer, antydes det fra alle hold og med tvingende nødvendighet et vesentlig tomrom: at han som 
ligger til grunn for representasjonen – han som den ligner, han i hvis øyne den ikke er annet enn noe som ligner – 
nødvendigvis har forsvunnet. Selve dette subjektet – som er det samme – er blitt utelatt. Det kjente sitatet fra 
dette essayet. ”Slik, endelig fri fra det forholdet som lenket den, kan representasjonen fremtre som ren 
representasjon.” 
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derfor vi forsøker å lage film for at fremtidens Foucaultere ikke kan påstå slike 
ting med like stor sikkerhet. Sartre slipper heller ikke unna denne anklagen.237 

Synet på filmens basis endret seg med introduksjonen av strukturalismen i 

humanvitenskapene. Både den formalistiske filmteoritradisjonen, representert ved Rudolf 

Arnheim, og den realistiske filmteoritradisjonen, representert ved André Bazin, tok 

utgangspunkt i at film var basert på en fotografisk prosess, som måtte vurderes ut fra at den er 

en del i en mekanisk reproduksjon. 238 Filmteorien på 1960-tallet ble ikke fornyet som et 

resultat av filmkritikk som på 1950-tallet med André Bazin og Cahiers du cinéma, men ved 

andre disipliner som startet først med strukturalismen og semiologien på begynnelsen av 

1960-tallet, og som fortsatte med psykoanalysen og filosofien på slutten av 1960- og 1970-

tallet.239 

Ved å koble lingvistikk og film hentet filmteoretikere fra midten av 1960-tallet med 

Christian Metz i spissen, frem begrepet om et filmatisk språk, der film ble analysert som et 

system bestående av tegn. Metz ble den viktigste representanten for denne retningen innenfor 

filmteori som søkte å forankre filmteori innenfor et strukturalistisk rammeverk og knytte 

filmteori til semiologi.  Han lette etter det spesifikke ved filmen i måten filmen forteller på, 

hva som fotograferes, med utgangspunkt i at ”virkeligheten forteller ikke selv historier”. 

Godard svarer i intervjuet med Cahiers du cinéma i 1967 noe uklart og uforståelig på hva han 

mener om det lingvistiske bidraget i filmstudiene, men han sier han har problemer med å 

forstå Metz, selv om han synes det er interessant.240  

Nanterre-universitetet 

Godard velger Nanterre-universitetet som miljø for hans i neste spillefilm i La Chinoise. 

Filmen spilles inn i mars 1967, og da har Nanterre-universitetet allerede rykte på seg for å 

være et rødt og opprørsk universitet. Godard kommer i kontakt med det radikale 

studentmiljøet på Nanterre, og filmen sies å foregripe de begivenhetene som skulle finne sted 

et år senere med studentopprøret i Paris  

                                                 
237  Cahiers du cinéma, ”Lutter sur deux fronts“,  312. 
 ”Si je n’aime pas tellement Foucault c’est parce qu’il nous dit: “A telle époque, les gens pensaient ceci ou cela, 
et puis à partir de telle date, on a pensé que…”Moi, je veux bien, mais est-ce qu’on peut en être aussi sûr? C’est 
justement pour ça que les Foucault futurs ne puissant affirmer de telles choses avec autant de présumption. Sartre 
n’échappe pas non plus à ce reproche.”  
238 John Hill and Pamela Church Gibson(ed.), Film Studies. Critical Approaches (Oxford: Oxford University 
Press, 2005) 50. 
239 Hayward, French National Cinema, 224. 
240 Cahiers du cinéma,”Lutter sur deux fronts“, 312. 
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”Det var på Nanterre, et betongmareritt i et mareritt-landskap, i bygning C til 

filosofene, psykologene og sosiologene at det ”hele” startet.” 241 Dette innleder Margaret 

Atack med i sin bok om mai 68 i fransk fiksjon og film, og mener studentmiljøet på Nanterre 

var avgjørende for utbruddet av studentopprøret i Paris.  

Da de store årskullene fra 1945-50 nådde universitetsalder på midten av 1960-tallet 

sprengte det kapasiteten ved franske utdanningsinstitusjoner.242 Forut for mai 1968 hadde det 

lenge vært sterk misnøye blant studenter over hele Frankrike med et universitet som ville seg 

nøytralt, apolitisk og teknokratisk. I mai 1967 ble pamfletten De la misère en milieu étudiant 

(Om elendigheten i studentens miljø) distribuert på Nanterre. Pamfletten var laget av 

studenter ved Strasbourg universitetet og kunstnere fra Situasjonistisk Internasjonale. 

Situasjonistene skulle spille en stor rolle i utformingen av ideer og holdninger som skulle 

komme til å utløse studentopprøret.243 Nanterre-universitetet huset Faculté des Lettres, en 

gruppe av fakultetene for humanistiske fag, jus og samfunnsvitenskapelige fag.244 

Universitetet lå en halvtimes togtur fra Paris, ute i et uferdig forstadsområde omgitt av 

fabrikker, store lagerbygninger, jernbanespor og jordbruksmark som lå brakk. Rundt campus 

lå det største boligområdet for immigranter, der 10 000 nord-afrikanere levde under primitive 

forhold, i skur uten innlagt vann. Man trengte ikke å dra til den 3. verden for å se at de 

                                                 
241 Atack, May 68 in french fiction and film, 30.  
“C’est à Nanterre, cauchemar en béton, dans un paysage de cauchemar (le bidonville) dans le bâtiment C, celui 
des philosophes, psychologues et sociologes, que “tout” a commencé.” Referert fra Schnapp and Vidal-Naquet, 
La Commune étudiante, 102. 
242 Borne, Histoire de la société française depuis 1945, 53.  
Studentantallet ble nærmest tredoblet på 10 år; 157 000 studenter i 1956- 57 og 483 300 i 1967-68. 
243 Atack, May 68 in french fiction and film, 31.  
Pamfletten gir en god innføring av hvordan Situasjonistene analyserer det samtidige samfunnet og 
nødvendigheten av å forandre det. De ser den moderne kapitalismen som noe så altomgripende at nye ideer og 
krefter i virkeligheten er med på føre den fremover, istedenfor å bryte med den. Hva er en tenkt protest og hva er 
virkelig protest i det moderne samfunnet? I pamfletten heter det at underholdningssamfunnet ikke bare styrer 
verden den produserer, men også drømmene som dens ofre gjør seg for å flykte unna dens styre. Derfor må man 
bekjempe kapitalismens enerådende posisjon på kapitalismens egne områder, i dens avskygninger. Dette betyr 
igjen at tradisjonell kamp i fagforeningene og i kommunistpartiet er nytteløst. Samtidig er spontanitet per se 
alltid noe negativt for situasjonistene, siden den ubevisst reproduserer sin egen situasjon. Pamfletten peker på 
studentens spesielle situasjon i det moderne samfunnet. Ideologisk definerer studenten seg som en voksen, men 
studenten er likevel umyndig overfor familien og staten, med all den infantiliseringen det medfører. Til forskjell 
fra arbeideren som fortsatt utgjør en trussel mot den kapitalistiske ordenen, er studentens substans ideologi. 
Studenten har midlene til å forstå sin egen fremmedgjøring og falske bevissthet, og deri ligger nøkkelen til egen 
frelse. Studentens protest kan velte det viktigste grunnlaget i underholdningssamfunnet med den totalitære 
kontrollen over representasjoner og kunnskap som er avgjørende for dens fortsatte reproduksjon.  
Studentens misère blir ytterligere forsterket av tidens konfrontasjon mellom gamle og nye former for kunnskap. 
Det moderne samfunnet trenger ingen elite lenger, universitetsmassen blir bare gitt den akkurat nødvendige 
kunnskapen for å kunne utføre sine funksjoner som ledere og teknokrater i det senkapitalistiske samfunnet.   
244 Atack, May 68 in french fiction and film, 29. Disse fakultetene var flyttet ut av Sorbonne i 1964 for å bedre på 
kapasiteten, men baby boom generasjonen nådde universitetet fra midten på 1960-tallet og med innføringen av 
masseuniversitetet, var Nanterre overfylt i 1968 med 12 000 studenter for en bygningsmasse som var beregnet på 
2000 studenter. 
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tidligere koloniene ble utbyttet. Dette var den nye underklassen.245 Campus utgjorde et sjelløst 

betonglandskap, hvor studentlivet utspant seg i upersonlige omgivelser. Paroler som: ”Vi får 

aldri takket Staten nok for at de tilbyr oss et universitet og campus som er så funksjonelt” var 

å lese på veggene. 246  

Nanterre hadde et mylder av små militante, radikale grupperinger fra situasjonistene, 

fagforeningsanarkister, revolusjonære kommunister, maoister, trotskister og marxist-

leninister, til tross for et forbud mot politisk aktivisme på campus.247 Det var kommet til flere 

voldelige konfrontasjoner mellom høyreradikale og venstreradikale grupper samt protester 

mot universitetsledelsen og reglementet på campus. Mai-bevegelsen så en parallell mellom 

ufriheten på universitetet og reguleringen i samfunnet, og utdannelsen ble satt i sammenheng 

med den sterke industrialiseringen og sentraliseringen under de Gaulle. 

Nanterres unge dynamiske akademikere jobbet som hjelpelærere og var allerede 

radikalisert og politisert av Algeri-krigen, og sympatiserte med militante studenters 

engasjement for den 3.verden, og særlig på sosiologifaget bidro de til utviklingen av sosial 

kritikk sammen med studentene. 248 Den ungdomsgenerasjonen som Godard portretterer i La 

Chinoise var for unge til å ha blitt politisert av Algeri-krigen, men de unge lærerkreftene ved 

Nanterre-universitetet var radikalisert av den.249 I La Chinoise viser Godard hvordan den 

maoistiske gruppa inviterer en hjelpelærer fra Nanterre, som leder an i diskusjonen av 

Althussers Pour Marx og Maos lille røde.  

Krisen på de franske universitetene i 1968 sammenfalt med og ble forsterket av en 

internasjonal protestbølge mot Vietnam-krigen. 250 Vietnam-krigen var ekstra problematisk 

                                                 
245 Atack, May -68 in french fiction and film, 30. Nanterre hadde studenter fra hele Frankrike og fra ulike sosiale 
klasser. De velstående distriktene vest i Paris det 16. arrondissementet Neuilly sognet til Nanterre. Og samtidig 
som studenter kom fra hele landet og fra småborgerskapet bodde på campus. Utenfor campus bodde nord-
afrikanere, og studenter trakterte de samme kaféene og spisestedene som fremmedarbeiderne. Sammensetningen 
av studentene på Nanterre ga en innføring i sosial ulikhet.  
246 Alain Delale et Gilles Ragache, La France de 68  (Paris: Seuil, 1978) 53. 
247 Atack, May -68 in french fiction and film, 27. 
248 Sowerwine, France since 1870, 346. 
249 Algerie-krigen radikaliserte venstresida fra slutten av 1950-tallet og på 1960-tallet, samtidig som PCF mistet 
støtte blant venstreorienterte intellektuelle etter Sovjets invasjon av Ungarn i 1956 og forut for den Krutsjevs 
detronisering av Stalin. En ny venstreside vokste frem utover på 1960-tallet, og bunnet blant annet i en misnøye 
med sosialistpartiet SFIOs håndtering av kolonispørsmålet og gikk dessuten utenom organene til PCF. Den nye 
venstresida var fragmentert og hentet støtte blant studentorganisasjoner som politisert og radikalisert av Algerie-
krigen. Dette la grunnlaget for en politisk nytenkning som foregikk i studentmiljøet som ikke forholdt seg strengt 
til de politiske skillelinjene i moderpartiene. Det må understrekes at andelen militante studenter ved franske 
universitet var tross alt var lav i den totale studentmassen forut for mai 68, og de politiske smågrupperingene, 
maoistiske cellene ble kalt ”groupescules” en nokså nedlatende betegnelse på en liten gruppe. 
250 Sowerwine, France since 1870, 346.  
Selv om jeg her vil konsentrere meg om det franske, antiautoritære opprøret i mai 68, skriver den franske 
protestbølgen seg inn i en verdensomspennende kritikk av autoriteter og maktstrukturer. I Washington i USA 
demonstrerte en halv million mennesker 21. oktober 1967 mot Pentagon. Alexander Dubceks nominasjon som 
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for Frankrikes del, da det klebet en medskyldighet over å ha overlatt problemet med delingen 

av Vietnam til amerikanerne i 1954. I løpet av 1960-tallet dreiet interessen hos den 

venstreradikale, franske intelligentsiaen seg fra Sovjetunionen og PCF, til de nylig frigjorte 

koloniene i den 3. verden. Det revolusjonære håpet som hadde ligget hos arbeiderklassen i de 

industrialiserte landene, ble nå ”tildelt” eks-koloniene. Den 3.verden ble ansett som bærer av 

et revolusjonært potensial, fordi den bestod av ”proletariske nasjoner”. Vietnam-krigen ble 

fremstilt som en slags budbringer for verdens fattige nasjoner om å kjempe mot den 

kapitalistiske, imperialistiske overmakten.251  

Kulturrevolusjonen i Kina i 1966 fikk et spesielt nedslag i Frankrike mye takket være 

filosofen og nymarxisten Louis Althusser. Althusser underviste ved L’Ecole normale 

supérieure i rue d’Ulm. Mange av Althussers studenter ble maoister. 252 Det var her to pro-

kinesiske småpartier hadde base, Parti communiste marxiste-léniniste de France og Union des 

jeunesses communistes marxistes-léninistes (L’UJCML) og Cahiers marxistes-léninistes ble 

publisert.253  1967 ble formann Mao Tse-Tungs skrifter den lille røde oversatt til fransk. Mao 

oppfordret de unge gardene å ta et oppgjør med intellektuelle og kulturelle krefter i 

statsapparatet og undersøke det ideologiske grunnlaget for autoriteter. Dette appellerte til det 

radikale franske studentmiljøet. Godard blir i denne perioden kjent med Jean-Pierre Gorin 

som var en av redaktørene i Cahiers marxistes-léninistes, og som Godard etter mai 68 skal 

danne filmgruppa Dziga Vertov med. Dette er noe av bakteppet for de ideene som kommet til 

uttrykk i La Chinoise. 

”La Chinoise” 

La Chinoise markerer starten på Godards befatning med maoismen og marxisme-leninismen, 

slik det kommer til uttrykk på film. Den bekrefter Godards radikalisering, og at avstanden til 

”vanlig” kino og vanlige franskmenn øker. Som tidligere nevnt ble filmen spilt inn i mars 

1967 ved Nanterre, et år før studentopprøret. Den har blitt kalt profetisk, fordi den tar opp de 

revolusjonære strømningene i studentmiljøet som skulle slå ut i full blomst under 

studentopprøret i mai 68.  

Filmen markerer Godards første samarbeid med Anne Wiazemsky, ung skuespiller og 

filosofistudent ved Nanterre som visstnok ”lærte opp” Godard i revolusjonær politikk. 
                                                                                                                                                         
første sekretær i det tjekkoslovakiske kommunistpartiet førte til Praha-våren i 1968, og 30. Januar startet Tet-
styrkene offensiv mot de sør-vietnameske styrkene som knuste USAs forhåpninger om en rask avklaring på 
Vietnam-krigen.  
251 Ory et Sirinell, Les intellectuels en France, 330.  
252 Delale et Ragache, La France de -68, 47.  
253 Delale et Ragache, La France de -68, 51. 
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Wiazemsky introduserte Godard til studentforeningene på Nanterre, og de to giftet seg i 

august 1967.254 Wiazemsky spiller Véronique i filmen, som fungerer som leder for den 

maoistiske gruppa, og som tittelen refererer til La Chinoise (Kineserinnen).255  

Filmen handler om fem unge revolusjonære som danner en maoistisk celle de kaller 

Aden-Arabie etter en roman av Paul Nizan.256 Gruppa består av Véronique, filosofistudent 

ved Nanterre og fra beste vestkant, Guillaume som er skuespiller og student, Henri, 

vitenskapsmann og kommunist, Yvonne, hushjelp til Véroniques familie, og den mystiske 

komrade X, anarkist og kunstner. Véronique er den mest ihuga revolusjonære av dem. 

Sammen med Guillaume prøver hun å bevisstgjøre resten av gruppa om den historiske 

viktigheten av deres revolusjonære oppgave. De installerer seg i leiligheten til Véroniques 

foreldre som har reist bort for sommeren. Leiligheten ligger på beste vestkant og er hvit og 

stor, men gruppa maler den i rødt, blått og gult på dører og vegger. De skriver slagord i stor 

skrift på veggene som ”Une minorité à la ligne révolutionnaire correcte n’est plus une 

minorité” (en minoritet med den rette revolusjonære holdningen er ikke lenger en minoritet) 

og ”Il faut confronter des idées vagues avec des images claires” (Man må konfrontere vage 

ideer med klare bilder). Der Godard tidligere hadde vært vag om strukturer og politikk i de 

samfunnskritiske filmene, lar han med La Chinoise en konkret politikk komme til orde. Helt i 

begynnelsen av filmen setter gruppa setter inn en mengde Maos lille røde i bokhylla, mens 

spørres det i bakgrunnen: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og ”Gud” svarer: 

”Fordi jeg ikke eksisterer”. Religionen er død, Mao er det som gjelder for disse ungdommene, 

forstår man med dette. Gjennom hele filmen introduseres politiske tenkere og politiske ideer 

ved hjelp av fotografier, ikoner, tegneseriehelter, bilder fra Kina og den 3. verden, ikoner, og 

ved hjelp av bildetekst.  

På en bildetekst i starten av filmen står det: ”En film som er i ferd med å lages” (Un 

film en train de se faire), som for å understreke ideen om at filmens mening skapes sammen 

med tilskueren eller at det ikke ligger en gitt film eller sannhet der fra før. Akkurat som i Les 

                                                 
254 Dixon, Winston and Wheeler, The films of Jean-Luc Godard, 86. 
255 Fra det samme radikale studentmiljøet ved Nanterre kom Jean-Pierre Léaud som hadde spilt flere av Godards 
filmer Masculin Féminin, Made in USA, og var tidligere barnestjerne i François Truffauts i Les 400 cents coups 
fra 1959. Han spiller Guillaume, Véroniques kjæreste i filmen. 
256 Forbes and Kelley, French cultural studies, 72. 
Paul Nizan utgjorde sammen med Henri Lefebvre, de fremste unge kommunistiske filosofene på 1930-tallet og 
som så en sosialistisk revolusjon som en historisk nødvendighet. Nizan ble en innflytelsesrik journalist og 
kommunist og intellektuell. Romanene til Nizan dreiet seg om interaksjon mellom personlige og politiske 
spørsmål, og handlet særlig om studenter og unge mennesker. Nizan døde i 1940 etter å ha deltatt i slaget ved 
Dunkerque, og forlot PCF i protest mot deres motstand mot å delta i krigen mot Nazi-Tyskland.  
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deux ou trois choses que je sais d’elle ser Guillaume rett inn i kameraet og sier ”Å ja, jeg er 

skuespiller”. Brechts navn blir nevnt i starten av filmen som en ren dedikasjon til Brecht.   

Guillaume snakker han om at vi trenger et nytt sosialistisk teater, et virkelig teater. Mens han 

snakker, tuller han inn hodet i hvit bandasje, og forteller om en episode fra Moskva hvor en 

demonstrant, en ung maoist, går rundt med et bandasjert hode og roper til en flokk 

pressefotografer fra vesten: ”Se hva revisjonistene har gjort med meg!”. Fotografene snur seg 

og begynner å ta bilder av demonstranten som sakte tar av seg bandasjen. De tror de skal få se 

et blodig fjes, men da han tar av bandasjen er ansiktet helt fint og uskadd. Pressefotografene 

blir irritert og lurer på hvorfor han gjør dette. Og dette viser mener Guillaume, at vi trenger et 

nytt teater.  Og plutselig bryter Guillaume ut: ”Tror dere jeg gjør meg til fordi det er teknikere 

i rommet og at det er et kamera foran meg? Så filmes lydmannen i hjørnet og filmfotografen 

Raoul Coutard bak kameraet. Og Guillaume fortsetter med å si det gjelder å være oppriktig og 

han inspireres av ideene til Mao. Neste scene åpner med at klippebrettet vises, og vi får med 

oss de siste forbredelsene til scenen som skal filmes. Det at Godard viser filmkameraet, 

klippebrettet og filmteknikerne er med på å poengtere konstruksjonen bak filmen. 257 

Det er lange seanser i filmen hvor hvert medlem blir intervjuet om sitt forhold til 

marxisme-leninismen og maoistisk politikk. Intervjueren synes å være Godard, men han er 

den eneste av deltakerne i filmproduksjonen som ikke vises og det er så vidt man kan høre 

spørsmålene han stiller. Godard intervjuer Véronique, og hun forteller at det som fikk henne 

til å oppdage marxisme-leninismen var at hun begynte å studere på Nanterre universitetet. 

Først syntes hun det var kjedelig å måtte gå på et universitet som var omgitt av slum (på 

fransk ble det kalt bidonville, bidon av bølgeblikk), men etter hvert syntes hun det var en bra 

ting at fakultetet for filosofi befant seg ute i arbeidernes forsteder. Det var der filosofi hørte 

hjemme, sier hun. Bildet skifter fra Véronique til Nanterre og med Véroniques voice-over 

filmes det sakte fra små skur i Nanterre til campusområdet med nybygde blokker og det som 

skiller disse to verdenene er en vei og noe brakkland. ”Vi og arbeiderne bodde begge i 

kaninbur ute i Nanterre,” fortsetter Véronique, og advarer, ”men kaniner formerer seg.” Om 

morgenene møtte hun ungene til de algirske arbeiderne på vei til forelesning, og studentene 

brukte den samme togstasjonen og de samme kafeene som mekanikere som skulle på arbeid 

på Simca. ”Gikk forbi?”, spør Godard, og Véronique svarer at hun først trodde hun gikk forbi 

dem, men så skjønte hun at de gikk på samme vei. Det var ved Nanterre hun forstod de tre 

fundamentale ondene i det senkapitalistiske samfunnet, og i det gaullistiske regimet i 

                                                 
257 Morrey, Jean-Luc Godard, 55. 
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Frankrike. For det første sier hun, så er det ikke noe forskjell på intellektuelt og manuelt 

arbeid, det er ingen forskjell mellom by og land, og det er heller ikke ingen forskjell mellom 

landbruk og industri. Det var dette som drev henne til å studere marxisme-leninismen og ta 

den på alvor.  

Filmviteren Brian Henderson skriver i en artikkel fra 1970 at Godards kamerastil må 

forstås som en bevisst anti-borgerlig filmstil som blant annet kommer til uttrykk i La 

Chinoise. 258 Godard har på dette tidspunktet utviklet en stil som kjennetegnes av lange, sakte 

”tracking shot”, hvilket betyr at kameraet bare beveger seg sidelengs og ”følger ikke etter” 

subjektene. Når Véronique forteller om sin politiske oppvåkning ved Nanterre, kjøres 

kameraet sakte fra høyre til venstre, fra skurene som immigrantene bor i til de moderne 

høyblokkene til studentene og svaret gir seg selv om det uholdbare i de sosiale forskjellene. 

Disse høyblokkene fremstår som kommandotårn over det flate landskapet skriver Henderson, 

og de inkarnerer ideene om at studenter følte seg utdannet til å virke som vaktbikkjer for 

kapitalismen over verdens fattige. I denne scenen velger Godard å beholde kontinuiteten i det 

dramatiske rommet og tiden. Han skiller seg dermed ut fra hva Sergei Eisenstein ville ha gjort 

i en lignende situasjon. Eisenstein unnlot konsekvent å bruke lange tagninger, og ville heller 

ha klippet sammen bildet av de lave skurene sammen med de høye, moderne blokkene, og 

gjennom montasjen fått frem tanken til filmregissøren. Godard benytter seg av en collageform 

som gjør at de lange tagninger ikke står alene, men kobles sammen med andre stiliserte 

sekvenser. Sammenstillingen gjør at jeg som tilskuer ikke er i tvil om at det man ser er en 

konstruksjon. Godards bilde av landskapet rundt Nanterre er ”flat” og uten bruk av 

dybdefokus. Det at han unnlater å bruke dybdefokus i denne lange tagningen dreier seg om 

mer enn det rent formale, mener Henderson. Godard forkaster på samme tid de verdiene som 

knytter seg til dybdefokuset. André Bazins idé om en flertydighet i bildet ved hjelp av 

dybdefokus, blir en borgerlig tanke for Godard. Henderson mener at Godard presenterer et 

bilde som fremstår som kunstig og konstruert, et produkt som tilskueren må undersøke, 

akseptere eller avvise, fordi Godard mener ideen om at det er noe mystisk og uoppdaget ved 

verden, er en tankegang som hører hjemme i et borgerlig univers. 259   

Etter seansen ute ved Nanterre, filmes det igjen i leiligheten. Véronique fortsetter med å 

si at hvis hun virkelig var modig ville hun sprenge Sorbonne, Louvre og la Comédie Française 

                                                 
258 Henderson, Brian. “Toward a non-bourgeois Camera Style”(1970). I Film theory and Criticism. Introductory 
readings, redigert av Leo Braudy og Marshall Cohen (New York: Oxford University Press, 1999) 57-68. 
Hendersin tar for seg spesielt filmen Week-end som kom ut i oktober 1967, og han er opptatt av den første 
scenen i filmen som er 10 minutters lang tagning av en uendelig lang bilkø som blir mer og mer apokalyptisk. 
259 Henderson, “Toward a non-bourgeois Camera Style” i Film theory and Criticism, 59. 
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i luften. Det begrunner hun med å lese opp fra Cahiers Marxistes-Léninstes, og siterer fra 

Lenin at en revolusjon er ikke en gallamiddag, men et voldelig oppgjør der en klasse kaster en 

annen klasse. Så viser hun frem Maos lille røde og avslutter med å si ”Jeg befinner meg i 

filosofiklassen”. Rett etterpå følger et svart-hvitt fotografi av studenter som strømmer ut av en 

Universitetsbygning, og på på selve bildet er det skravert inn i rødt; røde flagg, en rød plakat 

som oppfordrer til revolusjon og en hånd som holder rundt et gevær.  

Véroniques bakgrunn er interessant, fordi hun illustrerer kanskje det mest springende 

punktet for disse unge revolusjonære. Hun kommer fra en høyborgerlig kultur og en viser en 

livstrøtthet over forbrukersamfunnet. Men vil arbeiderne i Frankrike ha revolusjon? Det er det 

filmen åpner med å si, at arbeiderne i Frankrike ikke vil gå til revolusjon for en 12 % 

lønnsøkning. Godard stiller spørsmålstegn ved Véroniques bakgrunn og begrunnelse for at de 

skal gå til voldelig aksjon. Véronique svarer at hun vet at hun ikke er en del av 

arbeiderklassen, men like fullt må hun fortsette å undersøke og studere spørsmålet om 

revolusjon, for så å utarbeide en tese. Hun forteller at ”tre-fjerdedeler av tesene til det franske 

kommunistpartiet er falske”, og utsagnet etterfølges av et bilde fra et møte i Sentralkomiteen i 

partiet, og konkluderes med at ”vi er nødt til å finne et ideal som ligger tusenvis av kilometer 

unna, i Peking”. Deretter kommer et bilde av en triumferende Lin Piao kommer opp.260 

Véronique forteller at hun kommer fra en gammel bankfamilie, og fortsetter med å si at 

hun må hun definere seg ut fra sin økonomiske situasjon, ut fra velstanden og 

overflodssamfunnet som hun har vokst opp med og som hun benytter seg av, selv om hun er 

flau over at hun gjør det. Mens hun snakker veksles det mellom bilder av en vietnamesisk 

bonde med bilde av unge solbrillekledde mennesker fra borgerskapet på ferie ved 

Middelhavet. Godard kobler gjennom denne montasjen fattigdommen i den 3. verden og 

Vietnam-krigen sammen med det nye forbrukersamfunnets måter å leve på. Det er særlig 

ferieformen ved Middelhavet og utbyggingen av feriesteder som ”Club-Med Restort” Godard 

kritiserer. Guillaume sier i filmen at man må ta avstand fra sine foreldre, som for eksempel 

faren til Guillaume som bygger ut ”Club-Med Restort” over samme lest som 

konsentrasjonsleirene. 

Filmen har flere scener som fungerer som forelesninger. En av disse seansene er når 

Véronique inviterer en ung, svart filosofilærer til leiligheten og introduserer han som kamerat 

Omar. Véronique kjenner han fra en studiesirkel ved Nanterre-universitetet. Omar leser opp 

fra innledningen til Louis Althussers Pour Marx og utdrag fra Maos Garde rouge. Han 
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begynner med Althusser og sier blant annet at; Stalins død har gitt oss muligheten til å tre ut 

av våre provinsielle teorier, og til å anerkjenne og å få kjennskap til andre enn oss selv, til å se 

det som er utenfor oss selv og for dermed å kunne se oss selv mye lettere.261 Henry, 

vitenskapsmannen, spør om en ikke-sosialistisk revolusjon på fredelig vis kan bli til en 

sosialistisk revolusjon? Og Omar svarer at ja, under spesielle omstendigheter kan det det, men 

et fravær av en revolusjon vil aldri gå over i en sosialistisk revolusjon og heller ikke til 

sosialisme. Omar mener Henrys spørsmål vitner om et premiss som bygger på en falsk idé. 

Han spør gruppa hvor de sanne ideene kommer fra. Yvonne foreslår at de faller ned fra 

himmelen Véronique foreslår produksjonsprosessen, Henry foreslår vitenskaplige forskningen 

og han som går under navnet ”Kamerat X” frem til slutt at de sanne ideene kommer fra 

klassekampen og fra den dominerende klassen. Det vises bilder av massemønstring fra 

Moskva og bilder av unge, sovjetiske arbeidere. Mens gruppa diskuterer dette spørsmålet 

filmes det sakte utenfor rommet gjennom vinduet, som om kameraet går bortover en balkong 

og filmer inn gjennom vinduet. Foreleseren får ”et vindu”, Véronique og Guillaume et annet 

vindu, og bakerst i rommet sitter Yvonne i det ”siste vinduet”, bak en haug med Maos lille 

røde og pusser sko. Godard illustrerer dermed gjennom filming og at de nederst på rangstigen 

alltid vil fortsette å gjøre arbeidet. Selv om Yvonne er en del av den maoistiske gruppa 

fortsetter hun å gjøre husarbeid der de andre diskuterer.262 Yvonne stiller de ”dumme 

spørsmålene”. Yvonne kommer fra en gård ved Grenoble, men flyttet til Paris og jobbet som 

vaskedame og hushjelp.  Hun har prostituert seg innimellom for å spe på økonomien og for å 

kjøpe en bil, og nå gjør hun det av til og for den maoistiske gruppa også. Godard spør om ikke 

                                                 
261 Forbes, French cultural studies, 130. 
Fra slutten av 1950-tallet da den kalde krigen gikk inn en mindre anspent periode, ble Roger Garaudy pådriver 
for at PCF i den post-stalinistiske perioden skulle gå i dialog med franske tenkere som Gabriel Marcel, Jean 
Lacroix, Jean-Paul Sartre og Henri Wallon som hadde et humanistisk rammeverk og som PCFs inkorporterte 
kommentarer i sin doktrine. Filosofer som Kojève, Merleau-Ponty og Sartre skrev seg inn i en fenomenologisk, 
dialektisk tradisjon i fransk moderne filosofi og så Marx’ tenkning som en form for humanisme. Fra begynnelsen 
av 1960-tallet utviklet imidlertid en ny gren av fransk marxisme. Louis Althusser, kommunist og lærer ved 
eliteskolen École normale supérieure i rue d’Ulm, vender seg imot PCFs linje og lanserer i 1965 en nylesning av 
Marx i verkene ”Pour Marx” og ”Lire, le Capital”. Althusser ser humanisme som noe som mystifiserer og som 
hindrer i å oppnå kunnskap. Han argumenterer for at kjernen i Marx’ tenkning må forstås som en vitenskapelig 
teori om sosial transformasjon. Denne transformasjonen foregår gjennom praksiser som den økonomiske, 
politiske, ideologiske og teoretiske, og bestemmes av forholdene mellom praksisene og i overbygningen. 
Althusser skiller mellom den unge Marx, som var preget av den tyske idealismen, den humanistiske Marx, og 
den mer modne Marx som grunnlegger en ny vitenskap om historie, den historiske materialismen, og at det har 
foregått et erkjennelsesteoretisk brudd hos Marx. Althusser ser ideologi som et ubevisst system av forestillinger, 
der mennesket bare er ”bærer” av ubevisste strukturer. Althusser stod for en strukturalistisk forståelse av 
marxismen som appellerte til mange unge intellektuelle som lette etter et alternativ til humanisismen. Den 
strukturalitiske tilnærmingen var i overenskomst med den fremgangsmåten som kom til uttrykk hos Lévi-
Strauss, Lacan og Foucault, og hadde dessuten berøringspunkter med Mao Tse-Tungs tenkning. Althussers 
lesning av Marx fikk stor oppmerksomhet.   
262 Cahiers du cinéma,”Lutter sur deux fronts“, 308-309.  
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det er paradoksalt, og hun smiler litt og svarer ”jo”. Men før vasket hun leiligheter i mørket, 

gikk hjem i mørket, og der hun er nå, har hun aldri sett så mye lys før. Yvonne skulle ifølge 

Godard illustrere flere misforhold i den gaullistiske republikken.   

Jeg ville ha noen som kom fra provinsen for å illustrere en annen defekt/mangel 
ved vårt samfunn: sentraliseringen. Og som i forhold til de andre ikke eier noe, og 
som også føler seg blottstilt. Noen som er oppriktige, som følte at med deres lille 
gruppe var noe mulig. Gjennom dem får hun adgang til en kultur som har blitt 
nektet henne. Hun tenkte først at kultur var noe som kom fra himmelen. Så etter 
hvert begynner å lese aviser, og etterpå selger hun dem: det er det første skrittet.263 

Guillaume foreleser for gruppa om rollene til filmpionerer som Lumière og Méliès. 264 For i 

motsetning til det man har ment tidligere, forteller Guillaume, var ikke Lumière-brødrene de 

første dokumentarfilmskaperne, men de siste, store impresjonistiske kunstnere. Mens Méliès 

som ble ansett for å være filmskaperen som skapte fiksjonsfilmen, var en virkelig en 

nyhetsreporter. Méliès nølte ikke med å rekonstruere nyheter i forbindelse med besøket til 

kongen av Jugoslavia besøk til president Fallières i et filmstudio, men Guillaume mener at 

Méliès presenterte de ekte og virkelige nyhetene.265 Godard snur dermed gjennom 

rollefiguren Guillaume opp ned på skillet mellom realistisk og fiksjonsfilm i filmhistorien. 

Gruppa virker oppslukt av å følge ”kulturen” som følger med maoismen: Fargene, 

slagordene, sangene, det sosialistiske teateret, de hører på Radio Peking, går i klærne og 

maolue, og leser selve bibelen, Maos lille røde. Sangen Mao, Mao, Mao spilles taktfast i 

bakgrunnen i flere scener i filmen. ”[…]Vietnam brenner og jeg, jeg skriker Mao Mao/ 

Johnson tuller og jeg, jeg stjeler fra Mao Mao/ Napalm renner og jeg, jeg ser meg om i verden 

etter Mao Mao […]”266  

De gjør morgengymnastikk ute på balkongen, mens de forkynner at marxisme-

leninismen er det eneste riktige teoretiske grunnlaget for deres handlinger. Henri blir 

ekskludert fra gruppa da han nekter å gjøre en autokritikk. Mot slutten av sommeren 

bestemmer Véronique seg for å sette teori ut i praksis, og lufter ideen om å sprenge i stykker 

universitetet. Før hun kommer så langt blir filosofen og skribenten Francis Jeanson som seg 

                                                 
263 Cahiers du cinéma,”Lutter sur deux fronts“, 309.  
“Je voulais quelqu’un qui soit monté de la province pour illustrer un autre vice de notre société:la centralisation. 
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vend: c’est un premier cheminement.”   
264 Morrey, Jean-Luc Godard, 96-97. 
265 DVD, La Chinoise, Madman DVD 
266 Esquenazi, Godard et la société française 1960, 245.  
”[…]Le Vietnam brûle et moi je hurle Mao Mao/ Johnson rigole et moi je vole Mao Mao/ Le napalm coule et 
moi jeg roule Mao Mao[…]”  
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selv introdusert. I en tolv minutters seanse sitter Véronique og Jeanson og diskuterer 

grunnlaget for en revolusjon i Frankrike, den kinesiske kulturrevolusjonen og legitimiteten til 

terroristaksjoner. De sitter på toget fra Nanterre til Paris. Jeanson var den som forsvarte en 

terroristaksjon under Algeri-krigen, men i filmen blir han forskrekket over Véroniques planer, 

og mener at det ikke kan sammenlignes med hans egen støtte til den algeriske frihetskampen. 

Filosofens begrunnelse for å støtte de algeriske terroristaksjonene var at hele det algeriske 

folk stod bak kampen for å avskaffe det franske kolonistyret, mens den maoistiske gruppen 

som Véronique representerer, kun representerer seg selv og en håndfull tilhengere. Gruppens 

aksjoner kan derfor ikke legitimeres ut fra at de har støtte i befolkningen, og en voldelig 

aksjon ville bare gjøre dem til terrorister. Véronique avviser Jeansons resonnement, og mener 

at det ikke spiller noen rolle om folket er enige i gruppas politikk, ennå, fordi som hun sier 

”nous, on pense pour eux” (vi tenker for dem). 

Jeanson hadde undervist Anne Wiazemsky (Véronique i filmen) i filosofi på Nanterre, og om 

Jeanson opptreden i filmen sier Godard: ”Jeanson tok imot tilbudet om å spille ganske enkelt, 

der andre takket nei: for eksempel Sollers til min neste film, Barthes i Alphaville, og det var 

fordi de var redde for å bli latterliggjort, selv om problemet overhodet ikke stiller seg sånn. 

Francis har noe bra ved seg vet at han vet at et bilde er bare et bilde.”267  

Filmens unge revolusjonshelter fremstår ikke alltid like seriøse, og man er ikke sikker 

på hva Godard tenker om dem. Diskusjonen med Jeanson kan sees på som Godards måte å inn 

motvekt mot fanatismen og forførelsen som lå i det sterke engasjementet i den revolusjonære 

ideologien. På spørsmål fra Cahiers du cinéma om Godard delte den samme politiske 

tankegangen til den maoistiske gruppen svarer Godard:  

Cahiers.– Tenker du i likhet med rollefigurene i filmen at de sovjetiske 
kommunistene har ”sviktet”? Godard. – Jeg har laget en film som jeg har kalt 
Kinserinnen, og som jeg har brukt Mao tse-Tungs tenkning eller ”Grunnsirkelen i 
marxisme-leninismen” som det franske kommunistpartiet var imot. Jeg har enda 
en gang fulgt den kinematografiske linjen, noe som forklarer at CML kan anklage 
filmen for å være venstrevridd og selv L’Humanité nouvelle kan anklage den for å 
være ”fascistisk provokasjon”.268 

                                                 
267 Cahiers du cinéma, ”Lutter sur deux fronts“, 304. “Jeanson a accepté simplement de jouer, là où beaucoup 
d’autres refusent: par exemple Sollers pour mon prochain film, Barthes pour Alphaville,et ce, parce qu’ils ont eu 
peur d’être ridiculisés, alors que le problème ne se pose absolument pas en ces termes. Francis a cela de bien 
qu’il sait qu’une image n’est qu’une image.” 
268 Cahiers du cinéma,”Lutter sur deux fronts“, 308. Cahiers – Pensez-vous, comme vos personages, que les 
communistes soviétiques aient “trahi”? Godard.- J’ai fait un film que j’ai appelé La Chinoise et dans lequel j’ai 
adopté, contre les theses du PC français, celles des écrits de Mao Tsé-toung ou des “Cahiers Marxistes-
Léninistes”. Encore une fois, le movement que j’ai suivi est cinématographique, ce qui explique que les CML 
puisent taxer le film de “gauchiste” et même L’Humanité nouvelle de “provocation fasciste”.  
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Verken stedene eller karakterene i filmen føles virkelige i filmen. Leiligheten blir for 

eksempel ikke iscenesatt på en slik måte at vi tror det er en ekte leilighet. Personene i 

forgrunnen har ofte bare en farge i bakgrunnen, og det brukes bare tre farger i leiligheten, rød, 

gul og blått. Det bryter enhver realistisk fremstilling av rommet.269 Form og innhold blir for 

han to størrelser som ikke kan skilles fra hverandre, og nettopp siden film skaper sin egen 

virkelighet er det viktig for Godard at film får frem det politiske budskapet gjennom en 

absolutt tydelighet i bilde og lyd.270 Filmen ble for mange journalister i mai 68 en kilde til å 

forstå de ideene som lå bak mylderet av revolusjonære grupperinger i studentmiljøet, selv om 

da filmen kom ut ble avfeid som et politisk fantasifoster. 

Å kjempe på to fronter 

Godard engasjerer seg fra 1967 i stadig sterkere grad mot det han kaller imperialistisk estetikk 

i filmen og imperialistiske strukturerer i verdenssamfunnet. I forbindelsen med premieren på 

La Chinoise i august 1967 lanserer Godard et manifest. 

50 år etter Oktoberrevolusjonen hersker den amerikanske filmen over verdens 
film. Det er ikke stort å tilføye dette fakta. Bortsett fra at på vårt beskjedne nivå, 
må vi også skape to eller tre Vietnam innenfor rammene av det enorme imperiet 
Hollywood-Cinecittà-Mosfilms-Pinewood- etc. og som er like mye økonomisk 
som estetisk, det vil si, kjempe på to fronter, skape nasjonale filmer som er fri, 
brødre, kamerater og venner.271 

Den økonomiske og estetiske kampen som Godard skisserer opp i manifestet, henger sammen 

med hvordan Godard opplever at den amerikanske filmen har stagnert. Godard mener den 

amerikanske filmen er borte, og at det bare er den triste masken igjen.  Dette skyldes den 

imperialistiske politikken til de store filmselskapene. Godard hevder at unge filmregissører 

som kommer til Hollywood, blir underlagt strukturer som har blitt dekadente, og at 

Hollywood ikke bringer frem noen ung Hawks eller Hitchcock lenger. Om samtidens 

Hollywood-regissørene sier Godard: ”De er ikke lenger forskere eller poeter som søker det 

filmatiske vågestykke. De som skapte Hollywood derimot var poeter, nesten røvere, som tok 

                                                 
269 Morrey, Jean-Luc Godard, 55. 
270 Morrey, Jean-Luc Godard, 56. 
271 Cahiers du cinéma, “Manifeste” i Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 303.  
“Cinquante ans après la Révolution d’Octobre, le cinéma américain règne sur le cinéma mondial. Il n’y a pas 
grand-chose à ajouter à cet état de fait. Sauf qu’à notre echelon modeste, nous devons nous aussi créer deux ou 
trios Vietnams au sein de l’immense empire Hollywood – Cinecittà – Mosfilms - Pinewood – etc. et tant 
économiquement qu’esthétiquement, c’est-à-dire en luttant sur deux fronts, créer des cinemas nationaux, libres, 
frères, camarades et amis.”  
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tak i Hollywoods styrke for der å kunne diktere etter deres poetiske lover.”272  Godard mener 

filmen har utviklet seg slik at den beste definisjonen på den ville være: ”Skulle jeg gi filmen 

en definisjon, er det denne: filmen har blitt agit-prop for kapitalismen. Det er viruset par 

excellence. Og beviset for dette er at den beste propagandaen for kapitalismen, er at ingen er 

klar over det.” 273 Likevel mener Godard at man må fortsette å lage film.  

Selvfølgelig, og det der dramaet ligger. Man har lyst til å lage annerledes filmer, 
og man må gjøre det med mennesker man ikke liker og som man ikke har lyst til å 
se, istedenfor å lage film med de man elsker og de man ser. Hele infrastrukturen i 
filmen er råtten, fra laboratoriestadiet helt til filmen kommer ut – når den har 
sjansen til å gjøre det – til folk. 274 

Godard mente at en alternativ filmskaping må til som ikke underkaster seg den formen for 

imperialisme som hersker overalt. ”Vi som prøver å lage en annerledes film, vi må utgjøre en 

femte kolonne (fiendens spionasjenett) som forsøker å ødelegge systemet.”275 På dette 

tidspunktet høsten 1967 har Godard fremdeles tro på fremskritt fremfor revolusjon i 

kulturlivet, og mener man må gi de amerikanske filmselskapene lyst til og ideen om å lage en 

annen film. Godard poengterer at han først og fremst er en filmens mann: ”… mennesker som 

er formet politisk er sjeldent det filmfaglig, og vice versa. Det er generelt sett det ene eller det 

andre. For min del, så er det fra filmen jeg har min politiske skolering, og det er tror jeg, 

nesten ikke har skjedd før nå.” 276  

I samme Cahiers du cinéma som jeg har referert, beklager Godard seg over reaksjonene 

på La Chinoise. Han er oppgitt over at folk ennå ikke forstår at film er representasjon og ikke 

speilingen av virkeligheten, og han er oppgitt over at man tar personene på lerretet for å være 

                                                 
272 Cahiers du cinéma,”Lutter sur deux fronts“,319.  
“Ce ne sont plus ni des chercheurs ni des poètes de l’aventure cinématographique. Tandis que tous ceux qui ont 
fait Hollywood étaient des poètes, des brigandes Presque, qui se sont emparés par la force d’Hollywood pour y 
dicter leur loi poétique.“ 
273 Cahiers du cinéma,”Lutter sur deux fronts“,, 318.  
”Si j’ai une definition à donner du cinéma, c’est celle-là: le cinéma est devenu l’agit-prop du capitalisme. Le 
virus par excellence. Et la preuve que c’est la meilleure propagande du capitalisme, c’est que personne ne s’en 
rend compte.” 
274 Cahiers du cinéma ,”Lutter sur deux fronts“, 319.  
“Bien sûr, et c’est là le drame. On veut faire des films différents, et on doit les faire avec des gens qu’on méprise 
et qu’on n’a pas envie de voir, au lieu de les faire avec ceux qu’on aime et qu’on voit. Toute l’infrastructure est 
pourrie, depuis le stade du laboratoire jusqu’à celui où le film arrive – quand il a la chance de le faire – devant 
les gens.” 
275 Cahiers du cinéma, ”Lutter sur deux fronts“, 319. 
 “Nous qui tâchons de faire des films autrement, nous devons être la cinquième colonne qui essaie de démolir le 
système.” 
276 Cahiers du cinéma, ”Lutter sur deux fronts“, 305.  
“Par exemple, les personnes formées politiquement le sont rarement cinématographiquement, et vice versa. C’est 
généralement l’un ou l’autre. Pour ma part, c’est au cinéma que je dois ma formation politique, ce qui ne s’est, je 
crois, encore guère produit jusqu’à present.“ 
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virkelige. ”Hos den kinesiske ambassaden ble de forferdet. Den store anklagen de rettet mot 

meg, var at Léaud ikke var skadet når han tok av seg bandasjene. Det viser i all tydelighet at 

de ikke har forstått.” 277 Og Cahiers du cinéma spør Godard videre om han ser den 

dypereliggende årsaken til denne type misforståelse, og Godard svarer. ”Man vet tydeligvis 

ikke hvordan man skal høre og se en film ennå. Og deri ligger vårt fremste arbeid i dag.”278 

Om Godard tror filmen kan ha en påvirkning og å ha en umiddelbar virkning, svarer Godard:  

Filmen har ikke den minste innflytelse. Man trodde en gang at toget som kjørte 
inn på stasjonen gjorde folk redde. Det gjorde folk redde en gang, men ikke to. 
Det er derfor jeg aldri har kunnet forstå sensur, selv ontologisk. Det utgår fra 
prinsippet om at lyd og bilde påvirker oppførselen til folk. Cahiers. – Det er fordi 
bildets påvirkning knapt er mulig å spore… Godard. – Utvilsomt, men ikke mer 
eller mindre enn det andre, det vil si alt. For alt har påvirkning på en eller annen 
måte.279   

Det kan virke noe selvmotsigende det Godard sier her. På den ene siden vil Godard forandre 

folks forhold til film og politikk, samtidig som han avviser at bilde og lyd har noen 

påvirkning. Jeg tror dette utsagnet må sees i sammenheng med Godards ønske om å bryte med 

oppfatningen av film som en avspeiling av virkeligheten, og samtidig som han ønsker en 

reorganisering av filmspråket som folk har et ubevisst forhold til. Først da med en 

omorganisering av folks oppfatninger og forutinntatte ideer av seg selv og samfunnet kan film 

bidra til forandring og dermed ha en påvirkning. Kontrasten er stor et år etter intervjuet med 

Cahiers du cinéma i oktober 1967 til det Godard mener om La Chinoise i januar 1969. Da 

mener han at La Chinoise er laget både feil og at politikken er feil og reformvennlig.  

Kineserinnen? Jeg ser ikke interessen av å ha vært profetisk. Kineserinnen er en 
reformvennlig film. Den viser mine feil. Den beviser at jeg ikke har visst å alliere 
meg med de menneskene jeg måtte alliere meg med og at jeg foretrakk å jobbe 
alene som poet ved å si: de forstår ikke, men jeg gjør det allikevel. Dessuten viste 
den også deres feil, fordi de så på en viss forestilling på lerretet som om det på 
lerretet representerer livet. Kineserinnen var et laboratorieforsøk på det som 
mennesker gjorde i praksis. Jeg tok feil i å nøye meg med et laboratorieforsøk. Å 
lage en film betyr å delta i en viss kamp. Og hvis man man sier at man slutter seg 

                                                 
277 Cahiers du cinéma, ”Lutter sur deux fronts“, 305. 
 “A l’ambassade de Chine, ils ont été consternés. Le grand reproche qu’ils m’ont adressé est que Léaud n’est pas 
blessé lorsqu’il retire ses bandages. Là, il est évident qu’ils n’ont pas compris.” 
278 Cahiers du cinéma, ”Lutter sur deux fronts“, 305.  
”Sans doute ne sait-on pas encore écouter et voir un film. Et là est notre premier travail aujourd’hui.” 
279 Cahiers du cinéma, ”Lutter sur deux fronts“, 308.  
“Le cinéma n’a pas la moindre influence. On a cru un jour que l’arrivée du train en gare ferait peur. Ça a fait 
peur une fois, mais pas deux. C’est pourqoui je n’ai jamais pu comprendre, même ontologiquement, la censure. 
Elle part du principe que le son et l’image ont des repercussions sur la conduite des gens. Cahiers.- C’est que 
l’influence de l’image n’est guère repérable…Godard.- Sans doute, mais alors ni plus ni moins que le reste, 
c’est-à-dire que tout. Car tout a de l’influence d’une manière ou d’une autre. “   
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til denne kampen, må man se godt hvor man står og om man er i stand til å 
hjelpe.280 

Dessuten er ideen om auteuren nå blitt fullstendig reaksjonær for Godard. Det er ikke 

interessant å lage en annerledes film per se, men filmen skal brukes til et revolusjonært 

formål.  

For å filme på en politisk korrekt måte, må man knytte seg til mennesker som man 
tenker har en riktig politisk holdning. Det vil si de som er undertrykte, som lider 
under undertrykkelse og som kjemper mot denne undertrykkelsen. Og man må 
stille seg til deres disposisjon. Lære samtidig som man lærer bort. Slutte å lage 
film. Gi avkall på ideen om auteur, slik som den er. … Ideen om auteur er en idé 
som er fullstendig reaksjonær. Det var den kanskje ikke på det tidspunktet da det 
knyttet seg til en viss progresjonisme overfor føydale sjefer. Men fra det 
øyeblikket forfatteren eller regissøren sier: jeg vil være sjefen fordi jeg er poeten 
og det vet jeg, er fullstendig reaksjonært. I det sosialistiske Paradis så vil den som 
vil bli regissør ikke nødvendigvis bli det. Den vil bare bli det hvis det er bra for 
alle.281   

Mai 68 

I 1959 opprettet De Gaulle et kulturdepartement og ga ministerposten til forfatteren og 

filmskaperen André Malraux. De Gaulles initiativ med å støtte kulturen var et ledd i en plan 

om å gjenopprette Frankrikes prestisje på den internasjonale scenen. (”La grandeur de 

France”). Kultur ble viktig for å styrke den franske identiteten og gjøre Frankrike til en 

stormakt som kunne være et alternativ mellom stormaktene under den kalde krigen. Under 

protestbølgen i mai 68 ble kulturpolitikken forstått som et ledd i den borgerlige statens 

hersketeknikk.282 

                                                 
280 Tribune Socialiste, ”Deux heures avec Jean-Luc Godard”, 23. januar 1969 i Jean-Luc Godard par Jean-Luc 
Godard, 335. 
 ”La Chinoise? Je ne vois pas l’intérêt d’avoir été prophétique. La Chinoise, c’était un film réformiste. Il montre 
mes défauts. Il prouve que je n’ai pas su m’allier avec les gens qu’il fallait et que j’ai préféré travailler seul en 
poète, en disant: ils ne comprennent pas, mais faisons-le quand même. Et puis, il montre aussi leurs défauts 
puisqu’ils voyaient un certain spectacle sur l’écran, comme si ce qu’il y a sur l’écran représente la vie. La 
Chinoise, c’était une recherche en laboratoire sur ce que des gens faisaient en pratique. J’ai eu tort de faire 
uniquement une recherche laboratoire. Faire un film fait partie d’une certaine lutte. Et si l’on dit que l’on s’allie à 
cette lutte il faut bien voir où l’on est et si l’on est capable d’y aider.” 
281 Tribune Socialiste, ”Deux heures avec Jean-Luc Godard”, 335.  
“Pour filmer d’une manière politiquement juste, il faut se lier aux gens dont on pense qu’ils sont politiquement 
justes. C’est-à-dire ceux qui sont opprimés, qui subissent la répression et qui combattent cette répression. Et se 
mettre à leur service. Apprendre en même temps que leur apprendre. Abandonner de faire des films. Abandonner 
la notion d’auteur, telle qu’elle était. ... La notion d’auteur est une notion complètement réactionnaire. Elle ne 
l’était peut-être pas à des moments où il y avait un certain progressisme des auteurs par rapport à des patrons 
féodaux. Mais à partir du moment où l’écrivain ou le cineaste dit: moi je veux être le patron parce que je suis le 
poète et que je sais, alors là c’est completement réactionnaire. Dans le Paradis socialiste celui qui voudra être 
cineaste ne le sera forcément. Il le sera si c’est bon pour tous.”    
282 Forbes and Kelly, French Cultural Studies, 151. 
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Tidlig i februar 1968 ble direktøren for det sagnomsuste Cinemateket i Paris Henri 

Langlois, sparket av kulturministeren André Malraux. Begrunnelsen var at Langlois ikke 

skjøttet sine oppgaver som konservator og arkivar. Det ble særlig viktig for regissørene i den 

nye bølgen å støtte Langlois, som de hadde nytt godt igjennom hans rikholdige program på 

Cinemateket.283 Dette utløste et ras av protester, og en støttekampanje som forente store deler 

av film- og kultureliten ble iverksatt. Godard ledet an i protestene mot at statlige myndigheter 

grep direkte inn i interne anligger i en kulturinstitusjon. Godard gikk på barrikadene for 

Langlois og kjempet ved et tilfelle mot politiet i gatene i februar 1968.284 Kulturmyndighetene 

ble til slutt tvunget til å gjeninnsette Langlois i slutten av april, og protestene viste at det var 

mulig å flytte makten ned på gatenivå. Langlois-saken sees på som en prolog til 

mobliseringen av kulturlivet i mai 68. 

Jeg har tidligere argumentert for at studentopprøret i Paris i mai 68 hadde sitt utspring 

ved Nanterre-universitetet. I gjennomgangen av La Chinoise har jeg pekt hvilke ideer som lå 

bak studentenes opprør og på de politiske ideene som var i sving. Våren 1968 blir situasjonen 

stadig mer spent på Nanterre-universitetet, og urolighetene ender med at universitetsledelsen 

stenger Nanterre 2.mai. Studentprotestene flytter seg da til Sorbonne, og 3. mai tilkaller rektor 

ved Sorbonne politiet for å ”rydde” bakgården. Protesterer ender med at en rekke studenter 

blir arrestert. Dette innleder en uke fylt med voldsomme sammenstøt mellom politiet og 

studenter som kulminerer med det som blir kjent som barrikadenatten mellom 10. og 11. mai. 

Barrikadenatten blir et regelrett slag mellom studenter som kaster brostein og politiet som går 

hardhendt frem, og flere hundre blir såret. De Gaulle gir personlig ordre om at opprørspolitiet 

(CRS) skal settes inn for å roe gemyttene. Dette blir et bevis for mange franskmenn på at 

ytringsfriheten var skjør i Frankrike. Barrikadenatten snudde stemningen i opinionen, og 

utløste den sosiale revolten. Fra 13.mai deltok arbeidere i studentenes demonstrasjoner, og 

sluttet seg til studentenes krav om en løslatelse av de arresterte studentene og president de 

Gaulles avgang. 

Det var imidlertid først da den godt organiserte arbeiderbevegelsen med 

fagforeningene CGT og CFDT i spissen oppfordret sine medlemmer til generalstreik at 

protestbølgen satte det politiske regimet på prøve. CGT hadde inntil midten av mai vært 

skeptiske til de revolusjonære drømmene i studentbevegelsen, og hadde takket nei, til 

                                                 
283 Braad Thomsen, Kameraet som pen, 79-80.  
Truffauts deltakelse i stengningen av Cannes festivalen i mai 68 sammen med Godard og flere, må sees i 
forlengelsen av Langlois-saken og en demonstrasjon mot den statlige filmpolitikken. Truffaut støttet ikke 
Godards mer politiske radikale kritikk av film og samfunnet som sådann. 
284 Dixon, Winston, Wheeler, The films of Jean-Luc Godard, 104. 
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solidariseringen fra studentene. All uro på Nanterre våren 68 i forkant av studentopprøret 

hadde brakt Pierre Juquin, medlem av sentralkomitéen i PCF til Nanterre.  26. april forklarer 

han PCFs holdning til de revolusjonære studentene: ”Oppviglernes pappa-gutter forhindrer 

sønnene til arbeiderne i å få gjennomført sine eksamener.”285  

Hele Frankrike ble lammet i de siste ukene i mai. Demonstrasjonene og streikene 

overgikk den mobiliseringen som hadde vært under Folkefronten i 1936. I de to siste ukene av 

mai spredte også protestene seg til arbeidsplassene med spontane aksjoner og okkupasjoner av 

fabrikker. Protestbølgen munner ut i en konfrontasjon mellom et reformvennlig PCF, som i 

utgangspunktet var et revolusjonært parti, og den radikale, revolusjonære fløyen i mai-

bevegelsen. Den venstreradikale fløyen ønsket en sosial omveltning, og så ikke det å skrive ut 

nyvalg eller lønnsforhøyninger som tilfredsstillende for å stoppe demonstrasjonene. 6. juni 

blir likevel streikene avblåst. CGT og PCF aksepterer de Gaulle regjeringens forslag til 

lønnsforhøyninger, bedrede arbeidsvilkår- og rettigheter, større arbeiderrepresentasjon i 

bedriftene og skriver ut nyvalg. Valget på ny nasjonalforsamling i slutten av juni gir flertall til 

høyresiden og de Gaulle fortsetter som president frem til 1969, da han overlater 

presidentskapet til Georges Pompideou.286 

Filmmiljøet 

I den første fasen av studentopprøret ble nyheter om de voldsomme sammenstøtene mellom 

politi og studenter systematisk sensurert bort i den nasjonale kringkastingen ORTF(Office de 

Radiodiffusion et Télévision française).287 Fra 25. mai gikk journalistene i ORTF ut i streik 

med en annen begrunnelse enn ønsket om en sosial omveltning, men for ”selvstendighet og 

objektivitet i informasjonen i de talte medier”.288 Filmskaperen Chris Marker oppfordret helt i 

starten av studentopprøret filmskapere til å filme det som skjedde i gatene. (Marker hadde 

allerede markert seg som en politisk filmskaper med initiativet til episodefilmen Loin du 

Vietnam) Godard deltok i demonstrasjonene i mai 1968 og filmet det som foregikk i gatene. 

”Det var et informasjonsarbeid å gjøre, å vise bilder og ord som ikke ble vist. Og å gjøre dem 

                                                 
285 Delale et Ragache, La France de -68, 57. ”Les agitateurs-fils à papa empêchent les fils de travailleurs de 
passer leurs examens.” 
286 Dette sammendraget av mai 68 bygger på Alain Delale, La France de -68, Forbes and Kelley, French 
Cultural Studies, Harvey, May-68 and film culture.  
287 Delale et Ragache, La France de -68, 160. Etter 11.mai mottok ORTF henvisninger fra regjerningen om 
hvilke nyheter som skulle sendes. Dette satte virkelig spørsmålstegn ved objektiviteten til journalistene og 
sannhetsgehalten i nyhetsreportasjene. ORTF annonserte at det var 171 000 demonstranter i Paris 13.mai, mens 
resten av pressen opererte med tall som varierte mellom 500 000 og 1 million demonstranter.  
288 Harvey, May-68 and film culture, 9. 
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til en del av motstandsarbeidet overfor den gaullistiske informasjonen.”289 Godard deltok 

under demonstrasjonene i mai 68, og bidro til serien av ciné-tracts (tract - løpeseddel, 

brosjyre) som ble laget av aksjonsgrupper og demonstranter.290 Mai 68 forandret det gjengse 

forholdet til forståelse av bildet og film. I etterkant av mai-opprøret oppstod det en ny 

interesse for å diskutere spørsmål i forhold til realisme, representasjon og troverdighet i 

nyhetsfremstillingene i TV og radio. Filmkritikerne og filmskaperne begynte å vise at 

dokumentariske opptak og bilder i nyhetene hadde retoriske sider ved seg, og til tross for de 

nye lette, håndholdte kameraene som gjorde at man kunne bevege seg lettere rundt i 

samfunnet, ble det klart at det ikke var nok å være tilstede for å filme begivenhetene for å gi et 

riktig bilde. Både pressen som støttet regjeringen og den militante venstresiden brukte 

kameraet til sitt formål. Mai-opprøret satte på en måte kameraet i vanry og ideen om at 

kameraet var objektivt, fordi det ble klart at et umediert opptak ikke var en garanti for at 

tilskueren fikk se ”hva som egentlig skjedde”.  

Etter 13. mai ble det dannet aksjonskomitéer på Sorbonne som skulle koordinere 

protestene og bidra til politisk bevisstgjøring. Også en filmkomité ble startet. Det ble vist 

forbudte agit-prop filmer og dokumentarfilmer på uortodokse filmvisningssteder som på 

videregående skoler, fabrikker og universiteter.291 Mellom 13.mai og 17.mai ble det dannet en 

filmfront som samlet alle yrkesgruppene i filmindustrien og filmstudenter fra de to viktigste 

film- og fotoskolene, Institut des Hautes Études Cinématographique (IDHEC) og École 

Nationale de Photographie et de Cinématographie (ENPC). Fronten tok navnet, États 

généraux du Cinéma Français, et navn som spilte på stenderforsamlingen som kom sammen 

forut for den franske revolusjonen, og plasserte seg dermed i en revolusjonær tradisjon. 

Fronten gikk tidlig ut og kritiserte Centre National de la Cinématographie (CNC) for å stå for 

                                                 
289 Tribune Socialiste, “Deux heures avec Jean-Luc Godard”, 23 janvier 1969, i Jean-Luc Godard par Jean-Luc 
Godard,  332.  
“Il y avait un travail d’information à faire: montrer des images et des paroles qui n’étaient pas montrées. Le faire 
fait partie du travail du résistance à l’information gaulliste.” 
290 Dixon, Winston , Wheeler, The films of Jean-Luc Godard, 103.  
Godard bidro til serien av ciné-tracts og filmet på Nanterre universitetet og i Paris i mai og juni 1968. Ciné-tracts 
filmene var skutt på 16 mm og hver film varte i 2 minutter og 50 sekunder. Hele filmen ble redigert inne i 
kameraet og vist på bærbare 16 mm projektører. Ciné-tracts ble vist på studentmøter, på fabrikker og i politiske 
aksjonskomiteer da de viste seg seg å være effektive organisasjonsverktøy. Ingen av ciné-tracts ble signert, selv 
ikke kjente filmskapere som Alain Resnais og Chris Marker signerte sine ciné-tracts. Dette var i tråd med ideen 
om at auteuren, opphavsmannen som eier av et kulturelt produkt, ble forstått som noe reaksjonært. 
291 Det ble for eksempel vist på bilfabrikken i Renault-Flins den neorealistiske klassikeren Roma, åpen by, A 
bientôt j’espère, La sixième page du pentagone. Breton, Guilloux, Perron, Nous avons tant à voir ensemble: 
cinéma et movement social, 70. A bientôt j’espère handlet om en streik i Besançon og var en film som ble til i 
fellesskap mellom arbeidere og Chris Marker og Mario Marret fra filmgruppa SLON. Filmen ble kritisert av 
Cahiers du cinéma etter mai 68 for å være for trist og romantiserende, og med et blikk utenfra.  
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reaksjonære strukturer.292 Den største kritikken mot CNC var at ikke CNC demmet opp for 

den massive overtakelsen av fransk filmindustri gjennom utenlandsk kapital. Utenlandske 

kapitaleiere finansierte i større og større grad franske filmproduksjoner som sammen med en 

monopolisering i filmindustrien resulterte i færre franske filmproduksjoner. På samme tid 

økte andelen utenlandsk film på franske kinoer. Dette fikk skylden for den høye 

arbeidsledigheten i den franske filmbransjen, for den sterke posisjonen til mainstream-filmen 

og for at de uavhengige filmproduksjonene var blitt færre.293 

Filmfronten États généraux du Cinéma Français’ ideologi resulterte i en tenkning rundt og 

konkretisering av den radikale, politiske filmskapingen, og i kjølvannet av denne ble det 

startet flere uavhengige filmgrupper.  

Godards brudd med filmen 

Med de politiske hendelsene i mai 1968 blir Godards undersøkelse av hvordan politikk og 

kunst bedrives i det moderne forbrukersamfunnert, mer akutt og politisk motivert. Godard 

utvider undersøkelsen til å dreie seg om hvert aspekt ved moderne kommunikasjon.294 Le Gai 

Savoir 295 ble spilt inn i desember 1967 og januar 1968, men Godard klipper filmen på nytt 

igjen sommeren etter mai 68. Denne filmen markerer et vannskille i Godards filmskaping, 

fordi den innleder bruddet med tradisjonell filmskaping.296 Godard vil avsløre ideologien som 

ligger bak kombinasjoner av bilder og lyd, og vise at visse kombinasjoner ble utelatt for hvis 

                                                 
292 Harvey, May-68 and film culture, 16-21. CNC var underlagt både Kulturdepartementet og 
Informasjonsdepartementet. Filminstitusjonen ble opprettet i 1946 for å beskytte fransk filmindustri mot 
strømmen av amerikansk film fra Hollywood. En av de viktigste funksjonene til CNC var å bestemme hvilke 
regissører som fikk lån til filmproduksjon. Dette var lån som skulle tilbakebetales gjennom billettinntektene. De 
ble kalt ”les recettes en avance”, og innebar at filmregissøren var avhengig av et økonomisk overskudd for å få 
lov til å lage flere filmer. CNC var den instansen som ga tillatelse til det meste i fransk filmproduksjon og det 
gjaldt også filmdistribusjon og visning. Dessuten ga den arbeidstillatelse for filmarbeidere, godkjente 
spillefilmer og kortfilmer for visning, hadde kontroll over statistikken som ble gjort over den franske 
filmbransjen, finansierte filmskolen IDHEC, og bidro økonomisk til Cannes filmfestival med mer.  
293 Fronten nedsatte komiteer som kom med forslag av svært radikal art. Et viktig argument var at det måtte 
opprettes en offentlig filmsektor for å sikre at film ble laget med et annet motiv for øyet enn profitt. Videre var 
kravet at all form for sensur og kontroll måtte opphøre, og at kunnskap om filmens teknikker måtte gjøres 
tilgjengelig for alle sosiale klasser (erkjennelsen om at filmregissører og filmarbeidere stort sett kom fra 
borgerskapet), og at arbeiderklassen skulle få kjenskap til filmens virkemidler. Fronten holdt en 
generalforsamling 5.juni, men klarte imidlertid ikke å enes om et felles forslag, og organisasjonen oppløste seg 
selv etter som arbeidstakerne vendte tilbake til arbeidet i første halvdel av juni. Men ideene som kom frem, ble 
tatt opp av et radikalisert Cahiers du cinéma i august-utgaven i 1968 og det nystartede Cinéthique. 
294 Colin MacCabe, Godard: Images, Sounds, Politics (London: BFI, 1980) 14. 
295 Farocki and Silverman, Speaking about Godard, 112 og 117. Tittelen Le Gai Savoir (den morsomme 
kunnskapen) tok Godard fra Nietzsches Die Fröhliche Wissenschaft. Fransk skiller mellom “savoir” i betydning, 
kunnskap av den objektive, upersonlige sorten og “connaissance” i betydning av kunnskap som mer subjektiv, 
personlig, en kunnskap man har opparbeidet seg gjennom det kjente og håndgripelige. Hovedpersonene i Le Gai 
Savoir beveger seg fra den tunge kunnskapen ”savoir” til det familiære ”connaissance” i løpet av filmen, og slik 
som Nietzsche vil Godard ikke forstå kunnskap som tung som om det var en garanti for at det var mer sant. 
296 Morrey, Jean-Luc Godard, 84. 
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det ble vist ville det ha vært et angrep på vestlig kapitalisme. Slik som lydene til mennesker 

som dikteres av rytmen i ved maskinene i fabrikken. Måten lyd og bilde blir kombinert på er 

derfor aldri naturlige, men ideologisk bestemt.297 Filmen innleder et merkelig kapittel i 

Godards filmskaping sier Kaja Silverman i Speaking about Godard. Der de fleste 

filmskaperne og særlig de som regnes som auteurer håpet på å skape ”gode objekter” ville 

Godard det motsatte. Publikum skulle bli frustrert.298 Filmen vil ikke være ”vellaget”, hevder 

Harun Farocki i Speaking about Godard, det at filmen har altfor mye informasjon og at den 

ikke repeterer tekst og montasje tilstrekkelig for at tilskueren får det med seg, er bevisst slik at 

det provisoriske, skisseaktige ved filmen skal fortelle oss ”Begivenhetene går så fort at det 

ikke er tid til å bekymre seg over en varig estetisk konstruksjon”, mener Farocki.299 Godards 

prosjekt mot å ødelegge troen på at bildet er blir i denne perioden stadig mer maktpåliggende. 

For Godard er bilder ideer eller bilder er allerede preget av ideer. Det man kan spørre om 

mener Godard, er hvordan kultur blir laget og hvem ideologien tjener, først da kan man bruke 

et annet språk til å lage bilder og lyd på en annerledes måte. Man må finne ut slik 

hovedpersonen Patricia sier Le Gai Savoir: ”I hvert bilde må man vite hvem som snakker”.300 

”Vi aksepterer ikke noen form for gitte sannheter” og videre ”De gitte sannhetene tilhører den 

borgerlige filosofien”.301  

Godard er forbløffet over at filmskapere ikke er klar over at det eksisterer en hel 

språkverden utenfor dem selv, og at de samtidig alltid vil fungere gjennom det samme 

språket, og at det eneste de gjør er å forbedre det og lappe videre på det istedenfor å gjøre noe 

helt forskjellig, gjøre om på dialogene slik som situasjonistene gjorde det med boblene inne i 

tegneseriene.302 Det handler om å se på nytt, og skjære bort det ideologiske filteret som 

dekker øyne til massene. Slik som Dziga Vertov ønsket å frigjøre synsevnen til massene, men 

da må man finne et nytt filmspråk først.303  

Man er nødt til å lære seg språket på nytt for å vite hvordan dette språket har blitt 
kneblet og tyrannisert. Når det gjelder bilder av mennesker som er på jobb for 

                                                 
297 Morrey, Jean-Luc Godard, 86. 
298 Harun Farocki and Kaja Silverman, Speaking about Godard, 112.  
299 Farocki and Silverman, Speaking about Godard,116 
I en fotnote 236 i samme verk refereres det til James Roy MacBean som mener at Le Gai Savoir ikke bare 
reflekterer en viss ignoranse overfor estetiske hensyn, men at den er et bevisst angrep på ”kulten for 
’mesterverk’”. Og for han, er filmen ”med vilje laget til med feil”.    
300 Morrey, Jean-Luc Godard, 85.  
“Dans chaque image, il faut savoir qui parle”. 
301 Morrey, Jean-Luc Godard, 87-88. 
 “Nous n’acceptons plus aucune sorte de vérité évidente”, “Les vérités évidentes appartiennent à la philosophie 
bourgeoise”. 
302 Fargier et Sizaire, “Deux heures avec Jean-Luc Godard”, 334. 
303 Dixon, Wheeler, Winston, The films of Jean-Luc Godard, 105. 
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eksempel, så finner man det ikke. Hvis man vil ha aviser som viser bilder av 
mennesker i fabrikken, på kontoret eller ute på jordene, så fins det bare i 
”Granma” eller i kinesiske aviser. Selv russerne viser lite av det, og når de viser 
det er det alltid i form av klisjeer; en scene fra en russisk fabrikk ser ut som en 
scene fra et reklamekontor hos oss. Hvis man ønsker å illustrere en artikkel i 
Frankrike med en arbeider som arbeider ved samlebåndet, finner du det ikke. Selv 
om du kan finne ti tusen bilder av Killy som sykler på en Matra. Men du ser aldri 
arbeideren som befinner seg ved samlebåndet på Matra. Bare det fakta at man 
ikke har anledning til å ha bilder av arbeiderens arbeid, at det er nødvendig å ha 
tillatelse for å filme inne i en fabrikk, er en indikasjon på i hvilken grad det 
hersker en politiundertrykkelse av bilder.Hvis man for eksempel vil filme et bilde 
av EDF (strømleverandøren i Frankrike, overs. anmerkning) så må man spørre om 
tillatelse og hvis noen skulle komme og ville filme inne i en fabrikk, blir man 
enten kastet ut av sjefen, eller av CGT.304 

Ideologi i bildet 

I forrige kapittel så vi hvordan André Bazin fremhevet det fotografiske bildets evne til å fange 

inn mangfoldet i virkeligheten som en kvalitet, peker Roland Barthes på i essayet ”Bildets 

retorikk” fra 1964, at fotografiet fungerer som den perfekte analog, som et budskap ”uten 

kode”.305 Barthes setter spørsmålstegn ved troen på bildets objektive ”renhet”, og peker på at 

det i det fotografiske bildet representerer en retorisk form, være seg om det som blir 

fotografert er iscenesatt som i et reklamebilde eller at bildet fanger inn et uregissert 

øyeblikk.306 Barthes’ undersøkelse av fotografiet kom i forlengelse av det som startet som en 

kritikk av det Barthes mente ble oppfattet som naturlig i populærkulturen og mente at alle 

bilder besitter en retorikk, som representerer noe eller forsøker å overbevise i en retning.307  

                                                 
304 Tribune Socialiste, “Deux heures avec Jean-Luc Godard” i Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 332.  
“Il faut réapprendre le langage, savoir quel est ce langage qui a été bâillonné, brimé. Par exemple, des images de 
gens au travail, on n’en trouve pas. Si on veut trouver des journaux où il y ait des photos de gens dans des usines, 
dans des bureaux, dans des champs, il n’y a que “Granma” ou les journaux chinois. Même les Russes en 
montrent beaucoup moins, et quand ils en montrent c’est toujours stéréotypé; une scène dans une usine russe 
c’est comme chez nous dans une agence de publicité. En France, si vous cherchez pour illustrer un article un 
ouvrier qui travaille à la chaîne, vous ne la trouvez pas, alors que vous trouvez dix mille images de Killy au 
Volant d’une Matra. Mais l’ouvrier qui est à la chaîne chez Matra vous ne le verrez jamais. Le fait déjà qu’on 
n’ait pas le droit d’avoir des images de son travail, qu’il faille des autorisations pour tourner dans son usine, 
indique bien l’état de répression policière qui s’exerce sur les images. Si on veut par exemple filmer une image 
de l’EDF, il faut demander des autorisations et si n’importe qui se présente pour filmer dans une usine, s’il ne se 
fait pas vider par le patron, il se fera vider par la CGT.” 
305 Roland Barthes, I tegnets tid. Utvalgte artikler og essays. (Oslo: Pax, 1994)10–11 og Forbes and Kelley, 
French cultural studies, 239. Roland Barthes ble den fremste talsmannen for en litterær strukturalisme på 1960-
tallet, og ønsket å overføre semiologiens lingvistiske metode til ikke-språklig materiale. Barthes analyserer bildet 
på to nivåer, bildet uttrykker på et nivå en grunnbetydning(denotasjon) og på ett annet nivå har bildet en rekke 
tilleggsbetydninger (konnotasjoner)som er kulturelt betinget. I essayet ”Bildets retorikk” undersøker Barthes en 
reklame for pasta, og viser hvordan komposisjonen i fotografiet kan analyseres ut fra hvilke myter bildet 
iscenesetter. Fotografiet som i enhver visuell form, utnytter den ikonografiske tradisjonen i vestlig kunst som han 
mener brukes som middel til å manipulere ønsker. 
306 Forbes and Kelley, French cultural studies, 236. 
307 Barthes’ essay om populærkultur og dagligdagse fenomen kom ut i essaysamlingen Mytologier i 1957. 
Barthes undersøker det som taes som ”naturlig” i pressen, i kunsten, i populærkulturen og det som får fremstå 
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I 1968 peker Barthes på i et essay om Flauberts realisme titulert L’effet de réel 

(virkelighetseffekten) litteraturen fra realismen på 1800-tallet har det vært tatt i bruk visse 

type ”tekststrategier” som gir inntrykk av å komme nærmere virkeligheten. 308309 Etter mai 68 

foregikk det et skifte i å forstå filmatisk realisme som om det hadde med visse effekter å 

gjøre, og ikke graden av en sannsynlighet i forhold til en gitt sannhet ”der ute”, men må sees 

som noe internt i filmen. Peter Wollen definerer Godards film etter mai 68 som en motfilm, 

som prøver å bryte med forståelsen av realisme i filmen ved å gjøre motsatt.  

Film kan ikke skjule eller avsløre det sanne, fordi det sanne ikke er ute i verden et 
sted og venter på å bli fotografert. Det filmen kan gjøre, er å produsere meninger, 
og meninger kan ikke bli regnet i forhold til en slags abstrakt målestokk eller et 
sannhetskriterium, men bare i forhold til andre betydninger.310  

Barthes’ essay ”Forfatterens død” fra 1968, ser på auteur-begrepet, som en meningskontrollør 

eller meningshøvding. Det å bruke forfatteren, som en autoritet over en ultimat mening i 

teksten, ga en påtvungen projisering, idé om en endelig mening med teksten. 

Dziga Vertov-gruppen: ”Faire politiquement du cinéma politique” 

I årene mellom 1968 og 1972 arbeider Godard for å skape en revolusjonær situasjon. Med 

maostisk politikk innledet fire år med politisk eksperimentering med film. Sommeren 1968 

danner Godard filmgruppen Dziga Vertov sammen med den unge, militante journalisten Jean-

Pierre Gorin som var medlem av UJCML (Union des jeunesses communistes marxistes-

léninistes) og redaktør i Cahiers Marxistes-Lénistes. De velger navn til filmgruppa etter den 

                                                                                                                                                         
som virkelighet, som noe som ”sier seg selv”. Barthes mener den naturligheten misbrukes ideologisk av den 
herskende klassen, borgerskapet som sammenblander natur og historie, slik at det fremstår som universelt og 
interesseløst. 
308 Roland Barthes, I tegnets tid. Utvalgte artikler og essays. (Oslo: Pax, 1994) 161 og Forbes, The cinema in 
France, 43. 
I essayet L’effet de réel (virkelighetseffekten) fra 1968 skriver Barthes om Flauberts realisme, og noterer seg en 
trend i tiden om en ustoppelig vilje til å utvikle teknikker, arbeid og institusjoner som forsøker å verifisere 
virkeligheten, slik som fotografiet, nyhetsreportasjer, utstillinger av gamle objekter, turistbesøk til historiske 
steder og monumenter. Alle disse tingene antyder at de gjengir ”virkeligheten slik den er”, og denne ideen er 
sterk nok til å fornekte enhver idé om at den har en funksjon, og at det ikke er nødvendig å integrere dens væren 
i en struktur. Virkelighet og realisme sidestilles. Denne ideen bygger på den vestlige kulturens konnotasjoner til 
tekstlige strategier siden realismen i litteraturen. Barthes bruker Flauberts realisme som eksempel, som skriver 
om tilsynelatende betydningsløse og konkrete detaljer og gir ”realistiske” beskrivelser i litteraturen. Dette forstås 
av leseren som virkelighet eller realisme ikke pga. de tilfeldige enkeltting, men konnotasjonene til disse. Det 
skapes en virkelighetseffekt gjennom å bruke visse tekststrategier. Barhtes begrep om virkelighetseffekt 
uttrykker en kritikk av ulike former for representasjonsestetikk, og inngår i en problematisering av selve 
muligheten for (tegnets) virkelighetsgjengivelse.    
309 Forbes, The cinema in France, 42. I fotnote. Essayene det refereres er “Le message photographique” i 
Communications, 1, 1961 og “Rétorique de l’image” i Communications, 4, 1964.  
310 Peter Wollen, ”Godard og motfilmen: Vent d’est i Filmteori – en antologi  red.Fossheim,166.  
Peter Wollen amerikansk filmviter som jobbet innenfor feltet auteur-strukturalisme  
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store, sovjetiske dokumentaristen på 1920– og 30-tallet Dziga Vertov, for å posisjonere seg 

politisk. ”Vi tok navnet til Dziga Vertov ikke for å utføre et program, men for å ha det som 

ledestjerne i forhold til Eisenstein som i sin analyse allerede var en revisjonistisk filmskaper, 

mens Vertov på begynnelsen av den bolsjevikske revolusjonen hadde helt andre teorier for 

filmen som simpelthen bestod i å åpne øynene til folk og vise verden på vegne av 

proletariatets diktatur.” 311 Godard har helt fra skribentperioden på begynnelsen av 1950-tallet 

vært en beundrer av Eisensteins formeksperimenter og montasjebegrep, men det politiske 

aspektet blir altså viktigere for Godard med filmgruppen Dziga Vertov. Ambisjonen til 

Godard var å ”… forsøke å danne en ny celle som ikke bare skulle lage politisk film, men som 

skulle forsøke å lage politisk film politisk, hvilket var ganske annerledes fra det andre 

militante regissører gjorde.” 312 Der Godard mente andre politiske filmskapere konsentrerte 

seg om å gi filmen et politisk tema og en filmdistribusjon som skulle holdes utenfor 

kontrollen til staten og kommersielle aktører, var Godard av den oppfatningen at selve 

produksjonsprosessen av filmen var det essensielle. ”vi som marxister tenker at produksjonen 

er det som bør styre distribusjonen og forbruket, at det er revolusjonen som bør styre 

økonomien, og at det er når man vet hvordan man skal produsere film under de spesifikke 

forholdene i et kapitalistisk land, i klørne av imperialismen at man vet hvordan man skal 

distribuere film.”313   

I Dviga Vertov-perioden ble filmspråket roet ned fra den frenetiske kryssklippingen og 

det ble en”flat” film. Godard mente at en ekte militant film behandlet lerretet som en svart 

tavle eller mur i skolegården. Man skulle gjøre om på filmen, slik man måtte gjøre om på 

forelesninger. Den militante filmen skulle gi en konkret analyse av en konkret situasjon.314  

Godard ønsket å nullstille seg som filmskaper, og slutte med det han tidligere hadde 

gjort som filmskaper med ”pan”, ”track” eller ”zoome”. Godard ville forholde seg til hvordan 
                                                 
311 Cinéma 70, ”Le groupe Dziga Vertov”, n° 151, i Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 343.  
Godard snakker i dette intervjuet på vegne av sine kamerater i Dziga Vertov-gruppen; Jean-Pierre Gorin, Gérard 
Martin, Nathalie Billard og Armand Marco. “Nous avons pris le nom de Dziga Vertov non pas pour appliquer 
son programme, mais pour le prendre comme porte-drapeau par rapport à Eisenstein qui, à l’analyse, est déjà un 
cinéaste révisionniste alors que Vertov, au début du cinéma bolchevique, avait de tout autres theories consistant 
simplement à ouvrir les yeux et à montrer le monde au nom de la dicature du proletariat.”  
312 Cinéma 70, ”Le groupe Dziga Vertov”, 342. 
 “… Pour nous, le plus important était de s’attacher aux tâches de production avant celles de la diffusion. Alors 
que tout le cinéma militant se définit par une tentative de diffuser les films autrement, à notre avis cela ne 
pouvait pas se faire et cela a toujours abouti à des échecs; au contraire, ”  
313 Cinéma 70 ”Le groupe Dziga Vertov”, 343.  
”en marxistes, nous pensons que c’est la révolution qui doit commander à l’économie, si vous voulez, et que 
donc, en ce qui concerne le cinéma, ce n’est qu’une fois qu’on saura comment produire des films dans les 
conditions spécifiques d’un pays capitaliste, sous la coupe de l’impérialisme, qu’on saura comment les diffuser 
ensuite.” 
314 Cinéthique, “Premiers “sons anglais” “septembre-octobre 1969 i Jean-Luc Godard sur Jean-Luc Godard. 
338.  
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vanlige mennesker, den såkalte massen brukte kameraet og ville anvende det samme utsnittet 

som bilder tatt av familie eller på ferie. ”Men fordi vi er marxister eller maoister, er det som 

er viktig er den sosiale bruken av teknikk, ikke teknikken per se.315 Dette manifestet 

oppsummerer Dziga Vertov-gruppens agenda.  

Siden mai-juni -68 har klassekampen blitt mer intensivert i den audio-visuelle 
sektoren. Tilhengerne av den fredlige sameksistensen mellom Hollywood–
Moskva går kraftig til angrep både til høyre og venstre. (”Love Story”, 
”Queimada”, ”Mourir d’aimer”) Stilt overfor denne offensiven forsøker militante 
som fremdeles er isolerte, å lage filmer på en ny måte, og ikke bare ved å lage 
politiske filmer, men ved å lage de på en politisk måte, i kontakt med de historiske 
og sosiale realitetene som de selv er en del av. Bilder og lyd eksisterer som 
gjenspeilinger, det dreier seg her som overalt ellers ”å tenke nøye gjennom” 
(Mao). Å tenke nøye igjennom betyr at man må spørre seg selv hvordan man skal 
organisere disse gjenspeilingene på en ny måte.316   

Dette oppropet ble publisert på en dobbelside i Politique Hebdo og står som en slags 

oppsummering av hva Dziga Vertov-gruppen stod for. Oppropet innholder bilder fra filmene 

gruppen produserte (Un film comme les autres, august 1968, British Sounds, februar 1969, 

Pravda, juli 1969, Vent d’Est, september 1969, Lotte in Italia, februar 1970, Vladimir et Rosa, 

oktober 1970). På et bilde i filmen Vent d’Est, ”Ce n’est pas une image juste, c’est juste une 

image” (Det er ikke et riktig bilde, det er bare et bilde), og vitner om en del av den 

ideologiske kampen, nemlig å detronisere bildets høye ”verdi”. Dessuten ble alle filmer som 

påkalte følelser, det levde, kroppslige reaksjoner fordømt av Godard som borgerlige. ”Alle 

borgerlige filmer er for det levde, for emosjoner.”317 Filmene Dziga Vertov-gruppa 

produserte, ble skutt på 16 mm og vist hovedsaklig på TV. Ikke alle filmene ble vist på TV 

heller og filmene fikk et lite publikum. Det var små produksjoner som ble gjort med små 

økonomiske midler.  Filmene fra denne perioden fikk generelt hard medfart av filmkritikere.  

Godard regnet ikke mange til den virkelige venstresida i Europa. Det virkelige venstre, uttalte 

Godard, var de menneskene som var undertrykket, det var SDS i Tyskland og de politiske 

                                                 
315 Ed. David Sterrit, Jean-Luc Godard. Interviews.  ”Angle and Reality: Godard and Gorin in America.” 67-68. 
316 Politique Hebdo, “Que faire dans le cinéma?” i Jean-Luc Godard sur Jean-Luc Godard. 344-45.  
“Depuis mai-juin -68, la lutte des classes s’intensifie dans le secteur audio-visuel. Les partisans de la coexistence 
pacifique Hollywood-Moscou attaquent en force à droite comme à gauche (“Love Story”, “Queimada”, “Mourir 
d’aimer”) Face à cette offensive, des militants encore isolés cherchent à faire des films de façon nouvelle, à faire 
non seulement des films politiques, mais à les faire politiquement, en contact avec les réalités historiques et 
sociales où ils sont eux-mêmes plongés. Les images et les sons étant des reflets, il s’agit ici comme ailleurs de 
“bien réfléchir” (Mao). Et bien réfléchir, c’est donc se demander comment organsier ces reflets de façon 
nouvelle.” I tillegg: ”Ce n’est pas une image juste, c’est juste une image.” 
317 Morrey, Jean-Luc Godard, 96.  
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smågruppene i Frankrike. Og det som videre karakteriserte den virkelige venstresiden var de 

som forsøkte å ikke lenger være auteurer.318  

Den siste filmen Godard og Gorin lagde sammen var Tout va bien i 1972, og markerer et 

endelikt for filmgruppens politiske aktivisme. Filmen ble finansiert av det store filmselskapet 

Gaumont, takket være at store stjerner som Jane Fonda og Yves Montand ville spille i filmen. 

Gorin uttalte i ettertid at på det aktuelle tidspunktet i 1971 da Godard og Gorin søkte om 

finansiering til film, var de desperate etter å komme seg ut av det de følte var blitt en klan, og 

de ville heller nå ut til et større publikum. 

Godard og Gorin ville i filmen vise hvilke krefter som stod mot hverandre i Frankrike i 

1972, og reflektere over hva som hadde skjedd siden mai 68. Filmen handler om arbeidere på 

en pølsefabrikk som går ut til en ulovlig aksjon og okkuperer fabrikken. Alle representantene i 

konfliktene kommer til orde med lange analyser av situasjonen. Det anti-realistiske prosjektet 

videreføres med bruk av tydelige scenekulisser og mye symbolikk og farger i en stilisert 

visuell verden. Filmen mislyktes i å få en distribusjon i Frankrike, og Godard og Gorin la da 

ut på en rundreise i USA for å få publikum til filmen, og besøkte universitet og filmklubber i 

1973, der de opplevde at de måtte forklare filmen for publikum. Etter denne reisen opphørte 

samarbeidet mellom Gorin og Godard.319 Likeså kom det til et bittert brudd mellom Truffaut 

og Godard i 1973. Godard kritiserte Truffauts nye film Den amerikanske natt for å mangle en 

form for kritikk, samtidig som han ber om penger til finansiering av en ny film. Truffaut 

svarer krasst tilbake: 

Her har vi dig i 1973, så glad som nogensinde for store armsving og spektakulære 
erklæringer, så arrogant og dogmatisk som nogensinde, sikker på din piedestal, 
ligeglad med andre, ude af stand til enkelt og uselvisk at give et par timer af din 
tid for at hjælpe nogen. Mellom din interesse for masserne og din egen 
narcissisme er der ikke plads til noget eller nogen… Jeg har alltid ment, at de 
virkelig militante er som rengøringskoner, der udfører et utaknemligt dagligt, men 
nødvendig job. Men dig – du er de militantes Ursula Andress, du laver en kort 
optræden, lige længe nok til, at kameraene glimter, du fremsætter 2-3 tilpas 
opsigtsvækkende bemærkninger, og så forsvinder du igjen i skyer af 
selvtilstrækkelig mystik.320 

I forhold til Dziga Vertov-gruppens oppløsning uttalte Godard at det manglet en revolusjonær 

bevegelse eller parti i Frankrike som kunne ta i bruk filmens potensial i en klassekamp. 

Godard flytter til en gård ved Grenoble sammen med sin nye partner Anne-Marie Miéville, 

                                                 
318 Tribune Socialiste, “Deux heures avec Jean-Luc Godard” i Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 336-337.   
319 Dvd-utgave Tout va bien. Criterion Collection, Ekstramateriale, 29. 
320 Braad Thomsen, Kameraet som pen, 209. 
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starter sitt eget produksjonsselskap, Sonimage, og fortsetter å lage videofilm på 1970-tallet. 

Godard kommer tilbake med en spillefilm i 1980 med Sauve qui peut la vie. 

Debatten rundt ”Tout va bien” og ”Coup pour coup”  

Tout va bien ble sammenlignet med filmen Coup pour coup (1971) da den kom ut, og også 

Godard sammenlignet seg selv med denne filmen. Både Coup pour coup og Tout va bien 

handlet om arbeidere som går til en spontan, ulovlig aksjon på fabrikken og tar direktøren 

som gissel. Filmene tar opp hendelser fra maidagene i 1968 da arbeiderne aksjonerte på 

arbeidsplassene med okkupasjoner, og dette fortsatte til en viss grad etter 1968. De historisk 

korrekte detaljene i både Coup pour coup og Tout va bien og den stadig aktuelle, politiske 

kampen ga opphavet til en heftig debatt om autentisitet og realisme i filmen. 

I Coup pour coup tok filmens regissør Marin Karmitz i bruk en rekke virkemidler for å 

sikre at filmen skulle være autentisk. Manuset ble for eksempel ikke skrevet av en 

profesjonell manusforfatter, men av en ”ekte arbeider” og utviklet i samråd med 

tekstilarbeiderne på fabrikken. Det var for å sikre et riktig bilde av arbeidernes væremåte, 

måte å snakke på og politiske holdninger. Filmprosessen bestod mye i å diskutere med de 

kvinnelige tekstilarbeiderne om filmens manus. Både arbeidere og profesjonelle skuespillere 

spilte i filmen. Det ble trukket frem som en kvalitet ved filmen at ekte arbeidere spilte og fikk 

selv fremstille seg selv. Filmen var ment for kommersiell visning, men skilte seg radikalt ut 

fra hvordan kommersielle filmer ble laget, da Karmitz videreførte ideen fra États généraux om 

at de som ble filmet skulle delta i hele filmprosessen. Dermed påberoper filmen seg et slags 

kollektivt forfatterskap.321 Coup pour Coup var en fiksjonsfilm, men ga inntrykk av å 

rekonstruere en faktisk hendelse. Filmens korrekte sted- og tidsbeskrivelse ga den høy score 

av troverdighet. Selv i den politisk radikale perioden i 1971 var det et sjeldent tema for en 

fiksjonsfilm at det handlet om en streik.  

Godard mente Karmitz hoppet over et viktig steg i måten å tenke på hvordan en film 

skulle fungere politisk. De var enige om målet, men Godard trodde ikke på Karmitz’ metode 

om å la arbeiderne slippe til direkte og fremstå som umediert, og at det ville fremme ”saken”. 

Godard mener at filmen ikke fungerer politisk, og at det er en film som kun konstaterer, som 

filmen La belle équipe gjorde det i sin tid i 1936 etter Folkefronten.322 Både Cahiers du 

cinéma og Cinéthique var opptatt av at filmen som medium spesielt ga følelsen av å se en 

virkelighet. George Leblanc, redaktør i Cinéthique, kritiserte Coup pour Coup for å fremme 

                                                 
321 Forbes, The cinema in France, 22. 
322 Cinéma 70, ”Le groupe Dziga Vertov”, n° 151, i Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 349.  
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”det virkelige livet-ideologien”. Det at det går an å filme noen hendelser bedre enn andre, og 

med detaljer som garanterer for det troverdige som en speileffekt av de forholdene de 

kvinnelige arbeiderne levde på fabrikken.323 Cahiers du cinéma delte denne kritikken. De 

mente filmen selv og resepsjonen av den bygget på en forståelse om at det ligger en sannhet 

der ute i virkeligheten, i livet, og at det bare er å avsløre den. Midlet er filmens bilder og lyd. 

Denne forståelsen ble karakterisert som en utdatert idealisme som igjen var inspirert av 

religion.324 Den argeste kritikeren mot å forstå at denne direkte filmen som noe sannere, var 

Jean-Louis Comolli i Cahiers du cinéma. Etter å ha studert dokumentarfilmens teknikker, 

hevdet han at alle filmer er basert på en viss form for manipulasjon (allerede i det å bestemme 

når og hvor man skal filme). Alle filmer er fiktive, og det fins ikke noe slikt som en 

virkelighet i filmen, det dreier seg kun om representasjon.325  

Politisk film etter 1968 

Ideene som kom frem under filmfronten i mai 68 ble tatt opp igjen i august-utgaven i 1968 av 

Cahiers du cinéma med den talende tittelen ”Revolusjon i og igjennom filmen”.326 Film skal 

innholde en refleksjon over sin egen posisjon i forhold til produksjonsmidlene og ikke være 

styrt ut fra en oppfatning om at film er opptak av virkeligheten, som en illustrasjon av det 

synlige. Det var ikke alle politiske filmer, selv med de beste intensjoner, som oppfylte 

kravene til en politisk film, ifølge den debatten som pågikk i filmtidsskriftene Cinéthique og 

Cahiers du cinéma.327 Filmskaperen Serge Le Peron beretter om den radikale filmen etter mai 

68: 

Filmen fikk tildelt ett nytt formål den tidligere ikke hadde hatt, den skulle 
forandre verden. Denne tanken var ganske totalitær. Filmene skulle lages for å 
forandre virkeligheten. Man tenkte at hvis man viste en film som La reprise du 

                                                 
323 Forbes, The cinema in France, 23. Gjengitt fra Leblancs ”Polémique sur Coup sur coup” i Ecran, april 1972, 
43.  
324 Forbes, The cinema in France, 23. Gjengitt fra Cahiers du cinéma, nos. 238-9, mai-juin 1972, 8. 
325 Forbes, The cinema in France,  44. 
326 Harvey, May-68 and film culture, 27.  
327 Ideologiske brydninger i fransk film, 78-80. Cinéthique var både en filmgruppe og et filmtidsskrift som ble 
startet i 1969 som en reaksjon på den dominerende filmkritikk de som anså film som en avspeiling av den 
enkeltes subjektivisme. De samarbeidet med Godard fra 1969, og mente de fremførte den samme kritikk av den 
rådende filmen. De kritiserte regissørene den nye bølgen og særlig Truffaut. De filmene Godard prøvde å lage 
etter mai 68 var et forsøk på å være destruktive, først overfor den filmkunst som Ciment og Positif forsvarer, og 
destruktive overfor borgerskapets makt og den borgerlige ideologi, i forsøket på å skape et totalt annerledes 
samfunn. Godard angriper det borgerlige samfunn og dets filmkunst. Etter mai 68 prøver Godard å lage film med 
marxistisk-leninistisk linje, dvs. målet er den proletariske revolusjonen i Frankrike.   
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travail aux usines Wonder foran en forsamling som nølte med å gå ut i streik, så 
ville de gå ut i streik etter å ha sett filmen.328  

De politiske hendelsene i mai 68, kan sies å markere et vendepunkt for å forstå inntrykket av 

virkelighet i filmen, og film som ga dette inntrykket ble forstått som like sammensatt av bilder 

med perspektiv og retorikk som den mer konvensjonelle filmen. Cahiers du cinéma skulle gå 

inn i en polemikk mot sin egen grunnlegger André Bazin. Selv dybdefokus og hele scener 

uten klipp var ikke mer autentiske eller nærmere filmens vesenskaper. Filmkritikeren Comolli 

i Cahiers du cinéma var den viktigste kritikeren for å fremme forståelsen om at film skaper en 

virkelighetseffekt, ”l’effet de réel”.  Realisme ble sett på som noe internt i filmen, en effekt 

som filmen produserte gjennom spesifikke strategier, som ikke kan måles eller knyttes til en 

sannhet i den ytre virkeligheten. Inntrykket av virkelighet i filmen, denne effekten inviterer 

tilskueren til å overse det fakta at filmen er blitt laget, (gjennom manus, fotografering, klipp, 

sets, og lignende). Realisme blir sett på som noe konservativt i og med at den opererer med 

noe som er gitt, som ligger der, den kan ikke inkludere motsetning, som er nødvendig for 

forandring.329 Etter 1960- og 1970-tallets radikal, politiske film fulgte en periode hvor filmen 

”lukket” seg som et politisk felt på 1980-tallet.  Den franske skuespilleren Denys Fouqueray 

har fulgt utviklingen i fransk film fra 1970-tallet, og kommenterer bevegelsene i 

interessefeltene i fransk film slik:  

1980-tallet var i politisk forstand, årene da det skjedde en avpolitisering. Den 
politisk engasjerte filmbevegelsen fra 1970-tallet kunne ha fortsatt videre, men det 
gjorde den ikke. Som skuespiller har jeg medvirket i mange kortfilmer og i 
kortfilmer som ble laget ved filmskolene. Man fikk et godt innblikk i hva som 
interesserte de unge filmskapere, og det var i hovedsak det estetiske som stod i 
høysete, og hadde en liten lyst til å ha en mening om det som foregikk i samfunnet 
eller forholde seg til situasjoner man kunne havne oppe i livet. … Og etter disse 
årene da man rakket ned på politisk aktivisme, ble man igjen klar over at 
urettferdigheten og at forskjellene vedvarte, og at det var nødvendig å begynne å 
ta dem opp. Enkelte gjorde opprør og unge filmskapere har igjen begynt å 
interessere seg for annet enn det rent estetiske. 330 

                                                 
328 Breton, cinéma et mouvement social, 141. 
329 Anthony Easthope, “Classic film theory and semiotics” i Film studies. Critical approaches red. John Hill og 
Pamela Church Gibson, (New York: Oxford University press, 2000) 53.  
330 Breton, cinéma et mouvement social, Nous avons tant à voir ensemble, 143-144. ”Les années 80, en termes 
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Som vi skal se i kapittelet om en ny realistisk film på 1990-tallet331 og i analysen av filmen 

Menneskelige ressurser, har det siden 1970-tallet vært et ”opphold” i bruken av en filmatisk 

realisme om et sosialt tema. Debatten om realisme og politisk film fra 1930-tallet og opptil 

1970-tallet, danner et bakteppe for resepsjonen av Menneskelige ressurser .   

    

 

”Menneskelige ressurser” – politisk film i 2000? 

”Menneskelige ressurser – Den nye politiske filmen befinner seg i feltet mellom å være et 

politisk manifest og et melodrama om et far-sønn forhold.”332   

Da fiksjonsfilmen Menneskelige ressurser kom ut på kino i Frankrike i januar 2000, ble 

den fremhevet for sine realistiske, nærmest dokumentariske kvaliteter. Den ble samtidig 

karakterisert som en politisk film og et slående menneskelig drama.  Menneskelige ressurser 

ble kalt den nye arbeiderklassefilmen (”cinéma d’ouvrier”).  

Hva kan resepsjonen av Menneskelige ressurser fortelle om en gjengs forståelse og 

kategorisering av en fiksjonsfilm som utspiller seg i fabrikken i dag? Vil regissør Laurent 

Cantet sette dagsorden? Er filmen en arbeiderklassens film som tar motmæle og kritiserer 

arbeidsforhold i dagens samfunn, eller stilles spørsmålene feil? Må nødvendigvis regissør 

Laurent Cantet ha politiske ambisjoner for filmen, fordi den utspiller seg i en fabrikk? Det 

politiske ble trukket ut av filmen på 1980-tallet. Nå, på siste halvdel av 1990-tallet, kommer 

en tilbakevending av filmer som tar opp sosiale og politiske tema.  

Hvorfor er det viktig at arbeiderklassen selv går god for fremstillingen av et 

arbeiderklassemiljø i en fiksjonsfilm? Er ikke dette noe paradoksalt at man skal forvente en 

autentisk fremstilling og sannhet i en fiksjonsfilm?  

Både arbeidere og deler av pressen bedømte filmen ut fra kriterier som om den evnet å 

se virkeligheten slik den ble oppfattet av aktørene selv i fabrikken. Filmen fikk prestisje ved 

at den forholdt seg mer sannferdig til virkeligheten enn annen film.  

Det var en overraskelse at den nye politiske filmen klarte å engasjere på et 

følelsesmessig plan, for sist gang det var snakk om en politisk film i Frankrike ble 

melodramaet fordømt som noe borgerlig og en del av det borgerlig-realistiske 

representasjonssystemet. I forrige kapittel viste jeg hvordan Godard ville vise ”sømmene” i 
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fortellingen og ønsket at publikum skulle forholde seg til filmen mer som et dokument enn 

som film. Grunnlaget for å bruke en realistisk stil, fremstille virkeligheten sant og tematikken, 

en arbeiderklasse som ikke kommer til syne, var å rette søkelyset mot urettferdighet i 

samfunnet med ambisjonen om å endre, ha en politisk agenda.  

Må fabrikken som arbeidsplass i fiksjonsfilmen være politisk? Vil det være politikk i 

seg selv å fremstille arbeiderklassen siden det er så få andre som gjort det? Menneskelige 

Ressurser har et mer politisk tema enn mange av de andre filmene fra samme epoke, samtidig 

som regissøren ikke har en politisk agenda eller er idealistisk som i de andre filmene. Cantet 

deler ikke denne ideen om at fremstillingen av virkeligheten kan gjøre noe for å endre 

samfunnsforhold, men han ville fri seg fra klisjeene som var knyttet til fremstillingen av 

arbeiderklassen i film. Når filmen repeterer seg selv, søker man ut av filmstudioene for å gi 

liv til en ny film:  

Dere snakket om at vi gjorde et hopp fra 1970 til 1990. Men det skjedde noe ut fra 
filmens ståsted mellom disse tidspunktene. På slutten av 1970-årene ble ORTF 
splittet. På 1980-tallet var filmen i stor grad en fiksjonsfilm som var forankret i en 
referanse til filmen selv. Fiksjonsfilmen ble organisert som rundt ”størrelser” som 
ble blodfattige, som ikke inkarnerte noe. Hvis det var noe som skjedde på 
begynnelsen av 1990-tallet, så var det fremveksten av dokumentarfilmen. Det var 
strukturelle årsaker i TV som gjorde dette mulig. Det var fordi det var to eller tre 
rom som INA og ARTE – hvis det ikke er rom dukker ikke tingene opp – og 
dokumentaren kunne ikke ha utviklet seg. … Når dere snakker om at det er en 
sosial dimensjon i den franske filmen, tenker jeg at det kommer fra at 
filmdokumentaren dukker opp igjen, men også fra en åpen, men ny interesse for å 
vite hvilke fiksjonsfilmer kommer fra en virkelig verden, hvilke saker virkelig 
omgir menneskene hvis man begynner å filme dem. 333 

”Menneskelige ressurser” 

Tittelen på filmen valgte Cantet som en reaksjon på kynismen han mener ligger i uttrykket i 

”menneskelige ressurser” (HR), avdelingen som styrer mennesker slik de styrer kapital og 

varer. Filmen handler om Frank som kommer hjem fra studiene i Paris for å være utplassert i 

ledelsen i fabrikken der faren jobber. Frank er den eneste i familien som tatt høyere 
                                                 
333 Breton, cinema et movement social, 142. 
Filmskaperen Claire Simon: 
 “Vous avez dit que nous faisons un saut de 1970 à 1990. Pourtant il s’est passé quelque chose, du point de vue 
du cinéma, entre ces deux dates. A la fin des années 70 est arrivé l’éclatement de l’ORTF. Dans les années 80, le 
cinéma de fiction, ancré dans la référence au cinéma lui-même. Le cinéma de fiction était comme organisé 
autour de “figures” qui perdaient leur sang, qui n’avaient pas d’incarnation. Si quelque chose s’est passé au 
début des années 90, c’est l’émergence du documentaire. Ce sont des raisons structurelles propres à la television 
qui l’ont rendu possible. C’est parce qu’il y a eu deux ou trois espaces comme l’INA ou Arte – s’il n’y a pas 
d’espaces, les choses n’apparaissent pas – que le documentaire a pu se développé. …Quand vous dites: il y a du 
cinéma documentaire mais aussi d’une préoccupation simple, mais nouvelle, qui est de savoir quelles sont les 
fictions du monde réel, quelles sont les choses qui habitent vraiment les gens si on va les filmer.“   
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utdannelse, og til tross for den nøkterne tonen dem imellom, klarer de ikke å legge skjul på 

stoltheten over at Frank snart skal ta steget helt opp i ledelsen.  Fabrikken er en 

underleverandør av Renault, og på den første arbeidsdagen til Frank, tar faren sønnen med inn 

i produksjonshallen for å vise han maskinen han jobber ved. (Faren blir aldri nevnt med navn. 

Hovedpersonen Frank, har fått et navn som på fransk henspiller på det å være ”franc”, 

oppriktig, frimodig) 

Mens Frank går gjennom produksjonshallen, filmes arbeidet i produksjonshallen i en 

lang tagning. Frank ser på maskinene og på arbeidere som er gamle kjente fra hjemstedet, som 

så vidt får tid til å se opp mellom det taktfaste tempoet ved maskinene. De gule øreproppene 

som beskytter mot det skingrende bråket i produksjonshallen gjør at kommunikasjonen 

foregår gjennom håndbevegelser. Faren forklarer med en viss stolthet de enkle operasjonene 

ved arbeidsposten og forteller at han produserer 700 metallbiter i timen. Frank står bak og 

følger høflig med. Arbeidsformannen kommer bort til dem og lurer på hvorfor faren tar seg en 

slik frihet og ”pisker” faren til å jobbe videre og raskere mens Frank står der. Da 

arbeidsformannen senere får vite at Frank skal jobbe i ledelsen, unnskylder han seg overfor 

Frank. Faren synes å tåle alt, så lenge sønnen får muligheten til noe annet. Frank skal ha 

praksis i avdelingen for ”Menneskelige ressurser”, og fabrikkdirektøren er fornøyd med å ha 

fått Frank inn fordi han har imponerende resultater fra studiene bak seg. Franks første 

oppgave er å delta i forhandlingene om innføringen av 35-timers arbeidsuke på fabrikken. I 

møtet med fagforeningsrepresentantene går den ellers så trivelige direktøren hardt ut, særlig 

mot Madame Arnoux fra CGT som biter tilbake og nesten blir en karikatur på en gammel 

fagforeningsaktivist. Direktøren sier de må gjøre forsakelser for å holde oppe 

konkurranseevnen med innføringen av 35-timers arbeidsuke. Den har vi hørt før svarer 

Madame Arnoux, men det er bare de på gulvet som må gjøre forsakelser, de husker i fjor da 

mange måtte gå. Direktøren og Madame Arnoux kommer i munnhuggeri og forhandlingene 

strander. I denne scenen får man en god innføring i konfliktlinjene i bedriften som viser at 

klassekampen ikke er et tilbakelagt stadium. Det er i hvert fall ikke snakk om å jobbe i team i 

”comité d’entreprise”. Frank sitter på sidelinjen og noterer under møtet, og avviser overfor 

Madame Arnoux at han er nødt til å velge side. Da Frank får sitte på med direktøren hjem en 

kveld, foreslår Frank for direktøren at de kan gjøre en spørreundersøkelse blant arbeiderne for 

å løfte diskusjonen ut av den fastlåste situasjonen ved forhandlingsbordet. Direktøren tenner 

på ideen og gir Frank i oppdrag å gjennomføre spørreundersøkelsen. Da Frank kommer hjem 

står foreldrene gjemt bak gardinene og titter ut på denne sønnen som så tilsynelatende lett 

forholder til direktøren, som om de var på likefot. Faren formaner Frank til stadighet om å 
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ikke være ”stor på det” eller bråkjekk, samtidig formaner han Frank om at det skal ikke være 

noe ”copinage” (kameratskap) mellom Frank og arbeiderne i lunsjen. Han må sitte sammen 

med de andre mellomlederne som snakker om hvor de skal stå på ski i vinterferien i Alpene, 

og ikke blande seg med gamle kjente, ellers sier faren, kommer han til å miste respekten. 

Frank tror 35-timers arbeidsuke vil kunne innebære mer fleksibel arbeidstid og mindre 

monotont arbeid, et gode, hvilket for Frank betyr bedre arbeidsforhold for arbeiderne. Han 

tror fullt og fast på at ledelsen tar spørreundersøkelsen på alvor og at hans stilling i ledelsen 

kan utgjøre en forskjell for de som jobber i produksjonshallen. Spørreundersøkelsen blir en 

suksess. Frank får skryt av direktøren og lover han en stilling etter endt studier, og alt dette 

observerer faren fra sin arbeidspost.  

På toppen av Franks triumf, oppdager han ved en tilfeldighet et notat som innholder 

navn på 12 ansatte som skal avskjediges, deriblant faren. Ledelsen har brukt 

spørreundersøkelsen som skalkeskjul for å kvitte seg med 12 eldre ansatte som skal erstattes 

av roboter. Frank reagerer med vantro på at han har blitt brukt for å utmanøvrere 

fagforeningen med spørreskjema-prosjektet, og tar kontakt med Madame Arnoux for å fortelle 

om notatet. Hun viser seg fra en langt roligere side enn under forhandlingene, og gir Frank råd 

om hvordan han skal gå frem for å organisere en streik. Men hun advarer, Frank om at han 

risikerer fremtidige jobbmuligheter hvis han bruker notatet. Hun er derimot glad for at han har 

fått et mer realistisk syn på saken og ikke lenger tror så ukritisk på en markedsliberalisme 

med et menneskelig ansikt. Hun bemerker tørt, at man våkner når man blir personlig berørt. 

Faren mottar budskapet om at han skal sies opp med total resignasjon, mens resten av 

familien prøver å trøste med å si at nå får han bedre tid til hobbyene. I all trøstingen bryter til 

slutt svigersønnen inn og ber dem å høre på seg selv; de prøver å fremstille det som noe 

positivt at faren sparkes etter 30 år. Selv om det er en elendig jobb, er det tross alt det han har 

viet livet sitt, og svigersønnen avslutter med å kalle det en ”drittliberalisme”(le libéralisme à 

la con). Frank velger å gå til aksjon og finner en medsammensvoren i Alain, en kollega av 

faren. De bryter seg inn på fabrikken, sveiser igjen inngangsdøren og henger opp listen over 

arbeiderne som skal sparkes. Dagen etter står de utenfor og maner til streik, men bare et fåtall 

slutter seg til. Når direktøren kommer og oppdager at inngangsdøren er sveiset igjen, knuser 

han vinduet på døren og kommanderer arbeiderne til å gå inn. Faren er en av dem som skuler 

bort på Frank og Daniel, men bøyer seg ned og går gjennom det knuste vinduet. Da Frank 

fortsetter samarbeidet med Danielle på kontoret til fagforeningen, blir direktøren fra seg av 

sinne og kjeppjager Frank gjennom produksjonshallen, foran øyene på arbeiderne og faren har 

Frank blitt pariakaste i direktørens øyne. Det er mer enn hva faren kan tåle, og han gråter som 
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et barn da han kommer hjem, forteller moren til Frank. Hun skjønner ikke hvorfor Frank 

kaster bort sine egne muligheter på denne aksjonen, når faren ikke vil kjempe for sin egen 

jobb. Frank fortsetter likevel protestaksjonen. De streikende holdes ute fra fabrikken, men når 

porten inn til produksjonshallen blir åpnet for en trailer, stormer de inn og prøver å stoppe 

produksjonen. Da de kommer til arbeidsposten til faren, prøver Madame Arnoux å få han til å 

legge ned arbeidet og peker på Frank og søsteren og sier at hans egne barn streiker for han, 

men faren fortsetter ufortrødent videre. Da renner det over for Frank som roper til faren at han 

skal slutte å jobbe, men faren hører ikke og fortsetter å jobbe. De streikende aksjonistene står 

rundt Frank og faren, og i sinne sparker Frank til kassen med metallbiter som hører til farens 

arbeidspost. Det blir helt stille. Faren bøyer seg ned for å plukke opp bitene, men Frank 

sparker dem unna, og sier: ”Bare rydd de opp du, plukk de opp, jeg skammer meg over at du 

er så feig”. Frank fortsetter med å si at han vet at han burde vært takknemlig for alle de 

forsakelsene han og moren har gjort for han. Men han har alltid følt at faren har skammet seg 

over den jobben han gjør, og denne skammen har han brakt videre til Frank som har følt på 

skam over klassebakgrunnen sin. Madame Arnoux prøver å roe han ned med å si at det ikke er 

noe å skamme seg over, men Frank river seg løs og fortsetter: ”Jeg skammer meg over å være 

sønnen din og nå skammer jeg meg over å være en student som skammer seg over å være 

arbeidersønn.” 334 Faren står dirrende og ubevegelig, mens Frank fortsetter med å si at han 

kommer til å få en jobb hvor han kan tillate seg å stå slik å kjefte slik han gjør nå. Men han 

har en god nyhet til faren. Han er ikke oppsagt, han er førtidspensjonert. Og det er ikke fordi 

faren har vært en god arbeider i fabrikken gjennom alle år, men som et håndslag til Frank, 

som har praksis i ledelsen. Filmen avsluttes med at produksjonen er stoppet opp og at alle 

sitter utenfor fabrikken og hører på Madame Arnouxs formaninger om at seieren ikke er 

vunnet ennå. Frank ser bort på faren som leker med barnebarna og Alain kommer bort og spør 

hva Frank skal gjøre nå. Frank sier han skal ta toget tilbake til Paris dagen etter og Alain sier 

at det er bra. Frank spør Alain mår skal dra, men får ikke noe svar. Frank fortsetter med 

spørsmålet; ”hvor er din plass i livet?” (Elle est où ta place?) Filmen slutter med dette 

spørsmålet som blir hengende igjen i luften.  

                                                 
334 “J’ai honte d’être ton fils et maintenant j’ai honte d’être un étudiant qui a honte d’être un fils d’ouvrier.” 
Setningen er hentet fra den franske forfatteren Annie Ernaux som har arbeiderklassebakgrunn og har beskrevet 
følelsen av å måtte bryte med egen klasse ved å velge høyere utdannelse og få en jobb ”over” sin egen stand. Det 
var denne setningen som utgjorde grunnlaget for konflikten mellom faren og Frank, som først kommer til 
overflaten når Frank blir konfrontert med realitetene i arbeidslivet. 
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Forankring i virkeligheten 

I et intervju med Le Monde i forbindelse med premieren på Menneskelige ressurser 

understreker regissøren Laurent Cantet, at det som først og fremst kjennetegner han som 

regissør er en bestemt metode og en måte å arbeide med film på, snarere enn en tematikk og 

en filmstil. Den bærende idé for Cantet, er at hans filmskaping skal ha en forankring i 

virkeligheten, og han oppsummerer det slik i intervjuet med Le Monde, ”L’ancrage dans le 

réel”. 335 Cantet etablerte fremgangsmåten i hans filmskaping, som skulle sikre at filmen 

skulle forankres i virkeligheten, med kortfilmene Tous à la manif (1993) og Jeux de plage 

(1995). Denne filmatiske metoden ble retningsgivende for hvordan Cantet jobbet med 

spillefilmdebuten Menneskelige ressurser.  

Cantet mener at miljøet filmen utspiller seg i, skal være fremstilt på en slik måte at det 

har noe med virkeligheten å gjøre. ”Jeg ville at virkeligheten så mye som mulig skulle gi 

filmen dens innhold, gjennom å veksle mellom hjemmet og fabrikken helt til det å velge ikke-

profesjonelle skuespillere. ” 336 I Menneskelige ressurser iscenesetter Cantet et miljø og 

forteller en fiktiv historie. Det er Cantets valg av filmstil og tilnærmingen til det miljøet han 

fremstiller som får filmen til å fortone seg så sann og autentisk, og som skiller den fra 

”vanlig” film.  

Det var Cantets fremgangsmåte ved å bruke amatørskuespillere som skulle spille seg 

selv og slik bidra til å utforme historien, som var årsaken til at filmen fikk støtte. Cantet søkte 

om støtte på grunnlag av et 3-siders langt notat som helt kort forklarte far-sønn relasjonen 

som skulle stå i sentrum for historien. Notatet ble sendt til Pierre Chevalier, som er ansvarlig 

for fiksjonsfilm i ARTE (tysk-fransk kulturkanalen). Filmen ble produsert i samarbeid med 

filmselskapet Haut & Court.  

For Cantet startet prosessen med å lage filmen ved først å finne stedet hvor filmen 

skulle spilles inn, for deretter å finne skuespillerne som ”hørte til” stedet, og videre i 

samarbeid med skuespillerne å utvikle manus. Fabrikken som arbeidsplass var i 

utgangspunktet et ukjent univers for Cantet, og det var derfor viktig for Cantet å finne et 

”ekte” opptakssted. 

Cantet lette i 8 måneder etter en fabrikk som sa seg villig til å ha en filminnspilling i 

sine lokaler. Til slutt var det en fabrikk i Les Andelys i Eure, som ligger i et tradisjonelt 

                                                 
335 Le Monde, 12.01.2000. 
336 L’Humanité, 15.01.2000.  
”Je voulais que le réel vienne nourrir le plus possible la matière du film, par des allers-retours entre les sphères 
de l’intime et du public, jusque dans le choix d’acteurs non-professionnels.”  
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industriområde i Normandie, som godtok å ha en filminnspilling i produksjonshallen. 

Fabrikken var en underleverandør av Renault og produserte bildeler. 337Forutsetningen var at 

produksjonen skulle gå sin gang, og arbeiderne i fabrikken organiserte seg slik at 

produksjonen foregikk som normalt under filminnspilling. Det innebar at støynivået var så 

høyt at regissør og skuespillere måtte skrike for å høre hverandre. Det ekte opptaksstedet førte 

dessuten til at lyset som brukes i filmen var det samme lyset som i fabrikken.  

For å finne skuespillerne til filmen tok Cantet kontakt med arbeidsledighetskontoret 

ANPE på stedet der filmen skulle spilles inn. Det ble arrangert en stor casting der 500 

prøvespilte. Rollegalleriet skulle dekke alle stillingene i fabrikken, fra fabrikkdirektøren, til 

studenten i praksisplass i fabrikkledelsen, til funksjonærer, arbeidsformenn, 

fagforeningsrepresentanter og arbeiderne på gulvet. Alle som prøvespilte skulle spille det 

yrket de hadde i virkeligheten. Det var kun to roller i manuset som var klare før castingen, det 

var faren og sønnen Frank. Resten av rollene i filmen kom til etter hvert som Cantet fant de 

riktige typene til filmen. Skuespillernes fremste kvalitet skulle ligge i deres ”væren” som 

menneske, og deres evne til å fylle en rolle i et autentisk persongalleri i fabrikken. Den eneste 

profesjonelle skuespilleren var hovedrolleinnhaveren Jalil Lespert, som spilte Frank.338  

På spørsmål om hvorfor Cantet brukte amatører, svarte han: ”Skuespillet støtter seg ikke 

på et håndverk som yrke, men på en måte å være på (kroppsholdning, små uvaner og gester, 

språkføring og uttale). Istedenfor å tydeliggjøre virkeligheten demonstrativt, så åpner denne 

metoden opp for å nærme seg virkeligheten med små grep.” 339 Det var dessuten viktig for 

Cantet at skuespillerne brukte seg selv i møte med manuset som skulle formes, og at de kunne 

gå god for de ideene som ble utviklet i samråd med manusforfatteren. For Cantet ble 

skuespillernes synspunkter en måte å gjøre filmen gyldig på, og at han kunne gå lenger med 

historien og karakterene ved at skuespillerne selv gikk god for fremstillingen. 340” Denne 

fremgangsmåten ga meg anledning til å teste et antall hypoteser, til å forkaste sekvenser og 

dialoger som jeg hadde skrevet, som ikke stemte, og på den annen side beholde andre 

sekvenser som jeg i utgangspunktet ikke var sikker på.” 341 

                                                 
337 På 1930-tallet ble Renault-familien regnet som en av de ”200 familiene” som jeg refererte til i kapittel 1. 
Renault familien stod som et symbol på de store kapitaleierne og referert til som utbyttere i La vie est à nous fra 
1936. 
338 I utgangspunktet ville Cantet også ha en ikke-profesjonell skuespiller til å spille Frank, og en student fra 
Handelshøyskolen fikk prøvespille for rollen. Han spilte bra i scenene i fabrikken, men viste seg å være for svak 
i de emosjonelt vanskelige scenene med familien. Cantet valgte derfor å bruke en profesjonell skuespiller i rollen 
som Frank, fordi filmen skulle balansere mellom fabrikkverden og forholdet mellom faren og sønnen i hjemmet. 
339 Le Monde, 12.01.2000. 
340 Intervju med Laurent Cantet. 
341 La Croix, 14.01.2000. 
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Etter at skuespillerne var plukket ut, fulgte en periode hvor de improviserte frem 

scenene og dialogene. I prøvetiden før filminnspillingen startet, skulle skuespillerne bidra 

med egne erfaringer for å gi liv til rollen de skulle spille. Skuespillerne skulle inneha den 

posisjonen de vanligvis hadde i livet. Dette førte blant annet til at det på første møte mellom 

fagforeningsrepresentanten Madame Arnoux spilt av Danielle Mélador, og fabrikkdirektøren 

spilt av Lucien Longueville, inntok de rollene som arbeidstakerrepresentant og representant 

for ledelsen og endte med å krangle i diskusjonen om 35-timers arbeidsuke som om de 

virkelig befant seg i en forhandlingssituasjon. 342  

På grunnlag av de scenene som ble improvisert frem i prøvetiden, skrev Cantet og 

manusforfatter Gilles Marchand et ferdig manus med dialog. Under selve filminnspillingen 

var spillet nøye regissert og det ble ikke brukt improvisasjon. Det var aldri snakk om 

uregisserte filmopptak selv om enkelte scener ble til ved at kameraet gikk lenger og 

skuespillerne fortsatte ”naturlig” i rollen. Det skjedde for eksempel i konfrontasjonsscenen 

mellom far og Frank inne i fabrikken og der Madame Arnoux, spontant trøster faren etter 

Franks utbrudd. Denne scenen ble det bare gjort to opptak av, for den måtte spilles inn i den 

ene timen det var stille på fabrikken på lørdagen, for at man skulle kunne høre scenen med 

konfrontasjonen mellom far og sønn.  

 Om denne fremgangsmåten mente Cantet: “Alt dette arbeidet resulterte i et inntrykk av 

virkelighet som jeg liker spesielt godt, og dessuten kunne jeg etterprøve de små ideene jeg har 

hatt for meg selv og bekrefte at jeg ikke var på villspor.” 343 

Cantet benytter seg av en nedstrippet filmstil i Menneskelige ressurser. Det filmes slik 

at stilen blir ”usynlig”, og det brukes naturlig lys. Kameraet er ikke håndholdt og vinglete à la 

de danske Dogme-filmene fra slutten av 1990-tallet eller de sosialrealistiske filmene til 

Dardenne-brødrene fra Belgia i filmene Løftet (1996)og Rosetta (1999). Cantet anvender en 

enkel og direkte filmstil og bruker i liten grad store tablåer og nærbilder. I scener hvor det er 

nære relasjoner som står på spill er det alltid nærvær av andre enn hovedpersonene i scenen, 

som for eksempel i konfrontasjonsscenen mellom far og sønn inne i fabrikken, der de 

streikende arbeiderne rundt står og bevitner Franks utbrudd. De involveres dermed i Franks 

utsagn om at han skammer seg over sin far som er arbeider som bøyer hodet istedenfor å gjøre 

opprør mot sin arbeidssituasjon. Cantet har fra de første kortfilmene vært spesielt opptatt av 

gruppedynamikk og gruppetilhørighet, og derfor følger kameraet tett på skuespillerne og det 

                                                 
342 Cahiers du cinéma, n° 542, 52. 
343 L’Humanité, 15.01.2000.  
“Tout ce travail aboutit à une impression de réalité que j’aime tout particulièrement ainsi qu’à vérifier que les 
petites idées que j’ai eues dans mon coin ne sont pas aberrantes.” 
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veksles mellom lange, statiske tagninger og klipp som viser blikk-kontakten mellom de ulike 

rollefigurene i fabrikken. 

Det brukes ikke musikk, spenningskapende plots i filmen, og heller ikke sentrale 

hendelser blir uthevet eller forklart med dramatiske virkemidler. Det gir en følelse av at 

kameraet bare registrerer hendelser som oppstår naturlig. I Menneskelige Ressurser gjøres 

ingen ”kunstige” inngrep i handlingen som plutselig forløser eller skyver den inn i et raskere 

tempo. Det føles helt naturlig at det blir mer handlingsmettet når Frank bestemmer seg for å ta 

opp kampen mot ledelsen og utpeker seg selv som representant for de forulempede 

arbeiderne, og frontene mellom Frank og ledelsen hardner til. 

Denne realistiske filmstilen gir inntrykk av at det ikke er noe filter mellom det som blir 

filmet og publikum som ser på. Selv om det fortelles en historie, og Menneskelige ressurser 

ikke ligner på en dokumentarfilm selv om den har dokumentarens virkelighetseffekt, er 

fremstillingen av fabrikken og arbeiderklassen gjort så naturtro at det er vanskelig å betvile at 

det ikke er sånn i virkeligheten.  

Melodramaet 

Cantet ønsker som nevnt å forankre filmskapingen i virkeligheten, og en viktig del av 

det å være virkelighetsnær er å ta opp aktuelle samfunnsforhold. For Cantet innebærer ikke 

det å være virkelighetsnær en motsetning til det at filmen skal innholde et følelsesmessig 

engasjerende drama, slik vi i forrige kapittel så var en motsetning ifølge idealene som utviklet 

seg i den politiske filmen etter 1968. Snarere tvert imot. Cantet mener det å holde seg tett til 

virkeligheten er med på å utvikle dramaet i filmen slik at det emosjonelle som spilles ut 

mellom far og sønn blir enda sterkere og mer troverdig. Cantet om det dokumentariske og 

historien i filmen: 

Det dokumentariske aspektet danner konteksten som den personlige historien 
skriver seg inn i. Men historien skal på ingen måte komme i annen rekke i forhold 
til det dokumentariske. Historien utgjør reisverket i filmen, og den ernærer seg 
like mye av virkeligheten som den formidler og avslører virkeligheten. Jo mer den 
dramatiske handlingen er til stede, jo mer har den muligheten til å nærme seg og 
utsi det som er usigelig i virkeligheten. 344 

                                                 
344 Le Monde, 12.01.2000.  
”Ce volet documentaire servira de contexte à l’intérieur duquel viendra s’inscrire l’histoire intime. Mais en 
aucun cas cette histoire ne devra être bradée au profit du documentaire, elle constituera l’ossature du film et elle 
se nourrira autant du réel qu’elle en sera le vecteur, le révélateur. Plus la trame dramaturgique sera présente, plus 
elle aura des chances d’approcher et d’expliciter ce qu’il y a d’indicible dans le réel.” 
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Cantet ønsket først og fremst å fortelle en historie om en relasjon som opptok han, 

forholdet mellom far og sønn. Dette var et forhold som Cantet hadde interessert seg for lenge, 

og jobbet med i en tidligere kortfilm Tous à la manif. I Menneskelige ressurser er vi vitne til 

en sår overgangfase der sønnen Frank markerer seg som voksen overfor faren. Det skjer 

gjennom at Frank blir sin fars overordnede på fabrikken. Faren forventer i det stille at Frank 

skal takke han for det arbeidet han har utholdt i 30 år, og takken skal skje gjennom at Frank 

tar steget opp til ledelsen. Det innebærer for Frank at han må bryte med sin egen bakgrunn, 

distansere seg fra faren og degradere han ved å opptre som sjef i fabrikken. Dramaet som 

utspiller seg mellom far og sønn i filmen har blitt kalt en gresk tragedie, et klassisk drama 

med en far-sønn relasjon hvor sønnen Frank til slutt ”tar livet av sin far” foran arbeiderne når 

han forteller at han skammer seg over faren.  

Det var en setning som Cantet hadde spikret fast i manuset lenge før manuset var klart. 

Det var setningen Frank sier til faren der han anklager faren for feighet og for den skammen 

faren i stillhet har båret på hele livet over sin egen posisjon nederst på rangstigen. I hjemmet 

har ikke Frank utfordret farens autoritet, men når Frank personlig har garantert overfor de 

ansatte på gulvet at spørreundersøkelsen ikke skal være et skalkeskjul for å omgå 

fagforeningene, velger Frank til slutt side og går til aksjon mot ledelsen. Frank underkaster 

seg ikke ”systemet” slik faren har gjort, men risikerer fremtidige arbeidsmuligheter i ledelsen 

i andre bedrifter. Frank kullkaster på mange måter farens slit med å få sønnen ”opp”. 

Gjennom portrettet av dette far-sønn forholdet og vanskelighetene med å overskride sin 

klassebakgrunn, beskrives en klassekamp i dagens Frankrike. Klassetilhørigheten er en 

ufravikelig del av ens identitet og griper direkte inn i nære forhold, som det vises i forholdet 

mellom far og sønn i filmen.  

Filmen veksler mellom arbeidsplassen på fabrikken og i hjemmet til Frank. Det at 

arbeidet definerer oss, og at arbeidet ikke slutter å definere oss etter arbeidstidens slutt, ønsket 

Cantet å få frem. Filmen viser frem sosiale strukturer som er så uutalte, men som likevel 

virker sterkt. 345 Arbeid står for Cantet som så avgjørende for hvordan vi definerer oss at det 

var viktig å se nærmere på det. Samtidig ønsket Cantet å beskrive et forhold til arbeidet som 

går utover det å være fabrikkansatt, og som faren demonstrerer i en sterk pliktfølelse, han 

stiller ikke spørsmål, og har nærmest et hellig forhold til arbeidet. 

Fabrikken som arena for historiefortelling er sjeldent blitt brukt i film etter 1970-tallet, 

og er ”ladet” med symbolikk knyttet til industrisamfunnet, klassekamp og arbeiderklasse. På 

                                                 
345 Cahiers du cinéma n° 542. 51. 
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tross av det ”ladede” ved fabrikken, ønsket Cantet å si noe om arbeidslivet i fabrikken i dag, 

og hvordan en vanlig familie kan oppleve klassestrukturer og spørsmål om sosial mobilitet. 

Cantet valgte fabrikken, fordi den kan sees på som et konsentrat av arbeidsforholdene 

og forholdet mellom klasser i dagens Frankrike, med sitt lukkede miljø, strenge hierarki, 

lagdeling, og kravet om stadig større produksjon. 

Det har vært få filmer som har tatt for seg livet innenfor fabrikkportene, og hvis 

fabrikken har blitt brukt i film har det vært mer som dekor og bakgrunnskulisse. Da Cantet 

lette etter en fabrikk som kunne ta imot filminnspillingen, ble han kjent med en virkelighet i 

fabrikken som han ble overrasket over at han ikke hadde grepet tidligere.  

Jeg traff dessuten en ung arbeider som jobbet hos Citroën. Jeg snakket om livet 
hans, om jobben og fremtidsutsiktene han så for seg. Jeg befant meg i en 
sjokkartet tilstand over å finne ut noe som var nærmest eksotisk. Jeg hadde 
vanskeligheter med å konstatere at jeg hadde levd på siden av denne virkeligheten, 
uten å ha kunnet gripe den. 346 

Når Cantet oppdaget en virkelighet i arbeidslivet han ikke kjente, blir det stilt spørsmål 

om Cantets ønske om å ligge tett opp til virkeligheten hang sammen med den bestemte 

tematikken om arbeidslivet i fabrikken, som tas opp i Menneskelige ressurser? Til det svarer 

Cantet at han vil bruke den samme fremgangsmåten med å forankre filmen i virkeligheten på 

en hvilken som helst situasjon, og ikke bare fordi filmene iscenesetter arbeiderklassen og 

arbeidslivet i fabrikken. 347 

Politikken starter hos enkeltmennesket 

Filmen viser hvilke konsekvenser en politisk beslutning kan få på individnivå ved 

innføringen av 35-timers arbeidsuke. Det nære og personlige veves sammen med politikk og 

maktstrukturene i fabrikken.  

Samme måned som Menneskelig ressurser kom ut på kino i januar 2000, ble en ny lov 

om kortere arbeidstid som reduserte arbeidsuken fra 39 til 35 timer, iverksatt i Frankrike. 

Loven ble kalt ”loi Aubry” etter ministeren Martine Aubry, som satt i regjering under den 

sosialistiske statsministeren Lionel Jospin. Hensikten med loven var at den først og fremst 

skulle skape flere arbeidsplasser og samtidig forbedre arbeidsforholdene gjennom med mer 
                                                 
346 L’Humanité, 15.01.2000. Intervju med Laurent Cantet.  
”J’ai également rencontré un jeune ouvrier qui travaillait chez Citröen. J’ai discuté avec lui de sa vie, du travail, 
de sa vision de l’avenir. Je me suis retrouvé face à un choc de quelque chose qui était de l’ordre de l’exotique. 
J’ai eu mal de constater que je vivais à côté de cette réalité, sans pouvoir la saisir.” 
347 Cahiers du cinéma n° 542, 49. 
“quoi que soit la situation, et pas seulement parce que mes films mettent en scène des groupes ou le monde du 
travail.” 
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fritid og fleksibel arbeidstid. Dette var tilsynelatende et sosialt fremskritt, men likevel brøt det 

ut sterke protester blant arbeidstakerne som fryktet en motsatt effekt. De fryktet at loven om 

kortere arbeidstid ville føre til sterkere arbeidspress, men at lønningene ville bli de samme, og 

i tillegg føre til oppsigelser i bedrifter som ikke ville klare de økte lønnskostnadene. 

Det er naturlig å spørre hvorfor Cantet og manusforfatter velger å bruke en debattert lov 

om 35-timers arbeidsuke som en ytre ramme for historien. Valget av tematikk vil nesten 

uunngåelig bidra til at filmen vil bli klassifisert som politisk, og videre at regissøren må ha 

politiske ambisjoner for filmen. Cantet selv ser valget av tema i sammenheng med ambisjonen 

om å være virkelighetsnær og å lage en film som er aktuell. Det er ikke selve argumentene 

rundt innføringen av loven som står i høysetet for Cantet. Han mener filmen deltar i debatten 

om 35-timers arbeidsuke uten at den nødvendigvis er en ”leverandør” av argumenter for eller 

imot den nye arbeidstidsloven. I scenen hvor direktøren og fagforeningsrepresentanten 

Madame Arnoux støter sammen rundt forhandlingsbordet, synes Cantet at det er helt naturlig 

at en tilskuer vil dette av lasset i forhold til å følge argumentsrekken i forhandlingene. Cantet 

vil med denne scenen snarere tar sikte på å vise allerede eksisterende konflikter og 

maktrelasjoner, og hvordan forhandlingene posisjonerer de involverte.  

Men jeg håper at filmen ikke er belærende. Det er naturlig at en tilskuer ikke 
nødvendigvis hører etter argumentene som blir redegjort for av partene, tatt i 
betraktning at i visse øyeblikk blir det en form for tunnelargumentasjon. Til 
gjengjeld vil jeg at partene i fabrikken skal høres igjennom å vise de små 
detaljene. Det er veldig filmatisk å filme trykkpressene eller maskinene. Men livet 
i fabrikken, det er like mye de små maktdiskusjonene. 348 

Filmen har en tvetydighet i forhold til om den ønsker å oppnå noe politisk. 

Menneskelige ressurser ble karakterisert som en politisk film, men det er uklart hva 

filmskaperen Cantet eventuelt ønsker å oppnå eller om hele spørsmålet stilles feil. Cantet 

forbeholder seg retten til å lage film om et politisk tema uten at det skal ligge et politisk 

budskap bak filmen. Det er heller ikke maktpåliggende for Cantet at filmen skal inngå i en 

debatt eller være et middel til bevisstgjøring og samfunnsendring, men han har heller ikke noe 

imot at Danielle Mélador som var en engasjert CGT og som spiller Madame Arnoux, brukte 

filmen til å reise debatt om fagforeningene etter visning av filmen. Cantet deltar i samfunnet 

                                                 
348 Cahiers du cinéma n° 542, 50.  
“Mais j’espère que mon film n’est pas “informatif”. Il est normal que le spectateur n’écoute pas forcément les 
arguments développés par les uns et les autres, d’autant qu’à certains moments, il y a des tunnel 
d’argumentation. En revanche, je veux donner à les entendre, montrer la vie d’une entreprise par le petit bout de 
la lourgnette. C’est très cinématographique ou cinégénique de filmer les presses et les machines. Mais la vie de 
l’usine, c’est également les petites discussions de pouvoir.” 
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som menneske og filmregissør, men han har ingen politiske ambisjoner. 349Dermed skiller 

Cantet seg radikalt ut fra den politiske filmen på 1970-tallet som skulle kommunisere et 

tydelig budskap og innta et klart standpunkt.  

Menneskelige ressurser er heller ingen ren refleksjon over arbeidsforholdene i 

fabrikken. Det å vise hvordan arbeidsformannen sparker nedover for å øke produktiviteten, og 

ved det å vise monotomien ved samlebåndet, kan man argumentere for at filmen tar stilling. 

En slik fortolkning forutsetter imidlertid troen på at realistisk fremstilling kan være en 

samfunnskritisk fremstilling. Jeg vil argumentere for at det ligger en protest i filmen mot et 

arbeidsliv som sparker arbeidere rett før de skal pensjoneres, og den gir et klart inntrykk av at 

spørsmålet om klassekamp absolutt ikke er en utdatert skillelinje.   

Cantet spiller på de fysiske skillene mellom arbeiderne nede på gulvet og ledelsen oppe 

i de delikate kontorene, og filmen kan sies å ha en materialistisk fremstilling av fabrikken. 

Man får innsyn i maskinparken, filmen ”går” ut og inn av lukkede dører i fabrikken, og man 

får innsikt i alle ”stengslene” i fabrikken. Gardiner trekkes for slik at arbeiderne ikke skal se 

ledelsen i kontorene, arbeidsformennene ser ned på fabrikkarbeiderne fra ”oversiktsposter”. 

Frank befinner seg mellom alle dørene i fabrikken. I begynnelsen av filmen tror han at han 

kan bevege seg på mellom alle nivå fra produksjonshallen og kontoret, og når arbeiderne er på 

veihan ikke trenger å velge side. Men han erfarer at dørene stenges bokstavelig talt for han når 

direktøren diskuterer med de andre i konsernet, og at han heller ikke kan snakke ubesværet 

med gamle kjente på gulvet når han kommer i dress og er en representant for ledelsen.   

De sosiale strukturene og maktforholdene i fabrikken blir samtidig formidlet i 

antydende vendinger. Det er flere sekvenser i filmen som dveler ved et blikk eller en 

holdning. Det er snakk om små bevegelser og blikk som røper like mye om klassehierarki, 

sosiale kodekser og maktforhold som den synlige, materielle verdenen. Det politiske ved 

Menneskelige ressurser, kan sies å representeres best ved at den lar de sosiale strukturene i 

fabrikken tre frem igjennom små antydninger og gester uten at det blir en sosiologisk rapport 

ut av det. Det mener Cantet skyldes fremgangsmåten han anla i filmen, og som gjorde det 

mulig å slippe å demonstrere og overforklare virkeligheten ved at skuespillerne opptrådte slik 

de ville gjort det også utenfor filminnspillingen. 

Det som slår når meg i intervjuene med Cantet og intervjuet jeg selv gjorde i Paris, er at 

Cantet nødig kommer med noen form for programerklæring for filmen. Det virker som han 

kvier seg for å bli plassert i en kategori som skal låse filmen i en bestemt forståelse. Han 

                                                 
349 Intervju med Laurent Cantet.  
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ønsker ikke å bli tatt til inntekt for et politisk syn eller la filmen være et talerør for en gruppe. 

Han anser seg selv først og fremst som deltakende i samfunnet, og aktualitet er en av 

grunnpilarene i regissør Cantets film. 350Til Humanité utdyper Cantet om sitt forhold til 

politikk.  

For meg, går ikke politikk ut fra det dogmatiske, men begynner alltid fra 
enkeltmennesket. Når fagforeningsrepresentanten sier til Frank under dekke av å 
være en moralleksjon, at han først begynner å gjøre noe når han blir personlig 
berørt, tror jeg nettopp det er en sunn reaksjon at man må oppleve saker for 
virkelig å være i stand til å forsvare dem eller gjøre opprør for å ha noe å kjempe 
imot. Jeg er ikke en militant person, og det er noe som jeg synes jeg mangler. Jeg 
er ikke i stand til å kaste meg inn i noe, heller ikke å befinne meg i en gruppe. Jeg 
har reaksjoner som ligner mer på humørsvinginger enn at de er en strukturert 
politisk tanke, litt som Frank i filmen. 351  

Filmen tar ikke bare opp et aktuelt politisk tema om den nye 35-timers arbeidsuke. 

Cantet ønsket også at filmen skulle formidle en slags stemning og holdning i tiden. 

Den rådende liberalismen forsøker å få oss til å tro at klassekampen er en foreldet 
problemstilling. Jeg har besøkt et titalls fabrikker, og jeg har snakket med 
direktører og industriarbeidere, og det har blitt klart for meg at det er helt motsatt. 
Jeg har inntrykk av at filmskapere ser på det som er aktuelt i tiden som noe 
”urent”, noe som man skal overlate til journalister og til TV. Jeg derimot har tvert 
imot lyst til å bryne meg på det aktuelle. I filmen dreier det seg om loven om 35-
timers arbeidsuke, loi Aubry, og man utnevner fagforeningene til det. Jeg hadde 
ikke lyst til å gå omveier med temaet mitt. 352    

Samtidig snakker Cantet mer enn gjerne om ønsket om å vise flere sider ved rollene i 

arbeiderklassen og ved direktøren, og ikke bare å gjøre dem til representanter for en klasse. 

Filmen beskriver et generasjonsgap mellom de gamle arbeiderne som tar i bruk virkemidler de 

kjenner som streik når de protester mot nedskjæringene, mens de yngre, Franks tidligere 

klassekamerater og gamle kjente, fortsetter å jobbe på. De yngre arbeiderne sier de ikke har 

råd til å streike, de jobber på akkord, og tjener mer enn de eldre. Det nye arbeidssystemet 

                                                 
350 Intervju med Laurent Cantet. 
351 L’Humanité, 15.01.2000.  
“Pour moi le politique ne passé pas par le dogmatique mais démarre toujours de l’individu. Quand la syndicaliste 
dit à Frank, en guise de leçon de morale, qu’il est touché personnellement, je trouve que, précisement, c’est une 
réaction saine que d’éprouver les choses pour être en mesure de les défendre vraiment ou d’être révolté pour les 
combattre. Je ne suis pas militant mais cela me manqué. Je n’arrive pas à me projeter ni à me retrouver dans un 
groupe. J’ai des reactions d’humeur plus qu’une pensée politique structurée, un peu comme Frank dans le film.” 
352 Cahiers du cinéma n° 542, 50.  
”Le libéralisme ambiant essaie de nous faire croire que la lutte de classes est une notion obsolète. J’ai visité des 
dizaines d’usines, j’ai discuté avec des patrons, avec des ouvriers, et il m’est apparu évident que c’était le 
contraire. J’ai l’impression que le cinéma considère l’actualité comme quelque chose d’impur, qu’il faut laisser 
aux journalistes, à la télévison. Moi, je veux m’y colleter. Dans le film, il est question des 35 heures, de la loi 35 
heures, de la loi Aubry, on nomme les syndicates. Je n’avais pas envie de biaiser avec mon sujet.“ 
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pulveriserer solidariteten mellom fabrikkarbeiderne. Gammel arbeiderkultur forsvinner når 

hver man skal jobbe for seg selv og stå for egen avkastning.  

Det å skulle skille mellom hvorvidt filmen primært er et drama om et komplekst far-

sønn eller en historie om den økonomiske og sosiale situasjonen for arbeiderklassen i 

Frankrike i dag, er en problemstilling som bygger på forestillinger fra 1970-tallet for hva en 

politisk film skulle være. I intervju med Morgenbladet i forbindelse med premieren på 

Cantets andre spillefilm Tiden er ute i 2002 i Norge, forteller Cantet om forholdet til politiske 

tema i filmene.  

– Arbeidsvilkår og arbeidslivet er et ganske politisk tema, men filmene dine 
handler om enkeltindivider? – Jeg ønsker å ta opp politiske tema, men 
behandle dem på en veldig subjektiv måte. Jeg vil reflektere mer over 
følelsene og mindre over diskursen. Jeg lager åpne filmer, som ikke påstår noe 
i svart/hvitt, og ønsker en personlig respons fra publikum. – Men du risikerer 
vel da at det ikke blir fanget opp på det politiske nivået? – Etter de store 
ideologienes fall er det ikke mulig å påstå noe skjematisk på film. Publikum 
fikk nok av det med Jean-Luc Godard og den gjengen på 70-tallet. Folk er 
nødt til å føle seg involvert på et personlig plan i dag. Nye politiske bevegelser 
oppstår innenfra nå, ikke i ideologier ovenfra. Personlig er jeg ikke i stand til å 
holde forelesninger og uttrykke ting for direkte. 353 

Resepsjonen av filmen i fransk media 

I omtalen av Menneskelige ressurser i fransk presse var de fleste anmelderne enige om 

at filmen var et gripende drama, og en film som klarte å aktualisere klassekamp på en 

troverdig måte. Anmelderen i L’Evénement du jeudi, (13.01.2000) mente man måtte ha mye 

talent for å klare å lage et gripende menneskelig drama ut av arbeidstidsloven loi Aubry, men 

at 35-timers arbeidsuken om ikke annet førte til ”en stor film”. Regissør Cantet vant 

debutantprisen for spillefilm på filmfestivalen i San Sebastian, og fikk ellers mye ros på 

festivaler. 

I lanseringen av Menneskelige ressurser i Norge kunne man lese i omtalen til 

filmdistribusjonsselskapet Arthaus at ”Laurent Cantet representerer en ny generasjon franske 

filmskapere som lager realistiske, nærmest dokumentarisk nærværende filmer. Målet er å ta 

pulsen på samtiden.” 354 Cantet ser derimot ikke selv som en del av en filmbølge eller som 

representant for den nye generasjon franske filmskapere. Ny-realismen på 1990-tallet tok for 

seg marginale grupper og sosiale utskudd, mens Cantet med Menneskelige Ressurser ønsket å 

                                                 
353 Morgenbladet, 25.10.2002. “Arbeid som religion” av Siss Vik. 
354 Arthaus, omtale av Menneskelige ressurser oktober 2000. 
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vise frem en ordinær og nesten banalt vanlig familie og en normal arbeidshverdag på en 

fabrikk. 355 

De sosialistiske avisene brukte mye spalteplass på filmen. Særlig Libération viet mye 

oppmerksomhet til en film de kalte en fornyelse av ”arbeiderklassefilmen”. Libération var 

opptatt av sannhetsgehalten i filmen, og intervjuet arbeidere i en bilfabrikk for å vurdere 

troverdigheten i filmen (Libération, 14.01.2000: Menneskelige ressurser sett fra fabrikken. 

Intervju med Christian Corrouge, arbeider ved en Peugeot-fabrikk). Den kommunistiske 

avisen L’Humanité (15.01.2000) intervjuet omtrent alle skuespillerne og var opptatt av 

engasjementet, den nye arbeidstidsloven og arbeidsforholdene i dagens fabrikker. Avisen 

mente filmen var en fiksjon som forholdt seg strengt til virkeligheten og aktualiserte 

klassekamp på en ny måte. Figaroscope skrev at filmen viste klassekamp anno 2000, og at 

filmen virker som en tilbakevending tilbake til de politiske, militante filmene for 30 år siden 

med Coup pour Coup av Karmitz og Tout va bien av Godard. Telerama (12.01.2000) 

intervjuet Danielle Mélador som spilte fagforeningsrepresentanten, og kalte filmen ”mer sann 

enn naturen”. La Croix (14.01.2000) kalte Menneskelige ressurser for den nye Modern Times. 

L’Evénement (20.01.2000) skrev i overskriften” Man må forby den sosiale filmen”, og videre:  

Martine Aubry og Lionel Jospin hadde uten tvil hatt interesse av å forby filmen til 
Laurent Cantet, Menneskelige ressurser. Det lar seg ikke gjøre lenger i et fransk 
samfunn som er humanistisk? Synd… For denne filmen som er en meget god 
film, det er en rystende og radikal film, det er en film som mer enn en film, den 
kan bli ødeleggende for moralen i landet hvis den fortsetter å få virke fritt på 
tankene. 356 

Dette utsagnet vitner om en tro på at filmen har en makt til å påvirke nærmest direkte. 

L’Express (13.01.2000) var opptatt av at filmen både var et politisk manifest og et 

melodrama. Anmelderen satte de opp som to uforenlige størrelser, mente at Cantet hadde 

lyktes med å forene begge, og det gjorde filmen viktig. 

Reaksjonen til unge arbeidere som så film, er kanskje god nok grunn for at det 

fremdeles er viktig å lage film om steder og mennesker som vanligvis ikke får skildret livet på 

film. Til Morgenbladet forteller Cantet om mottakelsen blant arbeidere av Menneskelige 

ressurser.   

                                                 
355 I intervju med Laurent Cantet. 
356 L’Evénement, 20.01.2000. “Il faut interdire le cinéma social”, “Martine Aubry et Lionel Jospin auraient sans 
doute intérêt à interdire Ressources humaines, le film de Laurent Cantet. Cela ne se fait plus, dans une société 
française humaniste? Dommage… Car ce film, qui est un très beau film, un film bouleversant, un film radical, 
un film qui est plus qu’un film, risqué de se révéler désastreux pour le moral du pays s’il continue à inoculer les 
esprits.” 
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Vi var naturligvis nysgjerrige på om disse menneskene ville gå på kino og se det 
samme stedet de hadde tilbrakt hele dagen. Men vi fikk tilbakemeldninger av 
kinoeierne som sa de hadde sett mange unge arbeidere i salen, og at flere gråt da 
de kom ut. Så mange mennesker tilbringer livet på slike steder, og de har lyst å se 
livet sitt skildret på film. 357 

                                                 
357 Morgenbladet, 25.10.2002. Av Siss Vik “Arbeid som religion”. 
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Konklusjon  

Jeg har i denne oppgaven hatt filmen Menneskelige ressurser som utgangspunkt for en 

idéhistorisk undersøkelse av en realistisk filmtradisjon i Frankrike. I mottakelsen av denne 

filmen kom det opp igjen forestillinger og idealer knyttet til hva som utgjorde en politisk film. 

Skillet mellom virkelighet og fiksjon i film, som jeg har forsøkt å knytte til ideer om 

representasjon av de lavere sosiale klasser i et moderne, demokratisk industrisamfunn, har et 

bakteppe langt bakover i moderne tid. Det startet med den moderne lydfilmen og en sterkere 

kommersialisering av filmindustrien som fikk Jean Renoir til å gå andre veier. Jeg har sett at 

representasjon av arbeiderklassen ble viktig på 1930-tallet. Jean Renoir foregrep og kjempet 

for en kunstnerisk og politisk uavhengighet for filmregissøren innenfor rammene av en 

kommersiell filmskaping. Hos Renoir finner vi en vilje til å unngå klisjeer i kunsten såvel som 

i livet.  

André Bazin foretrakk en viss bruk av filmmediet som forholdt seg bedre til 

virkeligheten enn den sovjetiske montasjefilmen og den amerikanske klassisk fortellende 

filmen. Bazins filmideal ga en fortolkningsfrihet for tilskueren og et mer flertydig forhold til 

virkeligheten, samtidig som sannhetspretensjonen ligger i at tilskueren skal kunne komme i 

kontakt med virkeligheten gjennom filmen.  Bazin skapte et filmmiljø og forente populærfilm 

med teoretisk tenkning. Han skapte også et forum for estetisk utprøving som resulterte i en 

modernistisk praksis med den nye bølgen på begynnelsen av 1960-tallet.  

Godard vil forholde seg til filmbildet som noe man må undersøke og ha et bevisst 

forhold til. Derfor unnlater han å bruke dybdefokus og mener at man ikke i seg selv kan 

komme i kontakt med virkeligheten ved en ”riktigere” bruk av kameraet. Det politisk film kan 

gjøre, er å gjøre en undersøkelse og poengtere det iscenesatte i det som fremstår som naturlig i 

representasjonen. Det naturlige blir en borgerlig idé. Godard vil avmystifisere bildets evne til 

å være sannhetsvitne. Et bilde kan ikke være mer eller mindre sant i forhold til en ytre 

virkelighet for Godard, og kritikken av forståelsen at det ligger en sannhet der ute i verden 

som det går an å komme tettere innpå ved hjelp av en filmatisk metode. Virker den 

virkelighetsoppløsningen som Godard har foretatt i forhold til politisk film i resepesjonen av 

Menneskelige ressurser? I analysen av filmen har jeg pekt på at realistisk film fremdeles blir 

forstått som en film som forholder seg tettere og mer sannferdig til virkeligheten.  
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Det er få filmer som handler om arbeiderklassen, bare tenk på hvor sjelden Toni var i 

sin tid i 1934, og selv etter 1968 var filmer som utspant seg i fabrikken som Coup pour coup 

og Tout va bien en sjeldenhet. Er det derfor idealene kan hevdes å virke ekstra sterke? 

Siden det produseres så få filmer som utspiller seg i arbeiderklassen, mener jeg at det kan 

være en sammenheng med at man griper til ”gamle” idealer og kategoriseringer. Cantet kan 

ikke lage film om et politisk tema uten å bli kategorisert og tillagt politiske motiver. Samtidig, 

når arbeiderklassen først skal fremstilles skal det gjøres ordentlig, vi skylder ”dem” å ikke 

karikere eller forenkle. 

 

Det å fremstille arbeiderklassen på troverdig vis, det vil si korrekt i forhold til en versifiserbar 

virkelighet, stod for meg i utgangspunktet som sammenfallende med de idealene som den 

naturalistiske forfatteren Emile Zola representerte i de siste tiårene av 1800-tallet. Det å bygge 

romanfiksjonen ut fra ”harde” fakta slik at de lavere klassene ble fremstilt så objektivt som 

mulig. Hvis romanforfatteren klarte å formidle en så sannferdig virkelighet som mulig i 

fiksjonen ville det kunne innebære en ”oppvåkning”, en bevisstgjøring av de som leste om 

misforhold og urett i samfunnet.  

 

Jeg har merket meg at i omtalen av filmene i den ny realistiske bølgen av filmer som tok opp 

sosiale og politiske temaer i provinsen og i forstedene, har det blitt referert til Zola og hans 

roman om gruvearbeiderne i Le Nord i Germinal. Det virker som om de idealene Zola 

representerte fremdeles er i live i Frankrike i forhold til at det er en samfunnsengasjert 

forfatter og intellektuell som lar personer fra arbeiderklassen tre frem som enkeltmennesker 

og samtidig gjør et portrett av sosiale strukturer.  

 

 
1 
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Filmografi  

Toni (1935) 

Regi: Jean Renoir 

Manus: Jean Renoir 

Skuespillere: Amatørskuespillere fra regionen 

 

Le crime de Monsieur Lange (1935) 

Regi og manus: Jean Renoir 

Adaptasjon og dialog: Jacques Prévert 

Foto: Jean Bachelet 

Musikk: Roger Desormière og Jean Wiener 

Sanger: Joseph Kosma, etter tekster av Jacques Prévert 

Skuespillere: René Lefévre, Florelle, Jules Berry, Marcel Levesque, Sylvia Bataille, 

Nadia Sibirskaia, Maurice Baquet 

 

La vie est à nous (1936) 

Regi og manus: Jean Renoir i samarbeid med blant andre Paul Le Chanois, Henri 

Cartier-Bresson, Jacques Becker  

Skuespillere: Julien Bertheau, Charles Blavette, Jean Dasté, Gaston Modot, Nadia 

Sibirskaïa 

 

Ladri di biciclette (Sykkeltyvene) (1948) 

Regi: Vittorio De Sica 

Manus: Cesare Zavattani 

Skuespillere: Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell 

Foto: Carlo Montouri 

 

A bout de souffle (1960) 

Regi: Jean-Luc Godard 

Manus: Jean-Luc Godard 

Foto: Raoul Coutard 
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Skuespillere: Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo, Henri-Jacques Huet, Jean-Pierre 

Melville 

Masculin Féminin (1966) 

Regi: Jean-Luc Godard 

Manus: Jean-Luc Godard 

Foto: Willy Kurant 

Skuespillere: Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya, Marlène Jobert, Michel Debord 

 

Les deux ou trois choses que je sais d’elle (1966) 

Regi: Jean-Luc Godard 

Manus: Jean-Luc Godard 

Foto: Raoul Coutard 

Lyd: René Levert, Antoine Bonfanti 

Skuespillere: Marina Vlady, Anny Duperey, Roger Montsoret, Raoul Lévy, Jean 

Narboni, Christophe Bourseiller 

 

La Chinoise (1967) 

Regi: Jean-Luc Godard 

Manus: Jean-Luc Godard 

Foto: Raul Coutard 

Skuespillere: Anne Wiazemsky, Jean-Pierre Léaud, Michel Semeniako, Lex de Bruijn, 

Juliet Berto, Francis Jeanson(som seg selv) 

 

Tout va bien (1972) 

Regi: Jean-Luc Godard og Jean-Pierre Gorin 

Manus: Jean-Luc Godard og Jean-Pierre Gorin 

Foto: Armand Marco 

Skuespillere: Yves Montand, Jane Fonda, Vittorio Caprioli, Jean Pipol, Pierre Oudry 

 

Ressources humaines (2000)  

Regi: Laurent Cantet 

Manus: Laurent Cantet og Gilles Marchand 

Foto: Matthieu Poirot Delpech og Claire Caroff 
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Skuespillere: Jalil Jespert, Jean-Claude Vallod, Chantal Barré, Véronique de 

Pandelaère, Michel Begnez, Lucien Longueville, Danielle Mélador 
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Vedlegg 1 

  

Intervju med Laurent Cantet om filmen Menneskelige ressurser i 
Paris, 25.02.04. 

 

 

Fabrikken og arbeiderklassen er et nærmest ukjent miljø og et veldig sjeldent tema på film. 

Hvorfor valgte du å filme inne i en fabrikk og i et arbeiderklassemiljø? 

 

Arbeiderklassens verden er ikke min verden. Jeg har aldri jobbet i en fabrikk, mine foreldre er 

ikke arbeidere, og det er heller ikke mitt miljø, men jeg tenker at jeg er en del av samfunnet, 

og at det som skjer rundt meg angår meg.  

Jeg har ofte en følelse av avmakt også i forhold til det å engasjere seg, og at denne 

filmen er en måte å gi et perspektiv på et miljø som vi ikke har så mye med å gjøre, i hvert fall 

ikke på film. Og vi hadde enda mindre med dette miljøet å gjøre på 1990-tallet, da Frankrike 

gjennomlevde en alvorlig krise som vi ikke klarte å komme ut av. Og da temaene som ble 

brukt i filmer var slike at hvis det skulle handle om arbeiderklassemiljøet eller sosialt tema, så 

tok man for seg de ekskluderte, de glemte. Det vil si de menneskene som ikke hadde jobb, 

hjemløse, folk som bodde på gaten osv.  

Det virket interessant for meg å snakke om folk som levde et helt banalt, enkelt liv. Folk 

som gikk på jobben hver dag på fabrikken, det er banalt, men man ser sjeldent ordinære, 

banale liv på film. 

 

Jeg synes det er interessant med det realistiske aspektet og det autentiske ved filmen. For 

eksempel så er ikke skuespillerne ikke profesjonelle skuespillere, men er arbeidere rekruttert 

til å spille en rolle som bunner i sine virkelige liv. Hva tilførte det filmen å jobbe med ikke-

profesjonelle skuespillere? 

 

Synspunktene til skuespillerne var en måte å godkjenne manuset og karakterene i filmen, og i 

tillegg utfylle det jeg hadde begynt å skrive på av manus. 

 

Hvorfor ville du at arbeiderne selv godkjente de ideene du bygget på i filmen? 
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Først og fremst fordi jeg ikke kommer fra dette miljøet. Jeg hadde synspunkter på og en 

intuisjon for hvordan mennesker som lever i en sånn situasjon har det. Jeg hadde behov for at 

arbeiderne selv kom til meg og sa at, slik som denne scenen, ”Sånn kan det være, sånn er det”. 

Jeg hadde behov også langt utover det jeg har kunnet lese og føle på, selv langt utover 

manuset; at skuespillerne brakte med seg kroppene sine i filmen, måten å være på, måten å 

snakke, fordi jeg synes at man ofte lar arbeidere snakke på en karikerende måte. Jeg ønsket å 

unngå klisjeene. 

 

Så filmen viser et riktigere bilde av fabrikklivet? 

 

Jeg tror det er to sider ved filmen. Den ene siden er den sosialt bevisste i den forstand at den 

viser hvordan fabrikken fungerer, viser hvordan arbeiderne lever, og viser ikke bare hvordan 

maskiner fungerer, men også hvordan møtet i rådet for fabrikken fungerer.  

Det er ting som nesten er dokumentariske.  

 

Den andre siden er at jeg hadde lyst til å vise ting som man ikke har vane for eller rettere sagt 

ikke har lyst til å se. Fabrikken, ingen er stolt over å jobbe der, det er en form for ønske om å 

glemme det med en gang de har gått ut av fabrikkporten og dermed å ikke snakke om det 

rundt dem. Jeg har truffet mange sønner av arbeidere som har fortalt meg at de oppdaget 

hvordan en fabrikk fungerte ved å se filmen. Deres fedre hadde aldri snakket om det til dem, 

fordi det ikke er noe heltemodig eller fint over å jobbe i fabrikk, og derfor snakker man aldri 

om det. Det hører med til saker man holder for seg selv. ”Greit, vi går på jobben på fabrikken 

fordi vi må, men det er alt.” 

 

Det interesserte meg å gi stemme til de man aldri hører, og også å vise at dette arbeidet går 

utover fabrikken som arbeidsplass. Det at man ikke bare er arbeider når man er foran 

maskinen, men at man befinner seg i en form for kultur, en arbeiderkultur som man sier ikke 

lenger eksisterer, fordi man begynner å få et samfunn som er mer og mer, hvordan skal jeg si 

det, forvirrende.  

Når man går nedover gaten har det for eksempel blitt vanskeligere å si til seg selv. ”Han 

leder en bedrift” og ”han er industriarbeider”. Det er ofte noe som er forvirrende.   

Jeg var interessert i å vise at det tross alt er noe spesifikt med arbeiderklassekulturen, at det er 

en måte å tenke på og kjempe på. 
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Jeg vil gjerne vende tilbake til fremstillingen av arbeiderklassen på film. Synes du at det har 

vært en viss konformisme i måten arbeiderklassen har blitt presentert på film? 

 

For det første har arbeiderklassen sjeldent blitt fremstilt på film. Men jeg tror at det i fransk 

film finnes en tradisjon for å fremstille arbeiderklassen som daterer seg fra årene 1940-50, 

med Jean Gabin, for eksempel. Og ut fra det avstedkom det nesten koder, koder for 

fremstilling. Og disse kodene synes ikke jeg holder mål lenger for vår tid, de kan ikke… 

Jeg har lyst til å ta utgangspunkt i noe som er mindre la meg si folkloristisk, særpreget 

folkelig.    

 

Som stereotypene der arbeiderne alltid er solidariske med hverandre? 

 

Jeg har virkelig inntrykk av at det har vært en form for ”folkorisering” av tilværelsen til 

arbeiderklassen.  Men jeg har ikke heller hatt lyst til at denne filmen skulle være et monument 

over arbeiderklassen heller. Selv om jeg har en oppriktig forkjærlighet for karakterene i 

filmen. Jeg har snarere inntrykk av at faren for eksempel blir presentert på en måte. Faren er 

ingen heltemodig figur, men på samme tid rører det meg med hans vanskeligheter med å være 

i forhold til sønnen sin, med å være med i gruppen sin. Selv om han nettopp kanskje er den 

som nærmer seg mest selve bildet man kan ha av en arbeider. 

 

Som for eksempel at faren velger å være lojal overfor ledelsen? 

 

Ja, og så er det den siden hvor han er en god arbeider som er glad i maskinen sin og er glad i 

arbeidet sitt. Jeg tror at det er sånne saker som filmen har som utgangspunkt, og etter hvert vil 

filmen trekke i alle retninger for å vise at det ikke nødvendigvis er så lett for han. 

 

I intervjuer du har gitt, har du uttalt at du ikke ønsker å bli tilknyttet en politisk leir og at du 

ikke ser på deg selv som politisk aktiv? 

 

Uten at jeg er politisk aktiv, så tenker jeg at jeg befinner meg på venstresiden og at filmen 

viser det. Selv om jeg har prøvd å få frem kompleksiteten ved saken, så tror jeg likevel filmen 

tar side. 
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Betyr det at filmen er mer enn en slags refleksjon over arbeiderklassetilværelsen? 

 

Jeg tror at de fleste ting for meg springer ut av følelser mer enn av en idé. Det som satte i 

gang ideen til filmen var tross alt forholdet mellom denne faren og sønnen, og de problemene 

de hadde med å fortsette å være sammen og forstå hverandre. Det var altså utgangspunktet 

mitt. 

Karakterene i filmen har jeg prøvd å gi liv til gjennom det som skuespillerne brakte med 

seg, for at karakterene skulle bli rikere og for at vi skulle nå det punktet hvor vi kom frem til 

en helhetlig fremstilling fra dette miljøet. 

Men fra starten av, så var det dette ene paret som var utgangspunktet og følelsen. 

 

Filmen utløste debatt i Frankrike. Var det en virkning du i utgangspunktet ønsket at filmen 

skulle få? 

 

Ja, det vil si, da jeg lagde filmen ønsket jeg at filmen skulle være aktuell. Det var på grunn av 

dette at vi bestemte oss for å ta for oss 35-timers uken. Det var debatten i tiden. Da vi begynte 

å skrive var det akkurat mens man begynte å snakke om den nye arbeidstiden. Og da sa vi til 

oss selv at dette kommer til å være det man vil debattere i de nærmeste årene.   
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Vedlegg 2 

Bilder 

 

 
Toni 

 

 
Zola og Folkefronten 
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L àmour i Le crime de Monsieur Lange 
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André Bazins forklaring på scene i Le crime de Monsieur Lange 
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Jean-Luc Godard foran plakat av A bout de souffle 

 

 
Godard og mai 68 
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Marina Vlady i Les deux ou trois choses que je sais d’elle 
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La Chinoise 

 

 
La Chinoise 

 
 

 
La Chinoise 
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Manifest fra Dziga Vertov-gruppa 

 

 
 



 152 

 
 
 
 
 

 



 153 

Sammendrag  

Da filmen Menneskelige ressurser kom ut på kino i Frankrike i januar 2000, ble den 

fremhevet for sine realistiske, nærmest dokumentariske kvaliteter. Den ble samtidig 

karakterisert som en politisk film og et slående menneskelig drama, og filmen ble kalt den nye 

arbeiderklassefilmen (”cinéma d’ouvrier”). Alt dette for en første spillefilm fra regissør 

Laurent Cantets hånd. Både arbeidere og deler av pressen bedømte filmen ut fra kriterier som 

at den evnet å se virkeligheten slik den ble oppfattet av aktørene selv i fabrikken, og filmen 

fikk prestisje ved at den forholdt seg sannferdig til virkeligheten.  

Jeg har i denne oppgaven hatt filmen Menneskelige ressurser som utgangspunkt for en 

idéhistorisk undersøkelse av en realistisk filmtradisjon i Frankrike. I mottakelsen av denne 

filmen kom det opp igjen forestillinger og idealer knyttet til hva som utgjorde en politisk film. 

Skillet mellom virkelighet og fiksjon i film, som jeg har forsøkt å knytte til ideer om 

representasjon av de lavere sosiale klasser i et moderne, demokratisk industrisamfunn, har et 

bakteppe langt bakover i moderne tid. Det startet med den moderne lydfilmen og en sterkere 

kommersialisering av filmindustrien som fikk Jean Renoir til å gå andre veier. Jeg har sett at 

representasjon av arbeiderklassen ble viktig på 1930-tallet. Jean Renoir foregrep og kjempet 

for en kunstnerisk og politisk uavhengighet for filmregissøren innenfor rammene av en 

kommersiell filmskaping. Hos Renoir finner vi en vilje til å unngå klisjeer i kunsten såvel som 

i livet.  

André Bazin foretrakk en viss bruk av filmmediet som forholdt seg bedre til 

virkeligheten enn den sovjetiske montasjefilmen og den amerikanske klassisk fortellende 

filmen. Bazins filmideal ga en fortolkningsfrihet for tilskueren og et mer flertydig forhold til 

virkeligheten, samtidig som sannhetspretensjonen ligger i at tilskueren skal kunne komme i 

kontakt med virkeligheten gjennom filmen.  Bazin skapte et filmmiljø og forente populærfilm 

med teoretisk tenkning. Han skapte også et forum for estetisk utprøving som resulterte i en 

modernistisk praksis med den nye bølgen på begynnelsen av 1960-tallet.  

Godard vil forholde seg til filmbildet som noe man må undersøke og ha et bevisst 

forhold til. Derfor unnlater han å bruke dybdefokus og mener at man ikke i seg selv kan 

komme i kontakt med virkeligheten ved en ”riktigere” bruk av kameraet. Det politisk film kan 

gjøre, er å gjøre en undersøkelse og poengtere det iscenesatte i det som fremstår som naturlig i 

representasjonen. Det naturlige blir en borgerlig idé. Godard vil avmystifisere bildets evne til 

å være sannhetsvitne. Et bilde kan ikke være mer eller mindre sant i forhold til en ytre 

virkelighet for Godard, og kritikken av forståelsen at det ligger en sannhet der ute i verden 
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som det går an å komme tettere innpå ved hjelp av en filmatisk metode. Virker den 

virkelighetsoppløsningen som Godard har foretatt i forhold til politisk film i resepesjonen av 

Menneskelige ressurser? I analysen av filmen har jeg pekt på at realistisk film fremdeles blir 

forstått som en film som forholder seg tettere og mer sannferdig til virkeligheten.  

 

Det er få filmer som handler om arbeiderklassen, bare tenk på hvor sjelden Toni var i 

sin tid i 1934, og selv etter 1968 var filmer som utspant seg i fabrikken som Coup pour coup 

og Tout va bien en sjeldenhet. Er det derfor idealene kan hevdes å virke ekstra sterke? 

Siden det produseres så få filmer som utspiller seg i arbeiderklassen, mener jeg at det kan 

være en sammenheng med at man griper til ”gamle” idealer og kategoriseringer. Cantet kan 

ikke lage film om et politisk tema uten å bli kategorisert og tillagt politiske motiver. Samtidig, 

når arbeiderklassen først skal fremstilles skal det gjøres ordentlig, vi skylder ”dem” å ikke 

karikere eller forenkle.  

 

 


