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1. Inledning  
 

Under sommaren 2015 gick jag en kurs i filmisk gestaltning vid konsthögskolan i 

Göteborg. Då kom jag för första gången i kontakt med begreppet ”essäfilm”. Min 

lärare Nanna Huolman berättade för oss om Agnés Varda och en specifik form av 

film. Mitt intresse för, i brist på bättre ord, ”genren” essäfilm infann sig genast och 

möjligheten att göra film på ett så fritt sätt var instinktivt tilltalande. Dess fria form, 

komplexitet och variation på uttryck var något jag ville lära mig mer om vilket är 

ingången till den här utforskande uppsatsen. För att inte göra en för allmän 

undersökning valde jag att förankra min analys i den filmiska processen och 

uttryckssättet hos en kanoniserad och sedan länge verksam filmskapares verk, 

nämligen filmskaparen Agnés Varda och hennes film Agnés stränder.  

 Genom att analysera Agnés Varda och hennes verk och koppla samman det 

med relevant teori om essäfilmen hoppas jag kunna utgöra en tydlig bild av hur en 

filmisk process går till och vad essäfilmen faktiskt är för något. Samt vad den öppnar 

upp för möjligheter och frågeställningar inom filmvetenskapen och filmskapandet. 

Genom att undersöka vilka influenser och upplevelser Agnes Varda har, hur det 

filtreras och sedan gestaltas på film skapar jag ökad inblick den filmiska processen 

från idé till färdig produkt. Handlingen i Agnés stränder (2008)1 är just hennes egna 

liv då den är biografisk och fungerar följaktligen ypperligt som föremål för min 

specifika analys.  

 Agnés stränder ger ett brett perspektiv då den är transparent, självutlämnande 

och omfattande i tidsspannet den berör. Agnés Varda har en teori om filmskapande 

som hon kallar för cinécriture som är intressant att belysa i samband med essäfilmens 

natur och min analys av filmen.  

 

 

2. Syfte och frågeställning 
 

Genom att utgå från Agnés Vardas film Agnés stränder och filmvetenskaplig teori 

och koppla det till essäfilmen som genre vill jag analysera hur essäfilmen fungerar 

som ett gestaltande av en persons liv, minnen, tankar och upplevelser. Genom att 
																																																								
1 Allmänt om filmen ”Agnés Stränder” hämtad från  
http://www.imdb.com/title/tt1129435/?ref_=fn_al_tt_1 (2015-12-10) 
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analysera gestaltningen hoppas jag kunna utgöra vissa grundläggande konventioner 

inom essäfilmen och i förlängningen av det konkretisera bilden av en relativt ny typ 

av film som det har skrivits och forskats relativt lite på.  

 Den grundläggande frågeställningen jag vill besvara är; vad är en essäfilm? 

Genom att undersöka den filmiska processen, filmens budskap, symbolik, dess 

användande av berättargrepp hoppas jag kunna konkretisera mitt resultat och slutligen 

redovisa en nyanserad och omfattande bild av vad en essäfilm är.  

 

 

3. Forskningsläge 

 

Det finns inget överflöd av litteratur att tillgå gällande essäfilm i allmänhet och på 

svenska i synnerhet. Detta har sina förklaringar i att det är en relativt ny ”genre” och 

att det helt enkelt inte har forskats särskilt mycket på det i jämförelse med andra 

närstående filmvetenskapliga fält som t.ex. dokumentärfilm. Fredrik Bäck vid 

konstindustriella högskolan i Helsingfors har skrivit en avhandling om essäfilmen. I 

sin avhandling försöker Bäck undersöka essäfilmens litteraritet som han anser 

definierar genren essäfilm.2  

 En djupare analys av filmen Agnes stränder på avancerad nivå har gjorts en 

gång förut och då i en masteruppsats av Ana Paula Pérez Córdova vid lunds 

universitet.3 Pérez analyserar voice over, återskapandet av scener och användandet i 

speglar i filmen Agnés stränder. Peréz utgångspunkt tangerar min i en aspekt men vad 

hon undersöker i sin analys är filmen i sig och hur berättargreppen skapar en 

självmedvetenhet hos Agnés Varda i filmen.  

Min analys utgår från att berättargreppen återfinns i flera essäfilmer och varför voice 

over och återskapandet av scener är konventioner inom esssäfilmen i stort. Filmen 

Agnés stränder och dess berättargrepp som utgångspunkt anser jag vara mångbottnat 

och rikt på uttryck. Således finns det plats för eventuella tolkningar och ytterligare 

analyser av filmen. Därför anser jag att min uppsats, trots att den har vissa liknande 

																																																								
2 Fredrik Bäck, ”essäfilmen – försök till en karakteristik” 
https://wiki.aalto.fi/download/attachments/70791584/back_essafilmen.pdf?version=1&modificationDat
e=1348427982000  
3	Ana Paola Peréz Cordova, ”Film as autobiographical essay” 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2542859&fileOId=2542864 
	



Erik	Sundblad,	FIVK01	

	 5	

utgångspunkter, bidrar med nytt perspektiv då Peréz och jag undersöker olika saker i 

våra analyser. Min uppsats tangerar i viss mån även upptäckterna Bäck redan gjort då 

han försöker definiera essäfilmen. Min uppsats bidrar dock med en ny infallsvinkel då 

jag valt att analysera essäfilmen utifrån en specifik film och en specifik filmskapare. 

Sedan drar jag paralleller mellan det och filmskaparens personliga filmteori och 

essäfilmen och dess framtida utveckling. Således hoppas jag kunna bidra med en ny 

infallsvinkel gällande essäfilmen och belysa aspekter som varken Peréz eller Bäck har 

gjort.  

 Mina två främst källor är de två böcker som har skrivits om essäfilmen 

specifikt. Den ena boken är Timothy Corrigans bok The essay film: From Montaigne, 

after marker. Den går genom essäfilmens framväxt och historia. Boken bidrar till god 

historisk överblick och placerar in essäfilmen i olika kontexter. Den redogör för hur 

essäfilmen fungerar på olika sätt b.la. hur den gestaltar uttryck, essäfilmen som 

reseskildring och som dagbok i filmform. Jag använder mig av boken för att redogöra 

för essäfilmens historia och för att analysera hur olika berättargrepp används. Samt i 

min analys av hur Varda använder sig av återskapandet av scener använder jag den 

som utgångspunkt.  

 Den andra boken är skriven av Laura Rascaroli och heter The personal 

camera: Subjective cinema and the essay film den behandlar just subjektiv film och 

essäfilmen. I Rascarolis bok undersöker hon essäfilmens olika former och utforskar 

begrepp som intertextualitet, självreflexivitet, berättarjaget, åskådaren, voice over och 

hur dessa fenomen samverkar inom en essäfilmkontext. Dessa berättargrepp använder 

sig Varda flitigt av i sin film då passar det väl att applicera Rascarolis teorier i 

analysen av Agnés stränder. Som ytterligare komplement har jag även läst boken 

Belleville baby: Anteckningar från en filmisk process som är skriven av 2014 års 

guldbaggevinnare Mia Engberg. Det är en bok som transparent redogör hennes 

tankegångar och ambition under skapandet av filmen Belleville Baby (2013) som är 

just en framgångsrik svensk essäfilm. 

 

 

 

 



Erik	Sundblad,	FIVK01	

	 6	

4. Teori och metod 
 

Jag kommer se flera olika essäfilmer från olika tidsepoker för att få övergripande och 

bred förståelse för essäfilmens komplexitet. De filmer jag har valt att se är Nuit et 

brouillard (1955)4, Belleville Baby (2013)5, Sans Soleil (1983)6, 2 ou 3 choses que je 

sais d'elle (1967)7 och La Jetée (1962)8 Jag kommer även läsa boken Belleville baby: 

anteckningar från en filmisk process av Mia Engberg för att få en modern svensk 

kontext och inblick i en framgångsrik essäfilms arbetsprocess. Detta är dock filmer 

och litteratur som inte kommer beröras i den här uppsatsen då jag väljer att avgränsa 

mig till just essäfilmen och kopplingen till Agnés Vardas film.  

 För en bredare teoretisk överblick har jag läst delar av Bill Nichols och Stella 

Bruzzis övergripande teorier om dokumentärfilm då den genren ligger nära 

essäfilmen.910 För att tillskansa mig en generell kunskap om att skriva om film på 

kandidatnivå har jag även läst boken Writing about movies av Karen Gocsik, Richard 

Barsan och Dave Monahan. 11 

 Då många tidigare verk av Agnés Varda berörs i Agnés stränder har jag även 

tittat på tre andra filmer hon har gjort. Efterskörd, Cleo från 5 till 7 och La Point-

Courte. Detta ger mig även mer insikt i hennes arbete och bredare bild över hennes 

karriär. Jag kommer undersöka om det finns konventioner essäfilmen bör förhålla sig 

till och i sådana fall undersöka vilka och varför. Då filmvetenskapen är hermeneutisk 

kommer jag även göra kopplingar, tolkningar och dra paralleller utifrån min egen 

uppfattning och tolkning av t.ex. symbolers, metaforers och bilders betydelse i filmen. 

Samt naturligtvis sedan utveckla och komplettera resonemanget med hjälp av min 

																																																								
4Allmän fakta om filmen ”Nuit et brouillard” http://www.imdb.com/title/tt0048434/?ref_=fn_al_tt_1 
hämtad 2015-12-10 
5Allmän fakta om filmen ”Belleville baby” http://www.imdb.com/title/tt2660810/?ref_=fn_al_tt_1 
hämtad 2015-12-10 
6 Allmän fakta om filmen ”Sans soleil” http://www.imdb.com/title/tt0084628/?ref_=fn_al_tt_1   
hämtad 2015-12-10 
7 Allmän fakta om filmen ”2 ou 3 choses que je sais d'elle” http://www.imdb.com/title/tt0060304/ 
hämtad 2015-12-10 
8 Allmän fakta om filmen ”La jetée” http://www.imdb.com/title/tt0056119/?ref_=fn_al_tt_1        
hämtad 2015-12-10 
9 Bruzzi, Stella, New Documentary; A Critical Introduction, Routledge, London, 2005. 
10 Nichols, Bill, Introduction to documentary. Bloomington: Indiana University press, 2001.  
11 Gocsik, Karen, Barsan, Richard och Monahan, Dave, Writing about movies. W. W. Norton & 

Company; Third Edition edition, New York, 2012. 
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litteratur och då främst Timothy Corrigans bok The essay film: From Montaigne, after 

marker och Laura Rascarolis The personal camera: Subjective cinema and the essay 

film.  

 

5. Disposition 

 

Jag kommer att placera essäfilmen i en historisk kontext och redogöra för dess 

utveckling. Efter det kommer jag att introducera Agnés Varda och sätta in henne i en 

filmisk kontext för att understryka hennes betydelse för filmhistorien samt 

argumentera kort varför just Agnés Varda och hennes film Agnés stränder är den film 

som lämpar sig bäst när det kommer till att undersöka essäfilmen. Sedan kommer jag 

redogöra Vardas teori som hon kallar för ”cinécriture” vilket jag hoppas kan ge en 

tydligare inblick i hennes skapandeprocess och inställning till filmskapande.  

 För att förstå kopplingarna och referenserna mellan min litteratur och Agnés 

stränder som jag kommer göra längre fram i uppsatsen anser jag att det är relevant att 

redogöra för vad som händer och vad som sägs i filmen Agnés stränder i kronologisk 

ordning. Min redogörelse kommer dock ha ett övervägande fokus på segment i filmen 

som berör ämnen och berättarteknik som är väsentliga för min analys.  

 Sedan kommer jag koppla den konstnärliga processen i en essäfilm med de 

olika berättarbegreppen samt cinécriture och dra paralleller till filmen Agnés stränder.  

Jag kommer analysera hur voice over har en essentiell funktion i narrativet och hur 

Varda har använt sig av voice over samt vad det får för effekter. Jag kommer även 

analysera hur återskapandet av en scen fungerar när det kommer till att gestalta ett 

minne, en känsla eller en scen från det verkliga livet. Utifrån det hoppas jag kunna dra 

en slutsats som förtydligar hur essäfilmen verkar i en filmisk kontext samt vilka 

frågor det i sin tur ger upphov till. I min diskussion hoppas jag kunna nyansera vad 

jag kommit fram till och på ett sakligt sätt kunna sammanfatta vad just essäfilmen är 

för något och hur man kan använda sig av den konstformen för att skapa en film. 

Sedan kommer jag även problematisera en eventuell kanon- och konventionsbildning 

av essäfilmen då den av naturen inte har som ambition att följa några som helst 

konventioner och detta illustrerar jag genom att visa på likheter och skillnader mellan 
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Agnes Stränder och Chantal Akermans film News from home (1977).12 Slutligen 

argumenterar jag varför just essäfilmen spelar en väsentlig roll i utvecklingen av 

filmmediet.  

 

 

6. Bakgrundsinformation: Essäfilmens definition och 

evolution  
 

För att få en god förståelse för min utgångspunkt bör man förstå innebörden av ordet 

essäfilm. I boken The Essay Film. From Montaigne, After Marker av Timothy 

Corrigan redovisas det hur essäfilmen utvecklats till vad den är idag från Michel de 

Montaigne och hans skrivande. Essäfilmen har alltså sitt ursprung i litteraturen. 

Michel de Montaigne levde 1533-1592 och skrev reflektioner över sitt vardagliga liv 

vilket involverade tankar om b.la. äktenskap, vänskap, njursten och lögner. Termen 

essä betyder “en som försöker” eller “testar”, vilket kan insinuera essäns utforskande 

och undersökande natur.13 Efter Montaigne kom t.ex. Joseph Addison och Richard 

Steele på 1700-talet och mer moderna exempel på essäförfattare är Susan Sontag, 

James Baldwin, Roland Barthes och Jorge Luis Borges. 14 Essän kan förstås som den 

intersektionella aktiviteten mellan personligt uttryck, en publik upplevelse och en 

transparens i hela tankeprocessen kring ett ämne.15 Essäns evolution från text till film 

kan något förenklat summeras ha gått vägen från Montaigne till Chris Marker.  

 För att begripa essäfilmens mångfacetterade uttryckssätt måste man 

naturligtvis beakta dess litterära arv. De två mest framstående teoretikerna om essän 

som skriftlig uttrycksform är Theodor Adorno och Györky Lukács.16 Adorno ansåg 

att essän mest innersta formella lag är dess kätteri. Med vilket han ansåg att essäns 

irrlära var vad som definierade den bäst. Lukács uttryckte det: ”The essay has to 

																																																								
12Allmän fakta om filmen ”news from home” http://www.imdb.com/title/tt0076452/?ref_=fn_al_tt_1 
hämtad 2015-12-10  
13 Corrigan, Timothy, The Essay Film. From Montaigne After Marker, Oxford University Press, New 
York, 2011. p.13.  
14 Corrigan, p.14.  
15 Corrigan, p.14. 
16 L Rascaroli, The Personal Camera: Subjective Cinema and the Essay Film, Wallflower press, 
London, 2009, p.22.  
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create from within itself all the preconditions for the effectiveness and solidity of its 

vision”17  

 En litterär upplevelse skiljer sig dock stort från en filmisk och essän och 

essäfilmen bör således betraktas som två vitt skilda uttryck. Naturligtvis finns det 

flera olika utgångspunkter, historiska arv och definitioner av essän som kan belysas. 

Det är dock bortom denna uppsats ambition att ha ett heltäckande historiskt 

perspektiv kring den skriftliga essän och essäfilmen.  

Essäfilmen börjar inte med Chris Marker. Däremot infann sig en brytningspunkt när 

filmen Lettre de Sibérie (1957)18 av Chris Marker kom. Andre Bazins skrev en text 

om filmen samma år och karaktäriserar den då som en ”essäfilm”. Men influenserna 

och teoribildningen går längre tillbaka i tiden och från flera olika håll. Under 1940-

talet förändrades dynamiken kring film som interaktivt medium gällande mottagandet 

av idéer. Influenserna från dokumentärfilmen och avant-garde filmen samt en teknisk 

och estetisk utveckling möjliggjorde ett nytt uttryckssätt som sedan blev embryot till 

essäfilmen som vi ser den idag. Detta var stort i Frankrike och Chris Marker 

anammade essäfilmen.19  

 Värt att nämna är dock att det första explicita bidraget till essäfilmen är en 

artikel av Hans Richter som publicerades 1940 i Nationalzeitung och hette Der 

Filmessay, Eine neue Form des Dokumentarfilms där han talade om en ny slags film 

som var mer intellektuell, känslomässig och hade möjlighet att gestalta ett koncept. 

Richter menade att essäfilmen, till skillnad från dokumentärfilmen, kan fungera som 

en kropp åt den osynliga världen som består av tankar, idéer och fantasi.20  

 De främsta filmskaparna som ägnade sig åt essäfilm i dess linda var Agnes 

Varda, Jean-Luc Godard, Alain Resnais och Pier Paolo Pasolini. De var verksamma 

redan under 1950-1960-talet. Dock menar Laura Rascaroli att essäfilmen fick sin 

legitimitet först när Octavio Getino och Fernando Solanas skrev sitt manifest år 1969. 

De strävade mot ”third cinema” där de la stor vikt vid just essäfilmens funktion i 

utvecklingen av en ”third cinema”. 21 

 Det är problematiskt att tillskriva essäfilmen universella egenskaper som går 

att applicera på varje essäfilm. Således är det svårt att sätta den i ett fack eller som 
																																																								
17 Rascaroli, p.22.  
18 Allmän fakta om filmen ”Lettre de Sibérie” 
http://www.imdb.com/title/tt0050633/?ref_=nm_flmg_dr_58 hämtad 2015-10-12 
19 Corrigan, p.50.  
20 Rascaroli, p.24.  
21	Rascaroli,	p.29.		
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specifik genre. Det som förenar essäfilmer är just filmernas benägenhet att vara fria 

och frånsäga sig konventioner och regler. Med det sagt finns det vissa gemensamma 

nämnare hos essäfilmen som bör belysas och dessa är b.la. ett starkt subjektivt och 

personligt berättande samt att filmskaparen fokuserar på ett tema snarare än att 

konstruera ett linjärt narrativ. Essäfilmen är självreflexiv och självreflektiv.22  

Flera olika individer har definierat essän och essäfilmen på mer eller mindre olika 

sätt, b.la. Louis D. Gianetti anser att ”essän är varken fiktion eller fakta utan en 

personlig utredning som innehåller både passion och intellekt av författaren”. Paul 

Arthur anser att essäfilmen är ”en mötesplats för dokumentärfilm, avant-gardefilm 

och konstfilm”. Nora M. Alter anser att essäfilmen inte är en genre. Den strävar mot 

att verka bortom formella och konceptuell regler samt sociala tvång. Således menar 

Alter att det i sig förenar. 23  

 Med det sagt är det av stor vikt att vara försiktig när man kategoriserar en film 

som essäfilm eller inte. Då essäfilmen inte har forskats mycket på och i dagsläget är 

fattig på handfast teori är det problematiskt att bestämma vad essäfilmen är och inte 

är. Men genom att bara acceptera det och inte fullt ut definiera essäfilmen accepterar 

man i förlängningen att essäfilmen är just fattig på teori. Följaktligen kan därför 

termen ”essäfilm” användas på ett godtyckligt sätt. 24 Rascaroli menar även att man 

till varje pris måste undvika att slentrianmässigt kalla allt icke-kommersiellt eller 

experimentellt för essäfilm. Rascaroli menar att då upphör termen ”essäfilm” att ha ett 

epistemologiskt värde. Vidare menar Rascaroli att om vi kategoriserar alla 

”experimentella” filmer som essäfilmer hamnar fundamentalt olika filmer inom 

samma kategori. T.ex. Chris Markers film Sans Soleil (1983) och Michael Moores 

film Fahrenheit 9/11 (2004). Båda de filmerna innehåller ”dokumentära drag” och 

mycket voice-over men utöver det har de inget gemensamt. 25 Därför är det relevant 

att bryta ner beståndsdelar i en essäfilm, analysera de beståndsdelarna och förklara 

varför de är essentiella i en essäfilmkontext och således fördjupa förståelsen kring 

essäfilmen då det är en begynnande konventionsbildning.  

 

 

																																																								
22 Rascaroli, p.23.  
23 Rascaroli, p.21.  
24	Rascaroli, p.22.		
25	Rascaroli, p.22.	
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7. Agnés Varda  
 

Agnés Varda föddes 1928 i staden Ixelles i Belgien.26 Hennes första film La Pointe-

Courte (1956)27 anses på flera sätt vara en av föregångarna till franska nya vågen. 28  

Varda har gjort flera kända verk b.la Cleo från 5 till 7 (1962)29, Vagabond (1985)30 

och Efterskörd (2000).31 Varda är intressant att analysera av flera olika anledningar- 

b.la. var hon den enda kvinnan i den franska nya vågen och hon har fortsatt vara 

verksam fram till idag. Varda har en säregen och auteurmässig stil på sina filmer och 

samtliga hennes verk karaktäriseras av en experimentell stil. Varda är en kanoniserad 

filmregissör och är dessutom en allkonstnär i bemärkelsen att hon har arbetat med 

både foto, film och bildkonst. Utöver det har Varda även arbetat med både traditionell 

spelfilm och mer undersökande konstnärliga filmer. Hon är intresserad av att utveckla 

filmkonsten både praktiskt och teoretiskt då hon t.ex. myntat begreppet ”cinécriture” 

som jag ska redogöra för längre fram i uppsatsen.  

 Det blir således en intressant person att utgå från när man ska utforska 

essäfilmen då även den är mångbottnad och kan likväl bestå av t.ex. foto, film och 

bildkonst. Det blir även ett brett perspektiv på essäfilmen i sig då Varda i viss mån 

gjorde essäfilm redan på 1950-talet och fram till idag. Således kan man se en 

utvecklingskurva hos essäfilmen från 1950-talets franska nya vågen-inspiration till 

idag vilket man även kan göra med just Vardas skapande.32 Filmen Agnés stränder är 

hennes verk som bäst representerar essäfilmen i förhållande till dess evolution och 

vad den kan definieras som idag. Den innehåller klipp från tidiga och nya verk av 

Varda samt en mer eller mindre kronologisk genomgång av hennes liv. Följaktligen 

ger Agnés stränder en bred bild över essäfilmens utveckling. Den ger även en bred 

bild över en persons liv som yrkesverksam filmskapare. I och med att allt detta 

																																																								
26 Fakta om Agnes Vardas födelseort från Imdb: http://www.imdb.com/name/nm0889513/ hämtad 
2015-12-10 
27 Allmän fakta om filmen ”la point courte” http://www.imdb.com/title/tt0048499/?ref_=fn_al_tt_1  
hämtad 2015-12-10 
28Fakta om Agnes Vardas betydelse: http://www.imdb.com/title/tt0048499/?ref_=nm_flmg_dr_51   
hämtad 2015-12-10 
29 Allmän fakta om filmen ”Cleo från 5 till 7” http://www.imdb.com/title/tt0055852/?ref_=fn_al_tt_1 
hämtad 2015-12-10 
30 Allmän fakta om filmen ”Vagabond” http://www.imdb.com/title/tt0089960/?ref_=fn_al_tt_1 hämtad 
2015-12-10 
31 Allmän fakta om filmen ”efterskörd” http://www.imdb.com/title/tt0247380/?ref_=fn_al_tt_1 hämta 
2015-12-10  
32 Corrigan, p. 70.	
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sammanfaller anser jag att just en analys av Agnes Varda och filmen Agnés stränder 

kan bidra till en tydlig bild av essäfilmen.  

 

8. Cinécriture  
 

Då jag delvis analyserar samspelet mellan Agnés Vardas personliga uttryck, det hon 

har upplevt och hur det går samman i en filmisk process bör man följaktligen 

redogöra för Agnes Vardas syn på filmmediet och filmisk gestaltning. Cinécriture är 

ett ihopsatt ord av orden ”ciné” och ”criture” vilket betyder filmiskt skrivande.  

Vardas teori där film är ett språk är likt en ännu tidigare teori om kameran som en 

penna. Nämligen teorin om ”caméro-stylo” som var ett av de tidigaste bidragen till 

utvecklingen av den teoretiska delen av essäfilmen. Alexandre Astruc skrev en artikel 

i tidningen L’ecran Francais den 30 mars 1948. I den resonerade han kring en ny 

tendens han tycker sig se. De första små tecknen på att en ny slags film håller på att 

födas. Den nya filmen han talar om är långt från klassiska filmkonventioner. Den är 

även långt från surrealistisk avant-gardefilm. Han ansåg att klassisk film var filmad 

teater och att surrealistisk avant-gardefilm inte var filmisk nog. Mellantinget han 

anspelar på är det som Robert Bresson, Orson Welles och Jean Renoir sysslar med. 

En ny slags film som kan uttrycka en tanke på ett flexibelt och elegant sätt. Bör 

poängteras att Astruc inte explicit förklarar essäfilmens födsel men däremot en ny 

sorts film som kan producera en variation av lingvistiska och diskursiva innehåll. Och 

detta är, menar Astruc, för att film gradvis håller på att bli ett språk. 33 Astruc: 

 
 By language I mean a form in which and by which an artist can express his thoughts however 

 abstract they may be, or translate his obsessions exactly as he does in the contemporary essay 

 or novel. That is why I would like to call this new age of cinema the age of camera-stylo 

 (camera pen). This metaphor has a very precise sense. By it I mean that the cinema will 

 gradually break free from the tyranny of the visual, from the image for its own sake, from the 

 immediate and concrete demands of the narrative, to become a means of writing just as 

 flexible and subtle as written language.34 

 

																																																								
33 Rascaroli, p.25-26.  
34 Artikeln ”The birth of a New Avant-garde: La caméra-stylo” citeras i Rascaroli, p.26.			
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Astruc menar att om det ska ske så måste manusförfattaren och regissören vara 

samma person. Han menade att filmregi inte längre var samma sak som att göra film. 

Utan att göra film är mer än att bara iscensätta något. Att göra film är att skriva. ”The 

filmmaker/author writes with his camera as a writer writes with his pen”.35 

Cinécriture är alltså Vardas angreppssätt när det kommer till att göra film. Det finns 

tydliga paralleller mellan hennes resonemang och Astrucs resonemang om camera-

stylo. Såhär beskriver Varda själv uppkomsten och innebörden av begreppet 

cinécriture: 

 
 I am so fed up with hearing "it's a well- written film", when I know that the compliment meant 

 for the scenario and the dialogue. A well written film is also well filmed, the actors are well 

 chosen and so are the locations. The cutting, the movement, the points-of-view, the rhythm of 

 filming and editing have been felt and considered in the way a writer chooses the depth of 

 meaning of sentences, the types of words, numbers of adverbs, paragraphs, asides, chapters 

 that advance the story or break its flow etc. In writing, it is called style. In cinema, style is 

 cinécriture. 36 

 

Hon syftar här på omfattandet av hela den filmiska processen och att alla val man gör 

som filmskapare påverkar skapelseprocessen av filmen. Hon påpekar också att vissa 

begrepp inte räcker till och är missvisande när det kommer till att beskriva vad man 

tycker om en film. Varda menar också att man bör göra film om det man själv har 

varit med om för att genuint kunna gestalta det. I förlängningen av det resonemanget 

är allt som filmskaparen är med om en väg till en film och ett personligt uttryckssätt. 

Längre fram kommer jag alltså att delvis ur ett cinécriture-perspektiv analysera 

paralleller och kopplingar mellan Agnés Vardas liv, Agnés stränder, essäfilmen, 

cinécriture och hur de samverkar i skapandet av Agnés stränder. Detta är vitalt i mitt 

bidragande till en ny infallsvinkel då Agnés stränder går igenom hennes liv och 

genom att analysera hennes film och hennes liv kan man dra paralleller och se hur 

intryck blev uttryck. Det bidrar till en ökad transparens i den filmiska processen. Samt 

en god förståelse för det subjektiva berättandet, som är kärnan i just essäfilmen.  

 

 

																																																								
35 Rascaroli, p.26.		
36 Jackson, Emma, the eyes of Agnès Varda: portraiture, cinécriture and the filmic ethnographic eye, 
Palgrave Macmillan Journals, No. 96, urban spaces (2010), pp. 122-126, p.122-123. 
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9. Agnes stränder  
 

Jag kommer nedan redogöra för händelseförloppet i filmen Agnes stränder. Jag 

redogör kronologiskt vad som sker i filmen för att framtida referenser och kopplingar 

ska uppfattas som relevanta. Redogörandet av vad som händer i filmen verkar 

kontextualiserade även för läsaren som inte har sett filmen. Det bidrar även till en 

tydligare bild av vad en essäfilm är vilket är min uppsats grundläggande 

frågeställning. Att jag lägger mer vikt vid vissa segment än andra har sin naturliga 

förklaring i det att vissa berättargrepp har mer relevans än andra i den här kontexten. 

Nedan kommer jag enbart förklara vad jag ser utan att lägga någon värdering eller 

göra kopplingar. Redogörandet av filmen kommer fungera som ett fundament för 

paralleller, värderingar och mönster när jag sedan använder mig av min litteratur för 

att analysera filmen. Jag kommer att förkorta termen voice over till V.O. Filmen är en 

självbiografi i filmform där Agnés Varda utforskar sitt minne. Filmen består av foton, 

tillbakablickar, filmklipp, intervjuer, återskapande av scener och nutida klipp där hon 

pratar rakt in i kameran. Ofta ligger hennes röst som voice over och kommenterar vad 

åskådaren ser och leder åskådaren vidare i händelseförloppet.  

 Filmen börjar med en helbild på en strand ut över ett hav. En panorering till 

vänster och då ser man Agnés Varda i en helbild. Hon går baklänges och man hör 

hennes röst via V.O. säga: ”Jag spelar rollen som en gammal liten tant. Lagom tjock 

och pratglad. Och jag berättar min livshistoria.” Sedan är den en liten paus, Varda 

slutar backa och börjar istället titta in i och gå mot kameran. Via V.O: ”Men, det är 

ändå andra jag är intresserad av. Andra jag vill filma. Andra som gör mig exalterad, 

som motiverar mig, får mig att ställa frågor, fascinerar mig och som förvirrar mig”. 

Scenen börjar som V.O. men övergår sedan i att bilden och ljudet är synkat och Varda 

talar rakt in i kameran.  

 Sedan är det ett tidsklipp och Varda är återigen långt bort från kameran, men 

kvar på stranden. ”Den här gången ska jag tala om mig själv. Om vi öppnar 

människor hittar vi landskap, om vi öppnar mig hittar vi stränder”. Under sista 

repliken är det ett klipp och man ser hur Varda går fram till en kamera som står på ett 

stativ på stranden och börjar titta i den. Sedan klipp igen. Hon går runt på stranden 

och förklarar för några ur hennes filmteam vart speglar ska sättas ut på stranden. 

Några speglar ska vara mot stranden, några mot havet osv.  
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Varda dirigerar teamet som sätter ut speglar på stranden.  

 

Teamet bär speglarna och sätter ut dem- men i varje bild får vi se Varda själv genom 

spegeln när hon rättar till den. Sedan följer ett montage av bilder där flertalet speglar 

sätts upp på stranden. Varda säger: ”Filma mig i smutsiga gamla speglar. Och bakom 

scarfes”. Hon tittar in i en spegel och talar till en person: ”Den här spegelramen 

påminner mig om mina föräldrars gamla möbler i deras sovrum i Bryssel”. Men den 

gör inte det där knarriga ljudet när den öppnas, som jag gillade så mycket”. Och vi 

hör ett högt ljud av en dörr som knarrar. Varda berättar om sin barndom genom V.O. 

Bilden består av en helbild på en strand med flera olika stora speglar och vid sidan av 

bilden står Varda med en liten kamera och filmar mot fotografen som filmar det som 

åskådaren ser. Hennes filmbolags namn dyker upp: ”cine-tamaris presenterar Agnés 

stränder”. Förtexter rullar över en låt. Statisk kamera filmar havet genom en uppbyggt 

4:3 ruta. Varda går in i bild och in i den uppbyggda 4:3 rutan och tar upp sin kamera 

och filmar in i kameran åskådaren ser genom.  

Hon går sedan runt och påpekar att eftertexter där teammedlemmars namn står med 

inte är tillräckligt. Hon filmar var och en genom en spegel och säger deras namn. 

Varda beskriver sina team-medlemmar över V.O: Detta är människor som är villiga 

att ge sig in på det här. Något helt byggt på fantasi och som inte ens jag vet vad det 

är. Och de ifrågasätter inte ens”. Sedan montage på speglar, hav, strand och Varda 

när hon går runt och ger direktiv. Varda går runt på stranden. Över V.O: ”Dessa 
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belgiska stränder var allt jag visste. Alla mina semestrar i barndomen. När jag hör 

Ostend, Mariakerke, Middelkerke, Da Panne och Zeebrugge så är ljuden musik i 

mina öron”.  

 Fotografier står på strandkanten. En man frågar henne om hon är nostalgisk 

inför sin barndom. Hon svarar: ”Nej, men jag gillar att titta på bilder”. Varda tar bort 

ett fotografi från en ram. Bakom fotot döljer sig en spegel så vi får se hennes åldrande 

ansikte i kontrast till bilden som föreställde henne som barn. Varda berättar om sin 

barndom och tittar på två stycken bilder. På ena bilden har en baddräkt med ränder 

och på den andra bilden har hon stora tygspännen.  

 Nästa sekvens i filmen utspelar sig på stranden med två flickor som har 

identiska baddräkter som Varda hade på de två bilderna. Flickorna leker affär och 

Varda står bredvid och tittar på. Hon vänder sig mot kameran och säger: ”Jag vet inte 

vad det innebär att återskapa en scen såhär? Hjälper vi ögonblicket? För mig är det 

film. Ett spel.” Nästa scen sitter hon och pratar med fotografen och tjejerna som 

spelade henne som ung. Varda går mot kameran och säger ”Vi kom även hit för 

casinot” och det klipps till en spelfilm som Varda gjort. I den filmen spelar hon 

casino och förlorar. V.O: ”I det här casinot förlorade jag min far. Eugene Jean 

Varda”. Sedan berättar hon om sin far genom att visa klipp från en annan film hon 

har gjort där hon undersöker sin fars sida av släkten, genom att tala med grekiska 

släktingar. Sedan går hon vidare till att berätta om att hon på äldre dagar fick ett 

erbjudande om att se sitt barndomshem igen. Varda går sedan runt i sitt barndomshus 

och får associationer till olika händelser i sitt liv. Hon återvänder till platsen hon 

flydde till 1940 och genom V.O. berättar hon vad hon då brukade göra om dagarna. 

Hon berättar små detaljer så som att de bodde på en båt och efter skolan varje dag 

brukade de bära flytvästar som korsetter. Bilderna är anakronistiska och det är ett 

återskapande av vad hon berättar samtidigt som hon själv sitter med i bild, som sitt 

åldrade nutida jag med barn som springer runt och som ska illustrera henne och 

hennes vänner som små. Det är på den här platsen som hennes debutfilm utspelar sig. 

Klipp till stranden. På stranden står ett stort tältbygge som föreställer en val. Varda 

ligger i ”valen” och fläktar sig och säger: ”Idag har jag skapat bilder som har 

hemsökt mig under en lång period” 

 Hon berättar om sitt första jobb. Det gick ut på att ro ombord på en båt och de 

andra på båten kastade ut nät. Man får då se en båt på vattnet som återskapar hur det 

såg ut. Via V.O: ”Men båten var mycket större och det var tre stycken dessutom”.  



Erik	Sundblad,	FIVK01	

	 17	

Varda berättar om en konstutställning som bestod av hennes fotografier. En av hennes 

bilder hade fångat en teaterföreställning där en av skådespelarnas hand var suddig 

eftersom den var i rörelse. Hon berättar hur hon skämdes över den bilden och ogillar 

att bilden är fast under skarphetens tyranni. Hon kände att hennes suddiga foton var 

ett totalt misslyckande. Nu gillar hon dock suddiga bilder, framför allt i förgrunden. 

Varda säger: 
  

 Hela iden om fragmentering tilltalar mig. Det korresponderar så naturligt till frågar om 

 minnet. Är det möjligt att rekonstruera en person, denna Jean Vilar som var så exceptionell? 

 Om du vill titta på åskådaren måste du titta in i kameran. Jag tittar konstant in i kameran. Till 

 och med när jag pratar om mitt stressade arbete som består av att rekonstruera ett mörkrum 

 där negativ blir till bilder37 

 

Chris Marker frågar Agnés Varda: Varför gick du från fotografi till film?  

Agnés Varda: ”Jag kommer ihåg att jag ville ha ord. Jag tänkte att om du kopplar 

ihop ord med bilder så får du film. Men så småningom lärde jag mig naturligtvis att 

det var något annat.”   

 Varda sitter i en filmstudio i en bil som verkar vara byggd av wellpapp. Hon 

rullar bilen fram och tillbaka för att komma in med den på en ”parkeringsplats”. Hon 

vänder sig mot kameran och säger ”Det här behövde jag göra varje dag. Lite fram 

och lite tillbaka. Backa in och ut 14 gånger, men ibland gick det på 13!”.  

 Varda pratar in i kameran om sin feminism. Hon berättar att hon försökte vara 

en glad feminist, men var väldigt arg. Hon radar upp exempel på varför hon är 

feminist och det växelklipps mellan Varda som pratar och klipp från hennes film 

Vagabond (1985). Hon berättar om olika uppmaningar till olika makthavare ang. 

abortfrågan och det växelklipps återigen mellan det och klipp från filmen Vagabond. 

Varda berättar om att hon var med och demonstrerade 1972 i det uppmärksammade 

bobigny-fallet som handlade om kvinnors rätt till abort.  

 

 

 

 

																																																								
37 Citat Agnés Varda i filmen Agnés Stränder  
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10. Agnés Stränder – användandet av voice over  
 

I min analys kommer jag framför allt fokusera på hur voice over och återskapandet av 

en händelse, ett minne eller en känsla används i filmen. En analys av dessa två 

berättargrepp bidrar till ökad förståelse för filmen och i förlängningen ökad insikt 

essäfilmen i stort.  

 Voice over är en ofta ifrågasatt teknik och rent principiellt är det en 

konsekvens av att det anses problematiskt att en ”voice of god” agerar allvetande, 

imperialistiskt och patriarkalt. Inom dokumentärfilmsteorin anses voice over och 

”voice of god” vara synonymt. Rascaroli menar att detta förhållningssätt har funnits 

inom teorin om dokumentärfilmen under de senaste 20 åren.38 Det kan uppfattas som 

en relativt snäv uppfattning då inte alla röster som är voice over i en icke-fiktiv film 

har samma funktion.  

 Följaktligen menar Rascaroli att vi bör nyansera bilden av voice over och dess 

estetiska funktion och inte bara se till dess kognitiva möjligheter.39 Rascaroli citerar 

Jeffrey Rouff när han säger att voice over används inom hollywoodfilmen som en 

slags sista utväg för den inkompetenta dokumentärfilmaren. Dessa typer av uttalanden 

och argument bidrar till en ökad stigmatisering av användandet av voice over. Vidare 

menar Rascaroli att just voice over kan användas för att höja kvalitén på en produkt 

då man relativt enkelt och billigt kan få till ett mycket bättre ljud hemma via voice 

over än ljud på inspelningsplats.40 

 Agnes Varda använder sig framför allt av sin egen röst när det är voice over i 

filmen, ibland hörs dock hennes vänner i form av t.ex. Chris Marker. Vissa scener i 

filmen börjar som voice over men blir sedan diegetiskt ljud i en och samma scen. Vad 

som är intressant med det är att friheten i essäfilmen blir en trampolin till att kunna 

leka med filmmediet. Det ifrågasätter konventioner och cementerade uppfattningar 

utan att det blir för abstrakt. När Varda använder sig av både en form av 

”imperialistisk voice of god” för att sedan bara tala in i kameran och adressera 

åskådaren direkt i en och samma scen öppnar det upp för frågor och ifrågasätter 

resonemanget kring användandet av voice over och dess betydelse. Rascaroli menar 

att vi inte bör fokusera för mycket på voice over-röstens betydelse utan istället 

																																																								
38 Rascaroli, p.44. 
39 Rascaroli, p.45.  
40 Rascaroli, p.45.	
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analysera vad voice over-rösten säger och hur den säger det. Samt inte glömma bort 

att uttryckandet av mening och subjektivitet i en film inte är något som är exklusivt 

för just voice over-rösten.41 I Agnes Stränder består berättandet av mycket mer än 

bara voice over. Hon berättar via kamerarörelser, återskapandet av scener och med 

hjälp av musik och även andra människor som talar via voice over och i bild. Varda 

gör alltså ingen hierarkisk indelning i hur hon väljer att gestalta händelser i sin film. 

Inget sätt är bättre än det andra. Filmen verkar på flera olika plan genom musik, voice 

over, ljud, kamerapanoreringar och allt berättar något och utan hierarkisk indelning i 

vad åskådaren bör fokusera på. Således undviker Varda att påtvinga åskådaren en 

specifik tolkning av vad vi ser.  

 Scenen när Varda via voice over berättar om hur hon arbetade med att ro en 

båt och åskådaren får se ett filmklipp av en båt som någon ror framåt är värd att lyfta 

fram. Via voice over säger hon: ”Fast båten var mycket större än sådär”. Och syftar 

på båten åskådaren ser i bild. Genom att reflektera över filmklippet med båten i 

”realtid” och påpeka att båten var större än så säger hon dels att hon inte värderar det 

som är upplevt högre än det som är påhittat och även att bilden inte behöver vara sann 

bara för att den existerar.  

 Varda gestaltar sitt liv och värderar inte det hon fantiserat ihop högre eller 

lägre än det hon de facto har upplevt. Det är heller inte så att hon värderar de olika 

gestaltningsuttrycken högre eller lägre. Följaktligen är det ingen påtvingad läsning 

eller styrd uppfattning av filmen som uppstår. Således är filmen interaktiv och 

inbjuder till dialog med åskådaren. Åskådaren väljer ständigt hur filmen ska uppfattas. 

Detta står i direkt motsats till teorin om att voice over-rösten skulle förklara för 

åskådaren vad man ser, hur filmen ska tolkas och vad man ska titta på. Det öppnar 

även upp för frågan när det kommer till gestaltning av det upplevda; Varför skulle det 

som vi fantiserat ihop vara mindre värt än det vi upplevt?  

 En annan funktion som voice over-rösten har är det som Rascaroli kallar för 

metakritisk. När voice over-rösten, som ofta tillhör filmskaparen, hörs så förflyttas 

positionen som filmskaparen har. Istället för att vara en person som står bakom 

kameran och har ett kreativt ansvar blir det en person som har en kritisk distans till 

																																																								
41 Rascaroli, p.49. 
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bilderna som visas. Filmskaparen blir en slags metakritiker som analyserar bilderna 

och i vilket samhälle de har skapats och sin egen roll i sammanhanget. 42 

 När Varda kommenterar bilderna i filmen har hon klivit ner från ”voice of 

god-positionen” och kommenterar som en åskådare hon också. Varda hamnar på 

samma nivå som åskådaren.  

 Således används voice over på två olika sätt i filmen- Varda intar två olika 

positioner. En position som kritisk och medveten åskådare som guidar genom 

bildrutorna med en viss distans. Och en position som är extremt medveten om vad 

som visas och sägs och som vill uppnå filmisk och estetisk perfektion. Således 

konvergerar cinécriture med essäistiskt berättande med hjälp av voice over.  

 I en scen i Agnés Stränder berättar Varda via voice over om en annan film hon 

har gjort. Filmen är ett självporträtt och heter Efterskörd (2000). Genom att visa bilder 

från den filmen och samtidigt tala via voice over reflekterar hon över sitt tidigare verk 

i det nya verket. En scen i Efterskörd håller hon filmkameran med ena handen och 

filmar sin andra hand. Som enbart filmklipp är den bilden något banal. Dock används 

voice over till den bilden. Varda liknar filmen vid ett självporträtt, likt ett av 

Rembrandt.43 Varda använder rösten som voice over i den scenen och förklarar att 

filmen åskådaren ser är ett självporträtt. Genom att göra det kontextualiserar hon hela 

filmen med en så pass banal och enkel bild. Utan voice over i den scenen hade jag 

personligen inte sett det intressanta eller förstått essensen av den scenen. Det 

illustrerar hur relevant voice over-rösten är i vissa scener: den kompletterar en relativt 

fattig bild och sätter in den i en kontext och skapar innehåll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
42 Rascaroli, p.52.  
43 Rascaroli, p.172. 
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11. Agnes Stränder – återskapandet som gestaltningsmedel 
 

Jag använder mig av det svenska uttrycket att ”återskapa en scen” som är översatt från 

engelskan ”reenactment”. En ”scen” i det här sammanhanget kan vara en tanke, 

minne, känsla eller en riktig ”scen” som utspelat sig i livet. Det är ett problematiskt 

och svårdefinierat begrepp då det har en väldigt bred betydelse, så också i en 

filmvetenskaplig kontext. Det finns flera olika definitioner av vad det de facto är för 

något och vad en filmskapare gör när hen återskapar en scen.  

 Enligt Corrigan så är en återskapande scen en visuell representation av något 

som har hänt. Det är besläktat med t.ex. adaptioner eller filmer om filmer, som t.ex. 

Jean-Luc Godards film Föraktet (1963) som handlar om just en filminspelning. 

Genom att göra en återskapande scen i en essäfilmkontext kan filmskaparen 

konkretisera en abstrakt tankeprocess eller känsla. 44  

 Då återskapande av scener ur Vardas liv är återkommande segment i filmen 

väljer jag att analysera deras funktion och hur de kan läsas. Ett återskapande av en 

scen är mer än bara ett iscensatt minne där man försöker härma vad som har hänt. Ett 

återskapande kan vara ett fotografi t.ex. bilden på Varda som barn. Eller ett objekt 

t.ex. tavelramen som får henne att tänka på sitt barndomshem och det knarrande 

ljudet. Det kan även räcka med ett ljud för att återskapa en scen. Således kommer jag 

illustrera hur hon har återskapat scener och kontextualisera de olika segmenten och 

försöka tolka vad ett återskapande är och kan vara samt vad det har för funktion i 

berättandet.  

 Ett segment i början av filmen får åskådaren se Varda som barn genom två 

fotografier när hon leker på stranden. På bilderna har hon på sig två olika baddräkter. 

I nästa sekvens ser vi hur två flickor leker på stranden iklädda identiska baddräkter 

Varda hade som barn. Detta återskapande av fotografiet och hennes minne är talande 

för essäfilmen i stort och även för vilken funktion återskapandet kan ha. Åskådaren 

får se flickorna leka och Varda dyker upp i bild och säger: ”Jag vet inte vad det 

innebär att återskapa en scen såhär? Hjälper vi ögonblicket?”. Den här scenen 

definierar även essäfilmen då den innehåller flera av de ”konventioner” som finns.  

 

																																																								
44 Corrigan, p.182.  
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Scenen är självreflexiv- Varda pratar om sig själv och scenen i scenen. Den är 

inkonsekvent- Varda vet inte själv vad det hon håller på med innebär. Vad betyder det 

att återskapa en scen? Scenen är en hybrid av tid och estetiska uttryck- hon leker med 

tiden när hon gestaltar sig själv som barn samtidigt som hon själv är med i bilden som 

sitt åldrade jag. Barnskådespelarna förkroppsligar Vardas personliga minne. Rascaroli 

menar att detta är typiskt för essäfilmen då den inte riktar sig till en generisk och bred 

publik utan snarare till en specifik åskådare. Detta för att direkt involvera åskådaren i 

en konstruktion av meningsfullt innehåll.45  

 För att lyckas med detta måste, menar Rascaroli, essäfilmen bejaka öppenhet 

och osäkerhet- det måste lämnas frågor obesvarade. Man måste acceptera och vara 

rädd om den ultimata instabiliteten och dess mening.46 Detta är precis vad Varda gör i 

sin lättsamma inställning till hennes gestaltning av sig själv som barn. Varda 

reflekterar i realtid över vad hon gör och skapar på så vis två parallella dimensioner 

som samverkar. Dessa samverkande fenomen är precis vad som gör scenen så 

tilltalande och komplex. 

 Scenen när Varda backar in och ut med den bilen är intressant då den 

illustrerar det vardagliga livet och dess banaliteter. Återigen omvärderar hon hierarkin 

i vad som är ”värt” att gestalta. Hon låter en till synes obetydlig scen ta upp relativt 

mycket plats. Varda låter bygga upp en liten bil i en studio och gestalta hur hon var 

tvungen att backa in och ut 14 och ibland 13 gånger för att komma in i det lilla 

garaget. Det får kosta pengar i form av byggandet av bilen och det får även ta upp tid i 

en långfilm. I ett större perspektiv är denna scen inte alls obetydlig då den de facto 

understryker att Agnés stränder är en film som fokuserar på Vardas liv. 

 Scenen när Varda ligger inuti en uppbyggd val på stranden är ett annat sätt att 

återskapa. Till skillnad från exemplet ovan som återskapade ett fotografi och en 

vardaglig banalitet så återskapar ”valscenen” en känsla hon hade. Hon reflekterar över 

hur det var då och även över filmens personliga betydelse för henne. Genom att säga 

orden ”Idag har jag skapat bilder som har hemsökt mig länge” förklarar hon delvis 

sin intention med filmen och återskapandet. Hon berättar att hon kände sig trygg, som 

i magen på en val. Att Varda ligger i valen är således återskapandet av en känsla, 

känslan av trygghet. Det är svårt att beskriva en känsla. Genom att illustrera känslan 

som Varda gör i val-scenen får åskådaren en abstrakt känsla på ett ytterst konkret sätt.  
																																																								
45 Rascaroli, p.84. 
46 Rascaroli, p.84.		



Erik	Sundblad,	FIVK01	

	 23	

Jag valde ut dessa tre återskapandet då de är skilda i hur och vad de illustrerar men 

förenas i att de är just återskapande scener. Det bör belysas att filmen består av flera 

olika återskapandet på flera olika sätt, men det är bortom uppsatsens ambition att 

redogöra för alla. Det är tre olika ”händelser” som triggar igång återskapandet; dels en 

känsla- tryggheten i valens mage, dels ett fotografi- barndomsminne. Och dels bygger 

hon upp vad hon gjorde i sin vardag och återupplever det i form av bil-scenen. Varda 

använder tre olika segment för att återskapa tre olika händelser som mer eller mindre 

har präglat hennes liv.  

 Chris Marker är en av de mest inflytelserika essäfilmskaparna. Han sa att hans 

jobb är att ifrågasätta bilder.47 Som bekant vill essäfilmaren ha en dialog åskådaren 

och vill således vara på samma nivå. Genom att bygga upp, läs: återskapa en scen och 

sedan kommentera den lyckas filmskaparen hamna på samma nivå som åskådaren. 

Följaktligen vill jag argumentera för att återskapandet av bilder har en essentiell plats 

i essäfilmen då den delvis är en nyckel till dialogen med åskådaren. Återskapandet är 

även bra som berättarteknik då man får tillgång till att konkret gestalta abstrakta 

känslor, minnen och tankar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
47 Corrigan, p.183.  
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Varda kör in i garaget.  

 
Varda i magen på den uppbyggda valen.  
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Varda betraktar återskapandet av hennes barndomsminne.  

 

12. Cinécriture och kamerans metaperspektiv 
 

När förtexterna rullar i Agnés stränder och Varda går in i bild och börjar filma 

kameran åskådaren ser genom tolkar jag det som att hon säger: ”Nu börjar filmen- 

och nu börjar dialogen. Jag ser dig, du ser mig”. Vad hon även säger med det är att 

hon står på samma nivå som åskådaren. I en filmisk kontext adresserar hon åskådaren 

och bjuder in denne till medskapare av innehåll. Som Pasolini sa: ”För författaren är 

åskådaren ännu en författare”.48 Att hon under filmens gång tittar in i kameran och 

filmar kameran är som en påminnelse att hon är i dialog med och ser åskådaren. Det 

är som att hon tittar till åskådaren då och då och kollar att denne fortfarande är med.  

 Att Varda lägger stor vikt vid att ha med medarbetarna i filmen och visa stor 

tacksamhet till dem anser jag vara ett beslut präglat av hennes teori cinécriture då val 

av teammedlemmar är essentiellt för en films skapelse. Hon går runt och filmar var 

och en av dem och säger deras namn.  

 När Varda redogör sin inställning till feminism och sitt humör växelklipps det 

mellan att hon pratar och filmen Vagabond. Väldigt förenklat handlar Vagabond om 

en ung arg tjej, som eventuellt är ett alter ego för Varda själv som ung. Skapandet av 
																																																								
48 Rascaroli, p.191. 
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filmen Vagabond och att hon tydligt vill visa upp sin medarbetade anser jag vara 

typiska beslut som är präglade av cinécritureteorin.  

 När jag återger vad som händer i Agnés stränder blir det tydligt att hon anser 

att det filmiska uttrycket är präglat av ens egna liv. Saker man har varit med om är det 

man känner till. Således är det just det man bör gestalta för att det ska bli så bra som 

möjligt. Följaktligen anser även jag att cinécritureteorin är applicerbar när det 

kommer till filmskapande för alla. När en filmskapare gestaltar det självupplevda har 

denne tillgång till känslor, intryck och ord som går förlorade om man inte själv har 

skrivit manuset t.ex.  

 Vikten av Vardas teori är essentiell i utvecklingen av bilden av essäfilmen och 

essäfilmens skapandeprocess. Det är ett förhållningssätt till filmskapande som passar 

väl in på det personliga berättandet. Dels att man gestaltar en personlig historia och 

framför allt för essäfilmens tekniska tillverkningsprocess är värd att belysa. När man 

gör en essäfilm har den i regel lägre budget än en vanlig film. Och i dagens filmklimat 

kan i princip vem som helst göra en film som håller en teknisk nivå som gör att den är 

visningsbar. När då filmskaparen har koll på samtliga delar av filmen då hen gör det 

själv blir filmen automatiskt mer personlig. Full kontroll över manus, foto, klipp, regi, 

redigering anser jag är en förutsättning för att fullt ut göra en subjektiv film i en 

essäfilmkontext.  

 

 

13. Sammanfattning 

 

Berättandet i Agnés stränder är naturligtvis väldigt listigt och genomtänkt och kan 

följaktligen anses som linjärt konstruerat narrativ men jag är benägen att opponera 

mig mot det. Åskådaren känner till reglerna som berättandet förhåller sig till i ett visst 

segment och vet om att ”reglerna” kan brytas när som helst. Genom den vetskapen går 

åskådaren med på allt och anlägger inte ett kritiskt perspektiv till olika hopp i narrativ, 

tid eller rum. Åskådaren följer med och låter sig uppslukas av känslan i filmen, vilket 

delvis är ett resultat av att den dramaturgiska muren har blivit nedbruten. En film som 

är intressant att sätta i kontrast är Christopher Nolans film Interstellar (2014). Den 

fick massiv kritik för att den var ”felaktig” i form av emotionella och dramaturgiska 
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felaktigheter.49 När man ser en film på premissen att den inte ska innehålla 

”felaktigheter” och den gör det stannar åskådaren upp i tittandet och värderar filmens 

helhet utifrån dessa ”dramaturgiska stilbrott”. Där kan man tydligt se hur hopplöst 

snäv arena den konventionella storfilmen spelar på. Agnes stränder är däremot 

otroligt mycket friare då den de facto kan bryta vilka regler som helst- när som helst.  

 Det sista stycket i Laura Rascarolis bok The Personal Camera är ett värdigt 

avslut när det kommer till att definiera essäfilmen. Det lyder: It's a field where there 

is no truth, only truth making. Slutligen vill jag illustrera friheten i essäfilmens ”icke-

förhållande” till konventioner genom att sätta Agnes stränder i kontrast till en annan 

kanoniserad essäfilm; Chantal Akermans News from home (1976).  

 Den utspelar sig rent bildmässigt i New york. Kameran filmar byggnader och 

gator samt följer med på båt- och tunnelbaneresor. Ljudet är Chantal Akerman via 

voice over som läser upp brev hon fick av sin mamma under tiden Akerman bodde i 

New York. Bilderna i filmen är platser Akerman brukade vara på.  

 Att gestalta ”sig själv” och därmed lägga tyngd på det subjektiva berättandet 

är som bekant centralt i essäfilmen. I News from home läser Akerman aldrig upp sina 

svar hon skickar till sin mamma och hon syns aldrig i bild. Genom att åskådaren inte 

får se när Akerman befinner sig i de miljöer hon filmar och inte heller höra hennes 

svar blir filmen interaktiv på ett annat sätt än Agnés stränder. Avsaknaden av 

berättarjaget ger åskådaren en möjlighet att själv placera in Akerman i miljöerna som 

visas samt själv fantisera och pussla ihop vilka svar hon skrev till sin mamma.  

När man hör hur hennes mamma skriver att hon vill ha snabbare och mer 

kontinuerliga svar och att hon skickade med 20 dollar i brevet samtidigt som man får 

se en bild av ett gatukök kan man tolka scenen på många olika sätt. Kanske är svaren 

från Akerman försenade för att hon arbetade i gatuköket hela dagarna? Eller hon 

kanske bara hängde där och väntade på pengarna i brevet? I varken gestaltandet eller 

läsningen av filmen finns det någon sanning- bara åskådarens personliga ”sannings-

skapande”.  

 I Agnés stränder får man ofta se bilder, klipp och ljud som illustrerar och 

således förstärker vad Agnes talar om. Men det finns ändå luckor i berättandet och 

korta sekvenser eller stillbilder som inte förklaras alls och som således skapar en 

annan form av interaktivitet med åskådaren.  
																																																								
49 En googlesökning på ”wrongs in interstellar” för att påvisa hur starkt folk reagerade på filmens 
”luckor” https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=wrongs+in+interstellar hämtad 2016-01-05  
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 Både News from home och Agnes Stränder är subjektivt berättade essäfilmer 

men jag skulle vilja säga att de är fundamentalt olika i sin berättarform. Vilket i sig 

illustrerar komplexiteten och friheten i essäfilmen som gestaltningsmedel. Essäfilmen 

nyanserar, ifrågasätter och öppnar upp för nya perspektiv och definitioner av vad film 

kan vara. Essäfilmen har möjligheten att ifrågasätta filmiska konventioner och 

tolkningar av hur filmskapare använder sig av olika berättargrepp.  

 Rascaroli menar att essäfilmen är vår tids mest relevanta film av flera olika 

skäl, men hon lyfter framför allt fram dess roll i det växande transnationella filmiska 

landskapet. Då den uttrycker en transnationell fantasi. Essäfilmen är fri från regler 

och konventioner således har filmskapare världen över en dialog med varandra 

snarare än med sitt eget land och dess konventioner och referenser.50 

 Varför jag valde att analysera enbart återskapandet av scener och voice over 

berodde delvis på brist på utrymme för bredare analys. Det finns flera olika 

berättargrepp som kan analyseras i en essäfilmkontext. Det hade varit intressant att 

analysera t.ex. hur Varda använder ljudeffekter och musik, då även de är aktiva val 

som berättar något specifikt mer än bara förstärka en känsla.  

 Valet av voice over och återskapandet berodde främst på att det var dessa två 

som jag slutligen anser är just konventioner inom essäfilmen. Genom att analysera hur 

essentiella voice over och återskapandet av bilder är i Agnés stränder illustrerar jag 

vilka berättargrepp som är väsentliga för essäfilmen i stort. Det kan i förlängningen 

eventuellt bidra till djupare insyn och större kunskap om essäfilmen.  

 Sluligen; vad är en essäfilm? Agnés stränder är en essäfilm. Vad är Agnés 

stränder? En film som delvis består av berättargrepp som jag tycker mig hitta i flera 

essäfilmer, således konventioner inom essäfilmen. Vad gestaltar och säger dessa 

berättargrepp? De gestaltar b.la. abstrakta känslor, fragmentariska minnen och tankar 

på ett konkret sätt. Framställningen av gestaltningen ställer frågor om hur man inom 

filmen generellt använder sig av kameran, ljudet, dramaturgi och luckrar därmed upp 

hierarkier däremellan.  

 För att filmskaparen ska ha full kontroll över sin film behöver man tillämpa 

cinécriture- d.v.s. filmskaparen gör aktiva val i alla delar av den filmiska processen. 

Min analys bidrar till att identifiera konventioner och vikten av att behålla det 

personliga i gestaltningen man gör i en essäfilm.   

																																																								
50 Rascaroli, p.190. 
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 Ökad kunskap om essäfilmen är väsentligt då min prognos är att essäfilmen 

kommer att ligga i framkant gällande utvecklingen av filmmediet och 

filmvetenskapen lång tid framöver. Och slutligen; En dag kommer kanske filmen att 

bryta sig loss från bildens tyranni… 
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