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Det gäller att vandra genom nutiden 

lugnt så att skärvorna av mänskor 

hinner finna varandra och följa med, 

ändå snabbt nog för att undgå 

att själv splittras till smulat glas. 

Nu mer än tidigare 

måste vi hålla varandra i händerna, 

minnas vad vi bär på, 

att vi är på väg. Ännu inte framme. 

Varje budskap om att vi slutat vandra 

är falskt! 

Varje meddelande om att motståndet upphört 

är lögn! 

Svepta under en grandunges vinge 

sover många möjligheter, 

nu nästan döda av köld. 

Ropa inte högt. 

Andas bara varsam värme. 

 

av Birgitta Boucht 

ur diktsamlingen Långa vandring 

. 
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FÖRORD 

Eric M. Nilsson var ett relativt obekant namn för mig innan jag började med 

uppsatsarbetet. Jag kunde inte påminna mig om att jag sett någon film av honom. När jag 

senare, tillsammans med Kajsa och Petra, såg filmer ur hans produktion visade det sig att jag 

kände igen många av dem, och att det var filmer jag gått och tänkt på lång tid efter det att jag 

sett dem. 

Jag vill skriva om Eric M. Nilssons filmer därför att jag anser att hans filmer ofta är 

betraktelser och kommentarer över min egen tid. Hans filmer tar upp resonemang som jag 

känner igen och som jag funderar kring. Uppsatsen är en fundering, den är betraktande 

snarare än utredande, vilket inte hindrar den från att vara intressant för läsaren. Tvärtom tror 

jag att den som försöker sig på ett genomläsande hittar en hel del saker att tänka på. 

 

 

Mycket väl medveten om att det uppsatsarbete som låg framför mig skulle utföras på en 

vetenskaplig institution på Stockholms universitet kände jag ändå, trots krav på 

vetenskaplighet, att jag ville behandla något som berör mig som människa och den värld jag 

lever i. Krav som innebär att jag måste använda mig själv som resurs, vilket gör arbetet 

svårare men också mer utvecklande. 

Eric M. Nilsson, som var en rätt så okänd filmare för mig, dök upp som uppsatsämne och 

vi började gå igenom hans filmer. Arbetet började med förvirring och tystnad. Det var så 

mycket i filmerna som berörde mig, som kändes viktigt och angeläget - ändå var det svårt att 

formulera intrycken. Det krävdes litteratur, tidningsläsande, konstutställningar, 

teaterföreställningar och framförallt diskuterande med vänner och med Petra och Anna. Det 

tog tid och kraft.  

Den här uppsatsen, beroende på att den så mycket bygger på våra egna upplevelser och 

intryck, har blivit väldigt subjektiv, vilket kräver stor öppenhet från läsaren (precis som Eric 

M. Nilssons filmer). Vi befäster inga sanningar, men vi tycker ändå att vi har kommit fram till 

slutsatser som vi står för och tycker berör andra människor.  
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Och jag kan bara hoppas att den här uppsatsen säger läsaren något viktigt, liksom det här 

uppsatsarbetet har varit viktigt för mig och givit mig nya insikter 

 

 

Min inställning till Eric M. Nilssons filmer har varit föränderlig; stundtals har jag upplevt 

materialet som tungt, svåråtkomligt och obegripligt, men ibland har jag, av någon anledning, 

kunnat förhålla mina sinnen mer öppna och mottagliga varpå en mängd idéer har fötts inom 

mig. Då har själva det konkreta begripandet av hans filmer blivit av sekundär betydelse. Detta 

tror jag är intressant att lägga märke till när man ska analysera hans filmer. Formen som Eric 

M. Nilsson använder är speciell och annorlunda och den har också varit föremål för utredning 

nyligen i en C-uppsats.1 Vår uppsats kommer dock att handla om innehållet i filmerna. 

När jag under de senaste åren sett filmer ur Eric M. Nilssons produktion så tycker jag att 

jag fått deltaga i en ständigt pågående dialog. Hans filmer är aldrig avslutade, de fortsätter i 

tittarens, i det här fallet mitt, eget sinne. 

 

 

Tack till Arkivet för Ljud och Bild, Björn Häggkvist, Handelshögskolan 

och Seppo Luoma-Keturi! 
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INLEDNING 

Vi har i Eric M. Nilssons filmer funnit vad vi kallar råd till nutidsmänniskan. Vi vill 

beskriva vad dessa består av, samt på vilket sätt de är relevanta för nutidsmänniskan. 

Vi har valt följande tre filmer av Eric M. Nilsson att närstudera; Flykt (1976), Baron 

Aligres hemska cirkus (1981) och Make It New (1984). Vi har dessutom läst litteratur som vi 

finner berör nutidsmänniskan; Människan utan jag av Joachim Bodamer, Den narcissistiska 

kulturen av Christopher Lasch och vidare hämtar vi även material från föreläsningar i 

massmediateori av Björn Häggkvist. De böcker vi diskuterar då är The Lonely Crowd av 

David Riesman och Marxismens teori av Bo Eneroth. Under uppsatsarbetets gång har vi fört 

konstruktiva diskussioner kring nutiden och slutligen formulerat en definition av 

nutidsmänniskan. 

Vi har avslutningsvis läst många tidningsintervjuer med Eric M. Nilsson och även sett 

inspelade TV- intervjuer. 

Uppsatsen är utformad på följande sätt: 

En introduktionsdel med en presentation av Eric M. Nilssons bakgrund och filmspråk. 

En definition av nutidsmänniskan. 

En del bestående av filmanalyser och sammanfattningar. 

Avslutande resumé och slutsats. 

Bilaga med filmografi och några aktuella tidningsartiklar för läsarens nöje. 

 

Alla citat är, där inte annat anges, hämtade ur filmerna. 

 

Introduktion 

Eric M. Nilsson är född och uppvuxen i Belgien, men tillbringade sina tonår i sin fars 

hemland; Sverige. Efter en spelfilmsutbildning på den statliga filmskolan i Paris, Frankrike, 

återvände han till Sverige för. att där så småningom börja göra kortfilm som anställd på 

Sveriges Television. 

Till en början är hans filmer passivt betraktande. Han väljer ut en miljö och låter sedan 

kameran gå mitt bland de människor som ingår i miljön. Redan här är det dock tydligt att han 

inte är någon vanlig dokumentärfilmare. Han regisserar istället verkligheten och gör den till 
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det han vill ha. Bara det faktum att han inte använder atmosfärljudet och inte heller 

kommenterar bilderna utan väljer ett i efterhand pålagt, och alltså konstruerat, atmosfärljud 

ger filmerna en subjektiv karaktär och gör att man som åskådare distanserar sig ifrån dem. 

Samtidigt närmar han sig sina gestalter i extrema närbilder och undviker att försöka avbilda 

verkligheten genom till exempel helbilder, atmosfärljud eller intervjuer. Kök och 

Djurgårdsfärjan, bägge gjorda 1962, är filmer som kan nämnas i det här sammanhanget. 

Eric M. Nilsson går emellertid snart längre i sin ambition att skildra sin egen upplevelse av 

verkligheten. I Psykosfär från 1965 ackompanjeras bilder på förortstristess av visor 

komponerade av Robert Broberg. Dessa visor kontrasterar mot bilderna genom en jovialisk 

hurtfriskhet. I Vatten, tro, champagne, även den från 1965, berättas det om kurorten där man; 

"på eftermiddagen återgår till det liv man på förmiddagen söker bota". Filmerna kommenteras 

nu i Eric M. Nilssons speakertexter, i vilka han reflekterar över det han ser. 

Eric M. Nilsson har under 1960-talet några särdeles produktiva år under vilka kameran 

tycks vara hans ständiga följeslagare. Han visar en lätthet, en odramatisk inställning till 

filmmediet, som är sällsynt i dag. Filmproduktion är, som vi alla vet, en kostsam historia och 

filminspelningar riskabla företag. Under intervjuer gjorda i en svensk TV-serie om Eric M. 

Nilsson beskriver han själv hur flera filmer har "lekts fram” utan allt för minutiösa 

planeringar.2 Skälen till denna lekande lättsamma inställning till filmproduktion kan dels vara 

att marknaden för film var ekonomiskt mindre kärv under 1960-talet än vad den är i dag. Men 

dels hade det nog fördelar att komma utifrån som han gjorde, och stå utanför ett visst lands 

värderingar och synsätt som annars kan kännas som bojor. Eric M. Nilsson kunde tidigt skapa 

egensinniga och modiga filmer som stod för sig själva i det svenska TV-utbudet. Vidare är 

han också, som filmkritikern Mauritz Edström säger, "udda genom sin franskskolning i kritisk 

skepticism, det vill säga genom sitt ifrågasättande, något som man ska komma att märka allt 

mer utav i hans senare filmer.3 

I en TV-intervju säger han sig betrakta kortfilmsspråket som "ett eget, effektivt, intensivt 

och energiförbrukande språk som inte kan användas i längre filmer".4 Flera av hans filmer 

består i stor utsträckning av animationer, montage och i tät följd inklippta bilder. Han verkar 

vilja gripa in i verkligheten och montera ihop dess beståndsdelar så att uttrycket stämmer 

överens med hans egen uppfattning. Verkligheten är över huvud taget ett begrepp som ofta 

återkommer i såväl Eric M. Nilssons filmer som i intervjuer med honom. I hittills nämnda 

filmer har han, genom att laborera självständigt med inklippsbilder, speakertexter och ljud, 

gjort åskådaren uppmärksam på att verkligheten alltid är subjektiv. Han gör inte ens några 
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försök att registrera en objektiv verklighet, utan använder från början sin utbildning till att 

regissera sin omgivning. Han hävdar själv att man kan välja att styra eller att inte styra 

åskådaren inom den bildsyntax man lärt sig.5  

Teorierna har varit många kring filmbilden. En del teoretiker har hävdat att filmbilden är 

ett fönster mot verkligheten. Andra har i stället upplevt filmbilden som oerhört begränsande, 

och har därför hävdat att åskådaren ständigt måste påminnas om detta.6 Eric M. Nilsson 

menar att film alltid är en vald verklighet, även dokumentärfilm, och att man i sitt skapande 

alltid måste ta ställning. "Vad publiken bör lära sig är att vara kritisk, misstänksam, alltid på 

sin vakt, förstå att verkligheten aldrig är så enkel som den visas med hjälp av bilder och tal, 

det vill säga film”. 7 Eric M. Nilsson vill vara medvetet subjektiv för att visa på den alltid 

personliga upplevelsen av verkligheten. Ett bra exempel på detta är Passageraren från 1966. 

Eric M. Nilsson tycks ofta gå ut och filma med en medveten stil i sikte, eller som han själv har 

uttryckt det; "med speciella glasögon på".8 Han vet vilka motiv och bilder han söker till en 

viss film. Även om det hela tiden händer oförutsedda saker i en dokumentärfilmares 

arbetsdag, så vet han när han ska reagera. I Passageraren har han velat göra en parodi på en 

viss stil, nämligen den moderna franska romanen, med företrädare som exempelvis Claude 

Simon. Eric M. Nilsson låter speakerrösten tala utan andetag. Dessa klipper han bort i 

ljudbandet och resultatet blir en strid ström av ord och fraser som ofta beskriver exakt det som 

visas i bild. Redan i inledningen behandlas det som utgör grundtemat i filmen; åskådarens 

förhållande till verkligheten. Den ses i inledningstexten som något som liknar spridda 

fragment av en sönderslagen spegel, som i sin tur består av ofullständigt uppfattade intryck. I 

dessa fragment försöker man sedan hitta en logisk kedja, så som iakttagare av verkligheten. 

Det finns alltså ingen sann verklighet, utan bara subjektiva upplevelser av den. 

Vidare läses texten, med sin avsaknad av pauser, till bilder som i sig utgör fragmentariska 

intryck. Det som visas i bild beskrivs som sagt ofta i ord. Men Eric M. Nilsson ger också 

ibland uttryck för att han inte riktigt litar ens på de intryck han får. När han kommenterar det 

han ser gör han då tillägget: ”…får man anta". Med formen ifrågasätter Eric M. Nilsson 

ständigt verkligheten, och i och med Passageraren börjar han ifrågasätta den även i sitt 

innehåll. 

Apropå Passageraren så berättar Eric M. Nilsson i en av nämnda TV-intervjuer om det 

som han kallar "att gå på tvärs emot filmens regler”.9 Han nämner två exempel på sådana 

regler:  
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1. Ha inte samma bild för länge. Växla bild.  

Eric M. Nilsson frågar sig varför. Antingen plöjer man sig väl igenom bilden och lyssnar 

på texten till, eller så stänger man väl av, menar han i intervjun. Han tillägger att 

Passageraren visades då man inte hade mer än en TV-kanal som människor vackert fick 

”kämpa sig igenom”.10 

2. Säg inte i ord det som visas i bild. 

Eric M. Nilsson säger sig vilja bryta mot denna regel för att verklighetskänslan ska 

upphöra. Det medför nämligen, menar han, att åskådaren distanserar sig då det känns ovant 

med denna ”drömska" beskrivning i dokumentärsammanhang.11 

Eric M. Nilssons filmer kan ses som hans egna, mycket personliga dagboksanteckningar, i 

vilka man kan följa hans utveckling. De delvis animerade kompositionerna Procent (%) och 

Kameliapojken från åren 1971 respektive 1983 är bra exempel på det. I dessa bearbetar han 

nämligen egna upplevelser på ett affekterat, känsloladdat och samtidigt humoristiskt sätt. 

Procent handlar om en liten man som i avsikt att köpa sig ett hus ger sig in i snåriga 

banklåneaffärer, och i Kameliapojken berättas det om en man som efter flera års spring på 

diverse läkarmottagningar visar sig ha blivit felbehandlad. 

Detta är något av bakgrunden till de filmer som vi har valt att diskutera närmare, och som 

är gjorda under den senare delen av 1970-talet och under 1980-talet. Dessa är också längre än 

hans tidigare filmer. Eric M. Nilsson går här vidare i sitt sätt att komponera ihop subjektiva 

bildassociationer med mer konkreta bildintryck. Innehållsmässigt börjar han emellertid 

behandla betydligt större livsfrågor. Det som formen velat understryka hittills, det vill säga 

det att verkligheten alltid är en vald verklighet och att åskådaren måste göras uppmärksam på 

detta, kompletteras nu med innehållet. Eric M. Nilsson låter åskådaren lära känna olika 

gestalter som har åsikter om nutiden och verkligheten, och belyser frågor från olika håll. 

Filmen Apropå ord som kommunikation, begriplighet, -makt, ensamhet från 1979 ifrågasätter 

språkets och ordens betydelse/förlust av betydelse. Tillsammans med franska, svenska och 

belgiska personligheter från olika områden får vi bland annat höra om nödvändigheten av 

obegriplighet. I Profeten från 1983 söker han upp en präst i en liten fransk by. Med denne 

närmar sig Eric M. Nilsson diskussioner som rör nutidsmänniskan och hennes relation, eller 

brist på relation, till en Gud.  

Eric M. Nilsson har, som vi ser det, i sina senare filmer allt mer konkret kommit att vända 

sig till oss nutidsmänniskor. De filmer vi särskilt tänker ta upp är: 

� Flykt från 1976, 
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� Baron Aligres hemska cirkus från 1981 samt 

� Make It New från 1984. 

 

Människorna som dessa filmer handlar om förhåller sig på olika sätt till verkligheten. 

Förenklat skulle man kunna säga att man i Baron Aligres hemska cirkus brutalt ger sig i kast 

med verkligheten, medan man i Flykt snarare ger sig av ifrån den, och slutligen i Make It New 

betraktar den. 

Följande resonemang bygger på två böcker: Människan utan jag av Joachim Bodamer och 

Den narcissistiska kulturen av Christopher Lasch, samt på föreläsningar av Björn 

Häggkvist.12 Dessutom har vi under uppsatsarbetets gång diskuterat mycket och gemensamt 

kommit fram till en definition av nutidsmänniskan som bygger på litteraturen och egna 

slutsatser. 

Nutidsmänniskan 

Idag lever vi i en komplicerad värld där några få utvalda experter bestämmer hur vi 

människor ska leva våra liv på den här jorden. Utvecklingen, framförallt den tekniska, går allt 

fortare och fortare och det blir allt svårare att förstå vad som sker. Vår tillvaro präglas av 

rädsla inför livshotande katastrofer vi själva orsakat genom att bland annat tillverka vapen 

som kan förinta vår jord flera gånger om, uttömma våra naturtillgångar och felaktigt fördela 

jordens resurser.  

Människan som maskin 

Bodamer talar om maskinen som har blivit "vår obestridde förebild och ledstjärna".13 

Enligt honom är det "maskiner vi försöker anpassa oss efter och överallt där maskinen visar 

sig överlägsen människan ersätter man henne".14 Därför är, menar Bodamer, "människans liv 

inte längre en skapelseprocess utan en prestationsprocess efter mönster av maskinen".15 Detta 

leder till att allt finns färdigt att konsumera och att människan själv inte behöver skapa av 

egen fantasi. Till och med lyckan kan man köpa för pengar eftersom lycka i dag jämställs med 

framgång. 

Människans syn på sig själv som maskin, med krav på ständigt presterande, leder till att 

hon endast har värde som producerande arbetskraft. Även i sitt privatliv fungerar hon som en 

maskin, eller som Bodamer säger: "…som ett memorandablock i kött och blod, arbetsmaskin 

som telefonerar, disponerar, planerar, handlar och hetsar upp sig själv".16 Även stilla stunder 
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och fysisk aktivitet planerar hon in i sitt veckoschema för att klara av en gång i veckan istället 

för att låta jaget bli en del av det verkliga livet. 

Bodamer konstaterar att "Alla karaktäristiska tendenser hos denna civilisation; 

arbetsfördelning, målinriktad rationalitet, förmågan att sönderdela allt för att oinskränkt kunna 

behärska, samverkar därutöver i en process som på liknande sätt uppdelar, rationaliserar och 

målmedvetet utnyttjar människan”.17 Marx talar om "Människan definierad, inte utifrån sina 

egna väsentliga möjligheter, utan ifrån sin användbarhet i produktionen”.18”Det är", menar 

Marx, "alienerande för människan att resultatet av hennes arbete inte tillfaller henne själv, 

eftersom produktionen är mervärdesinriktad”.19 

Även Bodamer tycker att maskinen leder människan bort från jaget. "Jaget blir inte längre 

en moralisk institution i självkännedomens tjänst utan endast redskapet för vår ständiga drifts- 

och tvångsmässiga självhävdelse”.20 Detta leder till att nutidsmänniskan förlorar tron på sig 

själv som evighetsvarelse och värderar enbart de mätbara prestationer hon lyckas utföra. Att 

hela tiden, i varje ögonblick, försöka framhäva sig själv i det mest fördelaktiga ljuset gör att 

nutidsmänniskan glömmer bort begrepp som livskvalitet och gemenskap. Detta talar även 

Lasch om: "Att leva för ögonblicket har blivit den förhärskande passionen. Att leva för sin 

egen räkning, inte för sina förfäder och eftervärlden”.21 Lasch menar att detta leder till att 

"Människan håller på att gå miste om känslan av historisk kontinuitet, känslan av att tillhöra 

en rad generationer med ursprung i det förflutna och som sträcker sig in i framtiden".22 

Bristen på historisk kontinuitet och en ögonblickstillvaro inställd på att prestera så mycket 

som möjligt leder också till att frälsningen, tron, som en nödvändighet i livet försvinner. 

Liksom det andra i livet har även Gud rationaliserats bort. Enligt Bodamer är "Förlusten av 

jaget och förlusten av Gud två sidor av samma händelseförlopp”.23 Resonemanget kan 

sammanfattas genom Riesmans uppdelning av människotyper i olika samhällen. Det gamla 

bondesamhället, där människan styrdes av traditionen, som avlöstes av industrialismen, där 

människorna upphörde att vara stationära. Människan följde inte längre sina förfäders spår 

utan hänvisades till sig själv och sin inre röst. I dagens postindustriella samhälle är den 

konsumerande människans behov mättat, men produktionen måste fortgå. För att människan 

ska kunna övertalas att fortsätta konsumera måste hon bli mer samarbetsvillig. Enligt Riesman 

är nutidsmänniskan så kallat utifrånstyrd eller gruppstyrd.24 

Den här bilden av nutidsmänniskan, som vi beskrivit, är självklart inte allenarådande, utan 

bygger på tendenser som finns i den västerländska världen omkring oss. Vår nutid befolkas 
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också av människor som ifrågasätter sina liv och Eric M. Nilsson låter oss, genom sina filmer, 

få träffa några av dem. 
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ANALYS AV BARON ALIGRES HEMSKA CIRKUS  
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Inledning 

Filmen Baron Aligres hemska cirkus är gjord 1981 av Eric M. Nilsson och Åse Lyttkens 

(samarbetet bidrar till att filmen till sin form inte är representativ för hans övriga produktion). 

Filmbilderna och personerna får i hög grad tala för sig själva. Kommenterande speakerröst 

används bara vid ett fåtal tillfällen i filmen. Det är innehållet; det som sägs och syns som är 

det väsentliga och det är genom personerna i filmen som filmskaparna talar och ställer frågor 

till åskådaren. 

Innehållsbeskrivning 

Filmen kan sägas bestå av tre delar: 

I den första delen är cirkusmedlemmarna, som är filmens huvudpersoner, i Frankrike. Vi 

får se bilder från en av deras föreställningar på en marknadsplats i en förstad till Paris. I den 

andra delen är cirkusen inbjuden till Sverige, för att ge två föreställningar på Kulturhuset i 

Stockholm. En föreställning gavs, den andra inställdes av svenska myndigheter. Vi får se 

delar av föreställningen och publikens reaktioner. I den tredje delen är cirkusen åter på besök i 

Sverige, den här gången inbjuden av Teater Schaharazad för att deltaga i ett teaterseminarium. 

Det uppstår en konflikt mellan grupperna, som leder till en diskussion om livet och skapandet. 

Diskussionsbilderna varvas med bilder från seminariet och med bilder från cirkusens 

vardagsliv i Frankrike. 

Analys 

Cirkus Aligre är en fransk cirkus, bestående av fyra män och en kvinna. Deras föreställning 

ser annorlunda ut än den man vanligtvis förknippar med en cirkusföreställning. 

Cirkusmedlemmarna framställer sig själva som olika rollfigurer. Där finns en 

trapetskonstnärinna, en jonglör, en hästdressör, en akrobat och en råttdressör. Alla de fem 

rollkaraktärerna finns på scenen samtidigt och spelar mot varandra, vilket gör att 

föreställningen liknar en improviserad teaterföreställning. 

Den största skillnaden mellan Cirkus Aligre och andra cirkusar är att Aligres föreställning 

är en provokation mot publiken. Hästdressören skriker och snärtar med sin långpiska. 

Råttdressören låter råttorna göra alla möjliga konster och släpper sedan ut dem bland 

publiken, vilket skapar hysteri. Ett barn kidnappas ur publiken och blir återlämnat med 

neddragna byxor. Hela föreställningen har ett högt tempo, en våldsam rörelse framåt. 



15 
 

 
 

När råttdressören i en bur stänger in sitt huvud, tillsammans med en fet råtta som han sedan 

stoppar i sin mun, skriker de andra cirkusmedlemmarna: " Ça devient plus en plus 

dégueulasse!" ("Det blir bara äckligare och äckligare!"). Cirkusen tvingar publiken att 

konfronteras med sin rädsla och sitt äckel.  

Människorna bakom de olika cirkusfigurerna är varken onda eller aggressiva som man lätt 

kan tro efter att ha sett deras föreställning. De har barn och djur som de tar väl hand om. De 

spelar lidelsefull musik på dragspel och fiol. De lever och arbetar tillsammans. Vad är det för 

kraft som driver dessa människor att göra vad de gör? 

"Värdighet är att acceptera sig själv genom sina handlingar." 

Cirkusen säger att det i dag finns en skamkänsla hos de som arbetar med teater. Det finns 

vissa saker som man helt enkelt inte vill stå för. Sysslar man med någonting man inte helt kan 

stå för finns ingen värdighet i det man gör. Finns där ingen värdighet finns där heller ingen 

kvalitet. De menar att "värdigheten gör att det man framför känns äkta för publiken, och det är 

äktheten som är själva kvaliteten". Värdighet är att acceptera sig själv genom sina handlingar 

utan vare sig ursäkter eller skamkänslor. Gör man det, kan det man visar upp blir i princip hur 

vulgärt som helst, vilket inte gör någonting. Publiken känner äktheten och uppfattar det då 

inte som en provokation. Människan går omvägar runt det hon betraktar som jobbigt och 

farligt. Hon står med öppna ögon mot livet och försöker plocka en bit kunskap här och en bit 

kunskap där och tror sedan att det av sig själv ska uppstå en förening av alla erfarenheter som 

så småningom utkristalliserar sig till "hennes grej", det vill säga det hon i livet eftersträvar att 

uppnå. Detta menar en av cirkusmedlemmarna vara rena självbedrägeriet; ingenting sker av 

sig själv. Hur mycket kunskap man än plockar så återstår ändå mycket mer, och man slutar 

aldrig att söka. "Det är bekvämt", säger han vidare, "att alltid ha ett försvar för att man aldrig 

fattar det jobbiga beslutet att själv göra någonting". Vad man i stället måste göra är att lyssna 

till sin inre röst och följa den. Han menar att man måste bestämma sig för en sak och sedan gå 

på djupet i den och satsa sitt liv. Det kan vara att bli missionär eller snickare eller vad som 

helst. Det viktiga är att man själv tar tag i sitt liv och gör någonting meningsfullt av det. Det är 

just så Cirkus Aligre fungerar. De har alla satsat sina liv i cirkusen. 

Baron Aligre och andligheten 

Baron Aligre är cirkusens ledstjärna. De beskriver honom som en vis gammal man från 

Slovakien som startade och som leder cirkusen. Hans ande är ständigt närvarande, trots att 

hans stol nere vid manegekanten alltid står tom. De väntar alla på att han ska komma. De 
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säger att "Många som sysslar med skapande sörjer döda förebilder; om ändå den eller den 

hade levt hade vi kunnat göra det här mycket bättre". Själva sörjer de ingen. De vet att 

baronen en dag ska komma, och de väntar med spänning på den dagen. Cirkusmedlemmarna 

menar att detta gör att cirkusen aldrig stelnar i en form utan hela tiden utvecklas. Ingen har 

sett baronen eller talat med honom, men alla känner honom. Vid ett annat tillfälle i filmen 

nämns baronen som en summa av alla cirkusmedlemmarnas skaparkraft, viljor och 

personligheter. 

Baron Aligre är alltså ett samlingsnamn för dels en tro på den egna förmågan, dels en tro 

på någonting större än det egna jaget, det vill säga en helhet som går utanför människornas 

existens, samtidigt som den förenar människor. Man skulle kunna säga att Baron Aligre står 

för det som begreppet Gud representerar. Den andliga trygghet som baronen är för cirkusen, 

gör att de kan se framåt och tro på framtiden. De är även trygga i relation till varandra och 

fruktar inget. 

Möte och aggressivitet 

Cirkusgruppen blev inbjuden att deltaga i, och att inleda, ett teaterseminarium arrangerat 

av den svenska teatergruppen Schaharazad. Det uppstod en konfrontation mellan de båda 

grupperna. Cirkusen kände sig förolämpad för att det förväntades av dem att de skulle lära ut 

cirkuskonsten, något som tagit dem hela deras liv att lära sig, på endast tre dagar till 

seminariedeltagarna. I filmen skäller cirkusen ut deltagarna och arrangörerna för att de inte 

förstått vad teater går ut på, nämligen satsning och engagemang. "Teater är ingenting man lär 

sig på kurser, utan genom hårt arbete!”. Cirkusen anklagar seminariedeltagarna för att inte ha 

något verkligt behov av teater som uttrycksform. Enligt dem uppstod behovet av ett 

deltagande genom att det fanns ett seminarium. Teater Schaharazad hävdar att meningen med 

hela seminariet var att skapa ett möte mellan människor. "Teater ska vara en möjlighet för 

människor att mötas". Detta vänder sig cirkusen emot. "I Frankrike", säger cirkusen, "så möts 

människor på gator och caféer, i affärer och överallt". "Teater ska inte vara en mötesplats utan 

en uttrycksform". 

Deras erfarenheter av svenskar är inte så roliga: de "är som zombies; de går förbi varandra 

utan att se på varandra". "Kanske måste de ordna möteskurser för att över huvud taget kunna 

mötas". 

Cirkus Aligre hade svårigheter att möta Schaharazad. Ett möte måste, enligt cirkusen, alltid 

ske på ett mänskligt plan; ärligt och öppet. Det gick inte eftersom de inte kände öppenhet och 

ärlighet från teatergruppen. I stället försökte de mötas i en provokation, detta för att få 



17 
 

 
 

Schaharazad och seminariedeltagarna att inse att hela situationen var en lögn. Cirkusen 

hävdade att det inte gick att lära sig teater genom att få inblick i olika skolor och tekniker och 

sedan försöka skapa något eget. Provokationen resulterade inte i någon nyfunnen förståelse. 

"Teatergruppen klarar inte av aggressivitet utan måste tas om hand” säger cirkusen. "De tror 

på lycka och att lycka är det samma som inställsamhet". Cirkus Aligre säger vidare att 

orsaken till teater Schaharazads oförmåga att möta aggressivitet i en provokation kommer sig 

av att "De petar i livet med sina intellekt utan att någonsin komma i kontakt med det". För 

dem är det brutalt att röra vid livet, och de ser brutalitet som någonting fult och farligt. Cirkus 

Aligres inställning till aggressivitet ser annorlunda ut än teater Schaharazads. De säger att 

"Bara för att där finns en våldsam rörelse behöver det inte vara frågan om aggressivitet". "Rör 

man vid någon, vare sig det är genom en kyss eller en smäll, så angår denne någon dig och det 

ligger ingenting aggressivt i det". Den värsta sortens aggressivitet är att ta avstånd, så som 

Schaharazad gör genom sitt intellektuella förhållningssätt till skapandet och livet.  

Teater Schaharazad möter Aligres anklagelse lugnt och sansat. De sitter inne på sitt kontor 

omgivna av papper och pärmar. De försöker resonera sig fram till varför det uppstod en 

konfrontation mellan grupperna. De har en till synes ödmjuk attityd, trots att de borde känna 

sig arga och förolämpade. Attityden fungerar som ett överslätande genom att man höjer sin 

vita fredsflagga trots att man bär på känslor som inte alls är fredliga. Teater Schaharazad 

döljer sig bakom masker av spända miner och stela kroppsspråk. De hävdar att den enda 

orsaken till Cirkus Aligres aggressiva uppträdande berodde på deras bristande förberedelse 

och på deras osäkerhet inför hela seminariesituationen. Cirkusen och Schaharazad pratar förbi 

varandra och lyckas aldrig förstå varandra. 

Sammanfattning 

Nutidsmänniskan är en anpassad varelse. Hon är van att lita till expertis och hon accepterar 

i större utsträckning än hon kritiserar. David Riesman talar om den gruppstyrda människan, 

det vill säga människan i det postindustriella samhället. Hon har anpassat sig till den grupp 

människor som samhället består av. Hon är en samarbetsmänniska som ligger rätt i tiden. Den 

innerstyrda människans problem var att hon gick under om hon inte lyckades förverkliga sina 

planer och drömmar. Den gruppstyrda människans problem däremot är identitetslösheten. 

Hon är så anpassad att hon saknar personlig substans, och verklig kontakt med sina egna 

behov.25  

Teater Schahrazads medlemmar framställs som exempel på den gruppstyrda 

människotypen. De är de mjuka övertalarna som intellektuellt resonerar sig igenom 
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konfliktsituationer. Cirkus Aligre säger om aggressiviteten att den är någonting man måste 

acceptera för att kunna ha en djupare relation med en annan människa. Grunden för en bra och 

djup mänsklig relation ligger alltså, enligt Aligre, i att ta vara på det som är ens innersta, även 

om det kanske skrämmer. Gör man inte det är det risk för att man tappar kontakten med sin 

egen identitet.  

I en av Eric M. Nilssons filmer sägs det: "Istället för att hela tiden försöka förstå varandra 

så bör vi acceptera och respektera varandra".26 Detta kräver ett mod som få av nutidens 

människor har. 

Cirkus Aligre beskriver Schahrazads reaktion på cirkusens provokationer som rädsla. 

Rädslan för aggressivitet hänger samman med oron över att bli lämnad ensam. Eric M. 

Nilsson säger i en intervju: "Svenskarna offrar allt på vänskapens altare".27 Människan är så 

beroende av erkännanden från alla håll så att hon inte vågar bli arg av rädsla för att stöta 

någon ifrån sig. Ensam blir man inte bekräftad. Det enda som kan bekräfta en människas 

existens idag är en annan människa.  

Tron på Gud fungerade förr som en bekräftelse på det egna jaget. Det vill säga om man ser 

Gud som en allsmäktig kraft som styrde efter ett regelsystem som människan var väl bekant 

med. Handlade man rättfärdigt behövde man inte oroa sig. Man kunde känna sig trygg. Idag 

när det inte finns några allmängiltiga andliga ideal måste tryggheten komma av ett 

accepterande från andra människor. Man måste vara del i ett gemensamt samhälle istället för 

en del i en Gudsgemenskap. Man är "gruppstyrd" istället för "traditionsstyrd".28 

Cirkus Aligre har en tro, en andlighet. De tror på Baron Aligre. Det hjälper dem att våga se 

framåt. De har skapat sitt eget andliga ideal, sin egen Gud. En sådan tro ger tillfredsställelse i 

ett längre perspektiv än tron på sådant som värdesätts i vårt prestationsinriktade samhälle. 

Uppmaningarna från Cirkus Aligre till nutidsmänniskan är många. De handlar om att ta 

ansvar för sitt eget liv; att våga vara sig själv, våga möta människor och acceptera starka 

känslor, som aggressivitet. Urtidsmänniskan handlade på två olika sätt vid angrepp; hon 

förberedde sig för antingen flykt eller kamp. Beredskapen finns kvar hos människan idag, 

adrenalinet rinner till och hjärtat slår i snabbare takt, men sällan lever hon ut det beredskapen 

förbereder henne för. Istället behärskar hon sig. Aligre säger till människor att de i större 

utsträckning skall lyssna till sin egen röst och följa den. Detta tror vi är en nödvändighet för 

att människan ska kunna leva ett rikt andligt liv trots att förutsättningarna för det livet inte är 

självklara.  
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Inledning 

Pierre (en av de medverkande i filmen), som är den som inspirerade Eric M. Nilsson att 

göra den här filmen, menar att "Les motifs d’enthousiasme sont suspects” ("Det är någonting 

misstänkt med entusiasm"). "När man varit en glödande idealist och blir av med alla sina 

illusioner och känt hot av olika slag då är man ursäktad om man ifrågasätter entusiasmen", 

tycker Pierre, liksom så många andra som försökt förändra världen men misslyckats. Ändå 

kunde inte Eric M. Nilsson låta bli att undra över "varför vissa människor gör saker, farliga 

och onödiga saker".29 Varför Michel och Sylvie köper sig ett berg och lever där som sina 

förfäder. Varför Noel har giftiga ormar, hemma i sin lägenhet, som kan bita ihjäl honom. 

Varför han bestiger berg när minsta felsteg kan sluta med döden. Hans nyfikenhet och undran 

resulterade i filmen Flykt. 

Filmens inledning och form 

Filmen inleds med bilder från storstaden; mycket människor i rörelse, fordon som försöker 

ta sig fram och över allt detta en matta av buller. Bildsekvensen avbryts av en speakerröst som 

säger: "storstaden ger mig ingen tröst". I bild förflyttas vi till kyrkutsmyckningar, i form av 

gipsskulpturer, medan speakerrösten ställer frågan: "Vad förmån har människorna av all möda 

som hon gör sig under solen?". På detta följer ett citat från Bibeln: "Allt har Han gjort skönt 

för sin tid, ja Han har lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så att de inte förmår att till 

fullo från begynnelsen intill änden förstå det verk Gud har gjort". Med dessa citat öppnas 

filmen och vi förflyttas, över slättlandskapen, hem till Michel och Sylvie på deras berg. Sedan 

fortsätter filmen som ett samtalscollage mellan Eric M. Nilsson och de olika personerna i 

filmen. 

Innehållsbeskrivning 

I filmen får vi träffa: 

Sylvie och Michel, som har köpt sig ett berg i södra Frankrike. 

De bor i ett gammalt stenhus på bergslätten. De har djur; får, getter och hästar som ska se till 

så att berget hålls snyggt. De arbetar med att sköta sitt berg, ser till så att vattnet tar sig fram 

och ner i dalen, så att marken hålls frisk och delvis kan brukas och att djur och hushåll sköts 

om.  
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Noel, som är tjugoett år och konstnär. 

Han har giftiga ormar som han tar hand om. Han målar Salvador Dali-liknande bilder som 

hänger på väggarna i hans lägenhet. Tillsammans med en vän bestiger han berg.  

Camus, som är skogvaktmästare.  

Han pratar mycket och älskar skönheten som naturen bjuder.  

Pierre, som är "en vis man" som tycker att det är någonting tvivelaktigt med entusiasm.  

Han tycker att man får vara misstänksam när man varit en glödande idealist, men gång på 

gång blivit påmind om hur svårt det är att förändra världen. 

Vi får också träffa Eric M. Nilsson själv, som finns med utanför bild, som utfrågare och 

bildväljare. 

En kort påminnelse om nutidsmänniskan 

Den civiliserade nutidsmänniskan lever oftast i storstaden. Där fungerar hon, liksom allt 

annat och alla andra, som en producerande maskin i en tillvaro som handlar om att skapa 

mervärde, arbeta hårdare och fortare oavsett till vilket pris. Synen på människan som en 

högproducerande maskin har tagit ifrån henne helhetskänslan, där ansvar för efterkommande 

liv har betydelse. Själva livsinnehållet; människans verkliga inre behov, får ge vika för 

effektiviteten. Ett sätt att bemöta utvecklingen är att inta det Bodamer kallar en 

anticivilisatorisk livshållning. Enligt honom behöver inte en sådan attityd förneka 

civilisationen i sig, men däremot dess obegränsade anspråk. Man kan kalla denna hållning för 

en form av askes, ett sätt att skapa rum för jaget genom att tacka nej till det obegränsade utbud 

av varor och möjligheter som nutiden bjuder. 

Analys 

Michel och Sylvie 

De har valt bort storstaden för att bosätta sig på det berg de köpt. De lever där i ett 

gammalt stenhus utan moderna bekvämligheter. De hämtar vatten i en brunn och lagar mat för 

öppen eld. När pålar ska flyttas uppifrån berget ned till dalen använder de inte maskiner utan 

lastar ryggsäckar med några pålar i taget och går flera omgångar. För att vattnet fortare ska 

kunna ta sig ned i floddalen gräver Michel diken med en liten handhacka. Allt får ta den tid 

det tar. Michel och Sylvie har valt att leva sina liv på ett berg, just deras speciella berg. De har 

valt som sin livsuppgift att se till så att berget hålls vackert. På några timmar kan de gå runt 
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berget, de känner stigarna och vet var vattnet går. De lever mitt i naturen och samarbetar med 

den. De väljer att vara självförsörjande, att klara sig själva utan hjälp från civilisationen. De 

behärskar sina egna liv. Varje dag upptäcker de nya mål som de vill förverkliga och de 

upptäcker också varje dag att de klarar mycket mer än de trodde. Michel säger: "Det finns en 

ångest som man måste övervinna om man ska kunna leva ett dynamiskt liv, känna 

tillfredsställelse". Han tror också att den här ångesten som finns i dag är en ny företeelse, att 

"missmodet har kommit med den moderna tiden". "Ångesten måste bekämpas om man ska 

klara sig”. "Människor vill gardera sig och kompromissa med sig själva, men det är inte bra". 

"Man behöver inte fly samhället, men man måste välja det som är ens eget". Michel säger att 

han förstår förfäderna som kämpade och slet. Vardagens slit var själva livet. Michel säger: 

"Det är viktigt med ansträngning för det skänker tillfredsställelse". "Människan måste sluta 

säga till sig själv att hon inte klarar av saker, i stället ska hon säga att hon klarar allt, för då 

gör hon det". "Människan möjligheter är obegränsade". 

Sylvie säger: "De flesta nöjer sig med att leva inom gränserna". De bestämmer sig tidigt 

för vad de vill ha och sedan när de har det vet de inte vad de ska göra med sina liv. Michel 

håller med och tror att det är därför som så många äktenskap splittras idag. "Redan vid 35 år 

har man skaffat sig allt man drömt om och har därför ingenting kvar att kämpa för". 

"Äktenskapet", som Michel ser det, "är två som ser tillsammans på någonting längre bort, inte 

två som ser på varandra". 

Noel 

Noel har valt att bli målare, konstnär. Han säger att han inte har någon förbindelse med 

samhället, det enda som binder honom är ormarna och målningen. Han menar att "Man måste 

söka sig någon annan stans där man är medveten om sin kropp, sitt huvud, sina möjligheter, 

sig själv helt enkelt". Då söker sig Noel till bergsklättringen. Med bara händerna och runt 

midjan ett rep, som är fäst vid vännen några meter längre ned, kämpar han sig upp för lodräta 

stup. Minsta felsteg skulle kunna innebära döden och det är det Noel vill, han vill "räcka lång 

näsa åt döden". Ingen ställer krav på honom, krav som han tycker har något värde. De får han 

ställa själv. Han vill visa både sig själv och döden att han klarar av det farliga, nästan 

omöjliga. Och för varje gång som han lyckats har han "skaffat sig ett pansar" som gör att han 

vågar sig på nya farliga äventyr att erövra. 
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Camus 

Camus, som är skogvaktmästare, tror att människan längtar efter någonting som är större 

än hon själv. För Camus är det stora, naturen. Naturens skönhet bländar honom och han, som 

annars inte har svårt för att prata, blir alldeles stum av hänförelse. För honom är naturen det 

som människan inte rår på, som hon måste kapitulera inför och det tror Camus är bra. Varför 

väljer de att leva sina liv så här? Bortsett från Pierre, som är den i filmen som är tveksam och 

ifrågasättande, handlar det om människor som har valt att leva sina liv utanför nutidens krav 

på mätbara prestationer och lönsamhet. Människor som, mer eller mindre medvetet, bestämt 

sig för att ta ansvar för sina liv och inte låta sig överlämnas in i en process där de själva, utan 

mänskliga behov, behandlas som vilka maskiner som helst.  

Noel är sökaren, som söker en egen mening med sitt liv. Han ställer högre krav, men vet 

ännu inte riktigt vad han vill, mer än att han vill leva och känna livet i varje del av kroppen. 

Han fungerar som de flesta människor, han har behov av att känna tillfredsställelse över det 

han gör i livet. Blir man inte tillfredsställd söker man surrogat för detta genom att försöka 

skapa sig rum för de inre och egna behoven. Detta kan man tvinga fram genom att utsätta 

kroppen för prov på olika sätt, genom hård muskelträning eller överdriven bantning - som är 

så vanligt idag - och på så vis ändå känna tillfredsställelse över att ha klarat av det. Att 

åtminstone kunna behärska den egna kroppen när man nu inte kan rå på de krafter som styr 

ens liv i övrigt. Noel väljer ett liknande sätt att uppnå tillfredsställelse på; utan verktyg och 

med döden flåsandes i nacken tar han sig upp för branta bergsstup. Så bevisar han för sig 

själv, genom fysisk men framförallt psykisk ansträngning, att han duger något till. Noel 

tillfredsställs av att behärska någonting många andra inte klarar av. Det ger honom också en 

känsla av att vara unik och speciell.  

Michel och Sylvie, som båda är äldre än Noel, söker sig bort från storstaden och söker ett 

helt liv som de behärskar, har kontroll över. De tar livet i egna händer genom att ta fullt 

ansvar för sina handlingar och sin existens. De ställer inga krav på andra än sig själva. De 

finner sin tillfredsställelse i att klara av livet utan moderniteter, utan den tekniska 

utvecklingen och alla materiella finesser. De säger helt enkelt nej till ett liv i överflöd för att 

få ett liv med begränsade resurser där de själva har överblick över sin värld, sin tillvaro och 

sina egna liv och de behov de har.  

För Noel, liksom för Michel och Sylvie, handlar mycket om att överträffa sig själv. Om att 

ta livet i egna händer och behärska det. Noel finner inte tillräckligt med livsinnehåll i själva 

vardagen utan måste gå så långt som att snudda vid själva döden. Han tvingar sig själv 



24 
 

 
 

ständigt till konfrontation med det farliga, det egentligen onödiga som han skulle kunna 

undvika. Men han gör det och han klarar det och det ger honom tillfredsställelse. Liksom för 

Michel och Sylvie som väljer bort ett effektiviserat liv med hjälpmedel för att i stället få 

känna glädjen över att klara sig själva. 

Sammanfattning 

Uppmaningen, som vi ser det i den här filmen, till nutidsmänniskan handlar främst om att 

ta sitt eget liv på allvar. Att ta sitt liv och sina verkliga behov i egna händer. Inte låta sig 

kuvas och inlemmas i ett system där de inre behoven får ge vika för prestationen. Pierre, 

liksom många andra nutidsmänniskor idag, är skeptisk och känner vanmakt inför 

utvecklingen. Han vågar inte tro på förändringar eftersom han själv någon gång försökt, men 

inte lyckats. Noel är en sökare som riskerar sitt eget dyrbara liv för att verkligen, om han 

lyckas, få känslan av liv, av blod som pulserar genom kroppen. Han tar sig själv och sitt liv på 

stort allvar. Han vågar ta det så allvarligt att han väljer bort redskap som lättare och mer 

riskfritt skulle kunna hjälpa honom i bergbestigningen. Michel och Sylvie tar också sina liv på 

allvar, även de så mycket. att de föredrar ett, ur modernt synsätt, obekvämt liv där det krävs 

tidsödande arrangemang för att klara vardagen i stället för att använda sig av effektiva 

maskiner. De tar ansvar för sina liv både i val och handling, genom att inta det Bodamer kallar 

en anticivilisatorisk hållning för att fylla ut tomrummet .med det som känns väsentligt i livet. 

De söker ett livsinnehåll som svarar mot deras egna behov. Om man återgår till den fråga och 

det bibelcitat som slängs ut i filmens början undrar man om filmen ger svar. Frågorna som 

ställs och funderingarna som antyds gäller meningen med livet och om människorna någonsin 

kan begripa vad deras korta stund här på jorden har för betydelse. Eric M. Nilsson får i flera 

intervjuer just frågan om begriplighet, då i samband med hans filmskapande. Han svarar att 

det inte alltid är önskvärt att bli begripen. Han menar att hemligheten, det dubbeltydiga och 

missförståndet också har sin funktion. Själv säger han att när han arbetar försöker han alltid 

hålla en viss nivå av obegriplighet för att ur den fria situationen få oväntade saker att ske.30 

Och det är väl just så att det inte finns några svar, det finns bara 4,5 miljarder människor med 

olika behov och önskningar. Med olika drömmar om hur de vill leva sina liv. Filmen ger inga 

direkta svar, annat än det Sylvie säger: "Orsaken ligger höljd i dimma" och skogvaktmästaren 

Camus som tror på "människans behov av kapitulation inför någonting större än hon själv". 

Så trots att vi inte riktigt kan förstå måste vi ändå tro och lita på det obegripliga, som är större 

än vad vi människor är. 
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ANALYS AV MAKE IT NEW  
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Inledning 

Filmkritikern Mauritz Edström som intresserat sig mycket för Eric M. Nilssons filmer har 

sagt att dessa kontinuerligt fungerar som frågor och svar, vilket vi håller med om.31 Det 

faktum att man sett några av hans tidigare filmer kan underlätta förståelsen av senare filmer. I 

Make It New för Anthony Burgess bland annat resonemang om konsten som en ersättning för 

Gud. Dessa tankar har sin upprinnelse i en av Eric M. Nilssons tidigare filmer, nämligen En 

gyllene framtid från 1982, som handlar om konsten som en konsumtionsvara. Samtal och 

diskussioner med allsköns representanter för skapande, konsthandel och konstmuséer 

ackompanjerar bilder av vad som anses vara konst i olika ögon. Det talas i filmen om de 

kommersiella krafter som tränger in i människans innersta kärna, andligheten. Man menar att 

det nu bara finns människans inre kvar att exploatera, och att detta inre är en del av begreppet 

Gud, som även det nu har kommersialiserats. Grundare av ett museum i Frankrike kommer till 

tals; man säger sig vilja "göra konsten tillgänglig för alla". Man försöker få grepp om det som 

kallas konst, genom att trycka upp geometriska figurer i programmerade kopior för försäljning 

till alla och inte bara till de priviligierade. Det sägs i filmen att de försökte göra statistik av 

något som de tidigare känt sig oförmögna att begripa för att sedan kalla det för konst och sätta 

ett pris på det. Härmed har man fått chansen att skapa ett nytt behov; behovet av att önska, 

längta efter och tjäna ihop till, köpa och slutligen äga, nu inte bara en Volvo 760, en liten 

stuga vid brusande hav för rekreation och fritid som man ju behöver så förbaskat väl, samt en 

smäcker stereo. Nej, nu kan man också sträva efter att äga konst.  

Dessa resonemang inleds alltså i filmen En gyllene framtid och får en uppföljning i Make 

It New. Det är uppenbart hur Eric M. Nilssons filmer hänger ihop och fungerar som 

referensmaterial för varandra.  

En gyllene framtid leder till en mängd frågor:  

Vad är då konst?  

Är konst det samma som skönhet?  

Är skönhet det samma som fullkomlighet?  

Är fullkomlighet det samma som Gud?  

Vill man försöka ersätta Gud med denna mer begripliga och användbara vara som man 

kallar konst?  

Eric M. Nilsson har hittat sin man i Anthony Burgess, och låter denne ge uttryck för en 

fortsättning på de tankar som gavs en inledning i En gyllene framtid, nu i Make It New.  
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Innehållsbeskrivning 

"Samtidigt som filmen är ett porträtt av en av samtidens mest färgstarke författare, blir det 

till en storslagen, spännande lektion i konst, litteratur, religion" tyckte Carl-Otto Werkelid om 

Make It New.32 På detta svarar Eric M. Nilsson följande: "Filmen handlar rätt mycket om hur 

fan man gör för att hitta en adekvat form för det man vill säga".33  

Titeln bygger på ett citat av poeten Ezra Pound, och syftar på att varje konstnär i sitt arbete 

måste återskapa, skapa något nytt. "The artist must make the world seem new", sägs det i 

filmen. Det är omöjligt att ge något traditionellt handlingsreferat eftersom det inte finns någon 

handling i egentlig mening. Däremot kan formen beskrivas. Filmen är ett montage bestående 

av en lång, föreläsningsliknande intervju med den engelske författaren Anthony Burgess i alla 

möjliga olika lokaler, miljöer och omgivningar. Med utgångspunkt från sina två förebilder; 

den irländske författaren James Joyce och den ryske kompositören Igor Stravinskij, berättar 

Burgess om det som han betraktar som 1900-talskonstnärens dilemma (vilket återkommer 

senare i texten). Detta illustreras bland annat med gamla och nya fotografier, avfilmade 

dansuppsättningar, konserter samt tavlor av olika konstnärer.  

Vi får träffa Burgess på en altan vid Lago Bracciano utanför Rom och där börjar hans 

föredrag. För att i sitt skapande få en kreativ distans till sitt land har Burgess valt att leva i 

exil, vilket han gör i Italien; ett land som, enligt honom, står för konstnärlig förnyelse. I det 

avseendet håller han alltså med Ezra Pound vars formulering står för titeln på denna film; 

"The artist must make the world seem new". Även Joyce och Stravinskij levde i exil, ett 

faktum som Burgess menar hade betydelse för deras produktion. "Artisten kan se sitt land 

bättre genom att lämna det", säger han. Stravinskijs verk Våroffer hade urpremiär 1913, ett 

tillfälle som vi får se bilder ifrån. Vi får även se nutida dansuppsättningar med 

Cullbergbaletten i Sverige. Joyces bok Ulysses kom ut i samma stad 1922, och inget av 

konstverken togs emot med någon större förståelse. "Paris kunde inte ta förnyelsen", säger 

Burgess.  

I Eric M. Nilssons sätt att komponera denna film får man som åskådare en känsla av att 

bevittna, nästan deltaga i ett samtal som pågår under en lång vandring in i och ut ur olika 

miljöer. Bilderna är de personliga associationer som dyker upp i minnets korridorer under 

samtalets gång; fotografier som föreställer de personer som det talas om, konstverk, 

balettuppsättningar, musikupplevelser och även subjektiva föreställningar om platser som 

nämns. Ibland flyger tankarna fritt - då visar Eric M. Nilsson oss bilder på solen, havet och 

naturen.  



28 
 

 
 

Denna film är inte någon intervju med inklippsbilder. Det är snarare en dialog mellan oss i 

publiken och Burgess. Hela tiden rör vi oss, från miljö till miljö. Burgess lotsar oss, inte bara i 

ord, utan även geografiskt, inomhus och utomhus. Han tar oss med på en sightseeing tour allt 

djupare in i sin värld, och till detta komponerar Eric M. Nilsson sina bilder.  

 

Exempel: 

Burgess läser ett stycke ur Ulysses samtidigt som vi får se bilder som bisarrt illustrerar den 

inälvsmat som det talas om. När Burgess talat om Joyces böcker såsom varandes 

oöversättbara och om nödvändigheten av att gå honom till mötes i hans eget språk, så låter 

Eric. M. Nilsson en text ur Finnegans Wake läsas upp flera gånger. För varje gång får vi se en 

ny sorts bilder. Först visas till exempel svartvita fotografier, samtida med Joyce själv. 

Därefter visas avfilmade stads- och naturmiljöer i färg. Eric M. Nilsson gör sin egen 

kommentar till Burgess påstående, och förändrar själv ramen kring det upplästa. Han gör sitt 

eget försök att närma sig texten. När sedan Burgess talar om "popmusiken" som en 

kombination av nutida disharmoni och traditionell stabilitet så lägger Eric M. Nilsson på en 

lämplig popmusikskiva på sin grammofon.  

Vidare beskriver Burgess hur konstnären Pablo Picasso i sin utveckling gått från det 

konventionella till det modernistiska. Då visar Eric M. Nilsson till en början tidiga verk av 

denne konstnär. Efter dessa mer traditionella porträtt följer ett slagkraftigt och rytmiskt 

montage bestående av alltmer kubistisk konst, vilket ackornpanjeras av pukslag från 

Stravinskijs Våroffer. I den analys som nu följer redovisar vi helt enkelt de åsikter och tankar 

som Anthony Burgess ger uttryck för i filmen Make It New.  

Analys  

"Det stora problemet för Joyce och Stravinskij", säger Burgess, "är detsamma som för alla 

1900-talskonstnärer; stilen!" Vem är det som berättar historien, ur vems synvinkel ska 

handlingen ses? Det gamla Gudscentrerade, stabila samhället gav konstarter ett accepterat 

språk. Konsten var helt enkelt något som man gjorde till Guds ära. Burgess menar att 

Gudsbegreppet idag är "avskaffat". Konstnären under 1900-talet måste finna på egna språk; 

göra något nytt. När en författare inte längre kan lita på någon allvetande röst, och ännu 

mindre på sina egna alltför okunniga litterära figurers röster som berättare, då får författaren 

söka sig till andra former och låna andras röster.  
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"Joyce och Stravinskij har", menar Burgess, "lärt oss att man, om man inte kan hitta 

nutidens stil, får parasitera på gamla stilarter". Att skapa en konflikt mellan ett kanske 

banbrytande innehåll och en lånad stil resulterar i parodi. Burgess ger ett exempel: om man 

lånar en stil från bibeln för att beskriva hur någon äter frukost, då kan man inte ta resultatet på 

allvar, det blir oundvikligen komiskt. "Men", inflikar Burgess, "vi lever heller inte i någon 

tragisk tid, trots koncentrationslägren och trots de helveten vår tid har haft …  

Tragedibegreppet avskaffades samtidigt med Gudsbegreppet".  

Vidare säger Burgess: "Parodi är ett sätt att få distans till sitt material". Joyces Ulysses var 

en parodi på Homeros Odyssén. Det nya med Joyces roman var "den inre monologen", det vill 

säga, det faktum att en ny berättare lanserades. Tankarna kommer i denna bok i ett direkt 

flöde, rytmen är kantigt irrationell, "precis som hos Stravinskij", säger Burgess. Konsten 

måste nu återspegla verkligheten, och berättarrollen utgörs därför av konstnärens eget 

subjektiva tankeflöde.  

Joyce kom från en jesuitisk bakgrund, vilket Burgess betonar gång på gång. Han tog enligt 

Burgess "över hela det jesuitiska tankesystemet" i sitt skapande. Som exempel på detta ger 

Burgess "förmågan att se livet ur olika synvinklar". Emellertid ersatte Joyce själva tron på 

Gud med tron på konsten, eller tron på skönheten. Burgess säger här: "But beauty was defined 

as one of the attributes of God". Gud var helt enkelt skönhet, godhet och sanning. "Skönheten 

var", fortsätter Burgess, "den yttersta verkligheten, vilket är ett annat namn på Gud". Vad 

Burgess vill komma fram till är att Joyce aldrig slapp ifrån Gud ändå. Han "bultade på 

kyrkporten hela sitt liv" och använde sig under detta av kyrkans egna vapen, nämligen 

dialektiska resonemang, skolastik och intellektuell stränghet. Jesuiten Joyce skapade i 

ersättning för den religion han lämnade istället ett strängt konstbegrepp.  

Litteratur är framförallt språk, och, hävdar Burgess "oöversättbart" (om inte översättaren 

själv skapar något nytt). Vill vi möta Joyce då måste vi lära oss hans språk. Språket i Joyces 

böcker bygger enligt Burgess på "en hel tankevärld", en föreställningsvärld som är alltför 

subjektiv och personlig för att vara översättbar. Finnegans Wake, Joyces sista stora bok, 

behandlar gamla tematan såsom död och uppståndelse, men i en helt ny form. Boken är 

skriven i ett symboliskt "drömspråk" och "går i en cirkel, liksom livet", vilket innebär att den 

sista meningen lämnas oavslutad. Dess fortsättning kan man finna om man återgår till bokens 

första sida. Burgess säger att det inte är en bok om något, utan en bok i sig, precis som en duk 

av Picasso. Detta, att ett konstverk skapas för sin egen skull, betraktar Burgess som en typisk 

1900-talsföreteelse. Konsten tjänar ingen annan än sig själv, menar han, vilket resulterar i en 
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subjektiv produkt som kan vara svår att ta till sig som publik. Konsten imiterar, men tjänar 

bara sig själv i en sorts narcissism vilket är den oundvikliga följden av Guds död, hävdar 

Burgess.  

Joyce och Stravinskij hade alltså problem med att hitta egna språk. Den sistnämnde lånade 

av rysk folkmusik, populärmusik och imiterade Bach och Händel. Men, säger Burgess, man 

kan inte fortsätta att i evighet låna andras stilar. Det ska bara vara ett sökande medan man når 

sin egen röst. Picasso behärskade först de traditionella greppen tills detta var för lätt för 

honom. Sedan använde han sig av, vad Burgess kallar "det förflutnas röst", för att bryta ned 

hela det system som han lärt sig. "Framtidens röst" å andra sidan, började skönjas redan 1860 

genom Wagners Tristan och Isolde och vidare genom 1900-talets början med Arnold 

Schönberg och Alban Berg. Nu var Beethovens stabilitet ute, hävdar Burgess. Kompositioner 

skulle vara strängt uppbyggda, exempelvis enligt tolvtonsskalans principer, men samtidigt 

återspegla sönderfallet, instabiliteten och neurosen. Burgess fortsätter med att säga att det är 

rösterna av Kafka, Freud och hela Centraleuropas ångest som hörs i dessa verk. Det är en 

lånad form för ett innehåll av kaos och söndring. Kärnan i den moderna konsten tycks vara det 

dunkla, det svåra. Men detta, att vilja tänja ut sitt materials gränser, att göra det svårt för sig, 

är inte något nytt. Burgess nämner barocken som ett exempel på en tid som liknar vår i det 

avseendet. Han berättar om sitt exilland Italien där han finner sig omringad av barocken i 

skulptur, arkitektur och måleri. Skulptören Berninis statyer till exempel, skulle helst se ut som 

om de vore gjorda i något annat material än sten, såsom papper. Bach komponerade 

spegelfugor som skulle gå att spela både fram- och baklänges. Burgess tror att det är en ny 

ärlighet som ligger bakom detta att konstnärer strävar efter att skapa något som är svårt i 

överkant. Livet är som sagt komplicerat, och konsten måste som sagt "återspegla livet precis 

som det är". Nutidens konstnärer "gör det nytt genom att göra det svårare" enligt Burgess. 

Alla vill skapa, men det innebär också ett tungt ansvar; att vilja göra något nytt som världen 

egentligen inte alls vill ha. 

Disharmoniska ackord passar vår tid, men vi måste också ges något som vi saknar, 

nämligen stabilitet och trygghet från förr. Burgess hävdar att en modern kompositör bara kan 

tilltala publiken med popmusik eftersom det är ett slags förvrängning av det förflutna. 

Burgess frågar sig: "Hur sätter man idag musik till ordet Gud?" Man vill ju ha enighet, 

salighet och harmoni, det vill säga ljud som man hör i kyrkan. "Men", tillägger Burgess, "dit 

går ingen mer". De cyniska och disharmoniska ackorden av idag "gör Gud till djävulen".  
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1900-talets konstnärer dras med ett problem, nämligen publiken. Shakespeare till exempel, 

skrev direkt för sin publik. Men idag har språket blivit så subjektivt och privat att ingen längre 

förstår det. Konsten vänder sig till sig själv istället för någon publik. "Samtidigt", avslutar 

Burgess, "så är det kanske just det svåraste som jag betraktar som det viktigaste. Det är helt 

enkelt den gamla frågan om konstnärens plikt gentemot samhället och vice versa."  

Sammanfattning 

Resonemanget i Make It New rör sig alltså kring tron på Gud, avskaffandet av Gud och vad 

detta inneburit för nutidsmänniskan och hennes skapande. Huruvida det ligger några 

värderingar i det Burgess säger är kanske ointressant. Som åskådare får man helt enkelt öppna 

sig och ta emot det som hans tolkning av nutiden, för att sedan själv tolka vidare. Detta är 

också, enligt vad Eric M. Nilsson själv har sagt i flera intervjuer, avsikten, liksom det är i hans 

övriga filmer.34 Han vill överlämna frågorna till åskådaren och inte servera några färdiga svar.  

Vår tolkning av det som Burgess säger blir som följer: Nutiden är en tid av kaos och 

obegriplighet, och när konstnären ska återspegla verkligheten så måste han vända sig inåt mot 

sig själv. Han måste söka sin egen sanning, och språket blir privat och subjektivt. Konstnärens 

tolkning av verkligheten blir då sällan allmängiltig eller lättillgänglig för publiken. Det är 

heller inte längre självklart vem man ska vända sig till, vem man ska hylla eller vilket språk 

man ska använda sig av i sitt skapande. Konstnärens problem i dag är helt enkelt att han inte 

längre kan rikta sig till Gud eftersom han inte tror på Gud. Han måste göra något nytt, utreda 

ett annat område, eller hitta ett nytt språk. Detta kan han kanske göra genom att låna av·andra 

uttrycksformer och förvränga äldre stilar. Gör han det blir emellertid stilen som han lånar svår 

att ta på allvar, den blir i stället ironisk och parodisk. Dagens konst kan inte syssla med 

tragedi eftersom den riktar sig mot sig själv. Tragedibegreppet, menar Burgess, hör samman 

med ett Gudsbegrepp som fanns under en tid då konsten tjänade Gud. En dikt i dag blir bara 

patetisk om den har en tragisk och traditionell stil och behandlar dagens problem. Diktens stil 

måste, enligt Burgess, vara ironisk för att kunna servera något nytt. Detta är Burgess 

förklaring till varför 1900-talskonsten ser ut som den gör.  

Burgess använder ordet Gudsbegrepp och vi tolkar det i sitt sammanhang på följande sätt; 

Burgess talar om en tro på Gud, som är en tro på ett större sammanhang, en helhet och en 

högre sanning. Känslan av att man som människa ingår i en skapelse vars yttersta mening 

man ännu inte begriper, men kanske en dag kommer att begripa. Övertygelsen om att det finns 

ett, låt oss säga, liv efter detta. Det är denna tro och övertygelse som Burgess anser har gått 

förlorad hos nutidsmänniskan. Han anser emellertid att människan är en i grunden andlig 
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varelse som har ett behov av en tro. Kanske är det så, säger han, att nutidsmänniskan försöker 

hitta en ersättning för Gud i skönheten, konsten.  

Kanske kan man tolka Burgess ord som en direkt uppmaning att börja tro på Gud igen men 

snarare konstaterar Burgess faktum; att det idag är tydligt att konstnärer känner sig nödsakade 

att alltid skapa något nytt, därför att deras utgångspunkt har förändrats. Lasch menar att denna 

förändring beror på att nutidsmänniskan "håller på att gå miste om historisk kontinuitet och 

känslan av att tillhöra en rad generationer med ursprung i det förflutna och som sträcker sig in 

i framtiden". Uppmaningen i Make It New är att vi bör se till våra rötter, vårt förflutna, och 

upphöra att se på vår tid som så fristående trots att utvecklingen har skett i en helt annan 

hastighet under 1900-talet än under något annat sekel. Vi bör placera in vår tid; nuet, i 

historien och ge oss själva en plats i en lång kedja av olika utvecklingar, samhällstyper, 

människor och yrken med mera. Burgess vill visa på nödvändigheten av en helhetskänsla, en 

upplevelse av kontinuitet, genom sitt tal om den förlorade Gudstron. Människan kan aldrig bli 

en självständig, högproduktiv maskin, utan hon är och förblir en varelse med känsloliv och 

behov. Hon behöver en historia, hon behöver en tillhörighet bland medmänniskor, och hon 

behöver en tro på något som är större än henne själv.  

I Make It New lär vi alltså känna Anthony Burgess, som är en man med en mängd 

synpunkter på 1900-talets skapande människa. Som vanligt i Eric M. Nilssons filmer så är det 

i hög grad hans eget inre tankeflöde som ger bild åt detta möte med Burgess. Filmen handlar 

inte om något, vilket heller inte är fallet med särskilt många av Eric M. Nilssons filmer. Det är 

vidare inte hans mening, vilket han har givit uttryck för i intervjuer. Filmen är snarare ett verk 

i sig på samma sätt som till exempel Joyces Finnegans Wake. Eric M. Nilssons filmer är 

exempel på just det privata och subjektiva i tolkningen som, enligt Burgess, tagit överhanden 

inom 1900-talskonsten.  
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RESUMÉ OCH SLUTSATS  

Vår utgångspunkt var att Eric M. Nilssons filmer riktade sig till nutidsmänniskan med 

uppmaningar. Vi kallade detta "Råd till nutidsmänniskan". Därefter har vi tittat på en hel del 

filmer ur hans produktion och valt ut varsin som vi har analyserat och diskuterat för att 

försöka formulera vilka råd vi funnit. Dels riktar han uppmaningar till sin samtid genom sin 

estetik och form; han väljer alltid att understryka sin subjektivitet och markera för åskådaren 

att det är fråga om en vald verklighet. Dels, vilket vi har valt att uppehålla oss vid, genom 

innehållet i sina filmer. Vidare har vi läst en del litteratur som behandlar olika sätt att se på 

nutidsmänniskan, men framförallt har vi diskuterat sinsemellan och kommit fram till att 

nutidsmänniskan är lika med 1900-talets storstadsbo. Hon lever ett mycket prestationsinriktat 

liv och bör vara lika produktiv som en maskin. Eftersom produktionen är mervärdesinriktad 

tillfaller inte resultatet av arbetet henne själv, vilket leder till vad Marx kallar alienation. 

Lasch påpekar att man i vårt moderna samhälle har förlorat kontakten med sitt förflutna och 

sin historia, med känslan av kontinuitet i livet. Man tror inte i lika hög grad på någon 

samordnande högre makt. Den höga graden av specialisering, rationalisering och uppdelning 

leder till att människan på liknande sätt splittras och utnyttjas, något Bodamer påvisar. Vart 

har människan i allt detta tagit vägen?  

Eric M. Nilsson söker i sina filmer upp människor som bryter upp från denna maskinella 

tillvaro, även människor som får stå som representanter för nutidens rationella syn på 

människan. Personerna i filmerna är viktiga. I Baron Aligres hemska cirkus strävar man efter 

att våga möta det brutala som finns i mänskliga relationer, och inte bara "offra allt på 

vänskapens altare". Man vill våga lämna sig själv ett ögonblick för att se sin medmänniska. 

Men detta förutsätter ett mod som kommer av att man upplever sig själv som en del i en större 

helhet. Cirkusen delar en gemensam tro. I Flykt vill man möta naturen, det storslagna och det 

obegripliga i naturen just därför att man tror på nödvändigheten av det obegripliga. Man vill 

tro på något som är större än en själv. Genom att söka sig tillbaka, kanske till sina förfäders 

liv, hoppas man förstå sin egen historia och därmed sin roll i livet, sin del i det stora 

sammanhanget. I Make It New serveras en slutsats med utgångspunkt från dagens 

konstskapande, vilket utgör Eric M. Nilssons egen situation. Han och Burgess ser på sig själva 

som några som uttrycker 1900-talet genom sitt skapande. I detta skapande har de bägge känt 

svårigheterna med att hitta det rätta uttrycket, just genom dagens nutidsproblem. Eric M. 

Nilsson har sagt att de båda två "… grubblade likartat om något som kan sägas vara 
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oförmågan att lyckas därför att det man är ute efter i sitt arbete egentligen inte låter sig 

fångas".35 De upptäcker att de som konstnärer är tvungna att skapa något helt nytt, men med 

kunskap om det förflutna. De strävar efter att förstå vår tids sökande!  

Genom Eric M. Nilsson får vi lära känna människor som söker, nutidsmänniskor. De söker 

sin egen sanning; det som innebär en möjlighet att leva ett ärligt liv. För att våga leva i denna 

sanning vet de dock att det krävs mod och stabilitet, men de vet också att det är omöjligt att 

vara modig utan en trygg och stabil förankring någonstans.  

Råden till nutidsmänniskan lyder: Se Dig själv som en del i något som är större än Din 

egen person! Se livet som en process med förankring i det förflutna och i framtiden, och inte 

bara i nuet!  

Människor har behov av att tro på någonting som är större än de själva. Begreppet Gud kan 

stå för denna helhetsbild, denna sanning, detta större sammanhang, som ska ge grund för 

nutidsmänniskan att stå på. Utan denna grund frågar hon sig:  

 

Vad är meningen med livet? 
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23 Bodamer. Människan utan jag, sid 72. 
24 Anteckningar från Björn Häggkvists föreläsningar om Riesmans bok The Lonely Crowd. 
25 Ibid. 
26 Filmen Apropå ord som kommunikation, begriplighet, makt, ensamhet. 1979. 
27 Filmhäftet, nr 38-40, sid 98. 
28 Anteckningar från Björn Häggkvists föreläsningar om Riesmans bok The Lonely Crowd. 
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Filmografi 

1962  SOLSTICKAN, FILMSPRÅKET. 

1963  KÖK, DJURGÄRDSFÄRJAN, JAG VILLE LEVA JAG VILLE DÖ,  

STRINDBERG OCH PARIS, IAN DUNLOP 1-12, GULD FRÅN PERU, 

AUKTIONSVERKET. 

1964  M/S REALTA, LOCKANDE DOFTER, WIEN, FEBRUARI 1964, TEATER  

PÅ IRLAND, SOMMAREKVATION. 

1965  GULA FANOR MED SVARTA LEJON, LOURDES, VATTEN TRO CHAMPAGNE, 

PSYKOSFÄR, ROMS PIAZZOR PIAZZA DI SPAGNA, ROMS PIAZZOR  

PIAZZA NAVONA, ROMS PIAZZOR PIAZZA MATTEI, OM EN CIRKUS, SHANES 

1966  PASSAGERAREN, CIRKA 250 000 MÄNNISKOR, OM TECKNING. 1.,  

OM TECKNING. 2., OM TECKNING. 3., HOS GEORGE, MUNNAR,  

NÅGRA RYSKA EMIGRANTER. 

1967  HOS GEGENE, NÄRA TINGEN, ELEONORAS TESTAMENTE, I TUNISIEN. 1.,  

I TUNISIEN. 2., SKOTTÅRETS 366:E DAG, SOM HUND OCH KATT I TRAFIKEN, 

TUNISIEN. 3. DJAMILJA. 

1968  EN SKOLA, EUROPA 1900, COLOMBOFILER, I SKUGGAN AV ETT 

HÖGKVARTER, %, ORMGARD. 

1969  ATT VARA ELLER ATT INTE FÅ VARA, SÖNDAG I CENTRAL PARK. 

1970  BIRGIT NILSSON 

1971  ATT BÖRJA OM FRÅN BÖRJAN 

1972  TVÅ FANOR HOTAR MÄNSKLIGHETEN, ORDNING OCH OORDNING, 

TURISTERNAS TUNISIEN, VIKTIGT VIKTIGARE VIKTIGAST,  

ANDRA MÄNNISKOR, EN MYCKET ENKEL PEDAGOGIK, ÅTGÄRDAS. 

1974  XPZ BIBLIOTEK, XPZ DAMM, XPZ SOPOR, XPZ KONST, XPZ KVALITET, XPZ 

MUSEUM, XPZ TRO, PÅ RIKTIGT OCH PÅ LÅTSAS. 

1975  DET VAR EN GÄNG, DEN LILLE MANNEN, ENIGHET GER MAKT, JORIS IVENS. 
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1976  FLYKT. RÖSTER FRÅN STORA KOPPARBERG. 

1977  ELEKTROSTÅLUGN 2, VAD SOM HELST TILL SYNES. 

1978  NYA FILOSOFER. 
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1984  PROFETEN, LEK, MAKE IT NEW. 
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gudinnan Kalis symbol." · · 

jag· blii misstolkap. När kyl-kan 
till exempel ställer sig upp och 
applåderar. · · 

"Momo marxist" 
Kommer era böcker' ut i Öst-

tyskland? 
-Det dröjde . flera år, innan 

· "Momo" slapp stämpeln "stats-
Sen kom någon på att 

kanske just detta: genoin att Siäl-
la sig vid sidan alla ideologier 
ger han läsaren all frihet. V ar 
·och en får själv skapa sitt Fant· 
ås i en . 

- Om manri.en med· 
i "Der Spiegel im Spiegel" är ond 
eller god vet inte. jag, säger Mi-
chael Ende. Det vet bara läsaren. 

Marianne Jeffmar 

. det intressantaste är 
: ändå att en krukväxt känner igen 
människor. Man kan till exempel 

. använda växter som portkod. De 
släpper.bara in de människor de 
har de åar förtroende för! mus liksom Shakespeare, ______ _.:.:.. ____ 

-
Brecht stängde in 

Motsatsen då, konstnärer som 
är dogmatiker. Hur går det ihop? 

-Det går inte· , alls 1 ihop. 
Brecht är ett bra exempel Jag . 
har själv använt mig av hans tea- · 

jag regisserat, så jag 
vet. . .Breclrt in konsten i 

. ·sifl dogmatik. Så kan man inte 

Dostojevskij och Kafka. · · 
_;;_ Och den · som . framställer 

hopplösheten behöver för den 
skull inte ha förlorat hoppet. 

. Man behöver ju heller inte vara 
helgon för . att kunna måla en 
.helgonbild. · 
·- Skriv att jag reagerar· stadet 

mot den medvetna, samhällstill-
vända konsten. ·Konst får inte bli 
samhällskritik, ingen 
skolmästare med pekPinne. 

;._,' 


















