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Filmen som minnesarbete. Iscensättning och autenticitet, inlevelseförmåga och 
delad erfarenhet 
 
 
 
Dokumentärfilm och subjektivitet är kanske ett ämne som tydligast ställs på sin spets i 

självbiografiska filmer och videoverk. År 2000 gav en ledande forskare på dokumentärfilm 

(Michael Renov) en uppmärksammad presentation som handlade om en tydlig trend under 

1990-talet då dokumentärfilmare och konstnärer i hög utsträckning vände kameran mot den 

egna livsberättelsen för att utifrån ett uttalat personligt perspektiv reflektera över 

identitetsrelaterade erfarenheter kring tex sexuell läggning, AIDS-katastrofen och social 

mobilisering mot samhällets svek, personliga utblickar på samhällsutveckling och 

sjukdomserfarenhet, eller uppväxtskildringar om utanförskap eller historiska trauman ur ett 

generationsperspektiv. Videoestetiken kom att förknippas med intimitet och berättelser i 

första person, men det var naturligtvis inte en ny insikt om dokumentärfilm och subjektivitet. 

Dokumentärfilmen som gestaltad berättelse är ju per definition en tolkande utblick vilket inte 

automatiskt betyder att den bild som ges av världen är lögnaktig. Några år senare gav Renov 

ut boken med den fantastiska titeln ”The Subject of Documentary” för att just poängtera hur 

subjektivitet är en central utgångspunkt för, och formar, de flesta dokumentärfilmer, samtidigt 

som det också är anledningen bakom dokumentärfilmens undflyende definition. 

  

Den riktade uppmärksamheten, det inlyssnande perspektivet är alltid centralt för en konstform 

som historiskt tenderat att kombinera det konstnärliga uttrycket med ett socialt engagemang 

och någon form av kunskapsprocess. Som politisk konstform präglas dokumentärfilmen ofta 

av en tro på att förändring är möjligt (det gäller förändring i det lilla livet, liksom en mer 

riktad insats för att bidra till genomföra en faktisk, mer strukturell förändring). Historiskt sett 

har filmen som konstnärligt uttryck ofta sprängt gränserna mellan å ena sidan dokumentär 

didaktik, kunskapsprocess och filmbildens tillskrivna sanningsanspråk och, å andra sidan, 
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filmiska och poetiska strategier för att även skapa och undersöka ämnet för den egna 

berättelsen. Dokumentärfilmen kan lära oss att se och tänka på nya sätt, att möta såväl delade 

som främmande erfarenheter.  

  
En hyllning till subjektivitetens helt centrala betydelse för dokumentärfilmen erbjuds kanske 

tydligast i Agnès Vardas fiktiva drama Documenteur (Agnès Varda, 1981), inspelad i de LA-

kvarter där hon själv bodde under inspelningen av Murmurs – dokumentärfilmen om stadens 

muralmålningar som hon gjorde året innan. Den ytliga beskrivningen av filmen är 

intetsägande: ’Frånskild, skrivande kvinna och hennes barn försöker med knappa medel finna 

en ny tillvaro i Los Angeles’, men poängen är inte handlingen utan den gestaltade 

vardagsupplevelsen; känslan att vara i exil, att överleva, att vara utanför, men att ändå 

stundtals uppleva gemenskap och närhet. Aspekter av tillvaron reflekteras genom en serie 

strikt inramade och dröjande scener med Sabine Mamou och Mathieu Demy (Vardas egen 

son), mestadels filmade i ett hus inrett med containerfynd från ett av Los Angeles mer utsatta 

bostadsområden. Documenteur är en originell pärla till film som kringgår filmindustrins och 

finansieringssystemens genrekategorier. Kameran interagerar med och ramar in aktörerna. 

Scenerna markeras i klippningen liksom för att göra åskådaren medveten om sin blick. 

Filmens övergripande rytm präglas även av berättarrösten (Joan Torres) som vid några 

tillfällen kommenterar och motsäger det som visas.  

Ordleken i filmens titel antyder att den som dokumenterar är en lögnare, menteur, men 

Varda ’ljuger’ knappast. Hon iscensätter och ljudsätter en egen upplevelse. Hon ’ljuger’ i så 

fall för att berätta sanningen, men vilken sanning? Ett fragment av upplevd tid på plats i LA, 

en möjlig bild av många saker: Urban isolering, utanförskap, gemenskap, kreativitet, kärlek, 

ångest, skrivkramp och frihet. Allt tycks förmedlas med drabbande precision genom en 

dröjande kamera, en riktad uppmärksamhet mot minsta gester och ljud. Kameran observerar, 

men kamerakvinnans osynliga närvaro är högst påtaglig. Kanske är det föreställningen om 
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dokumenterandet som underställt motivet och slumpens roll som Varda värjer sig mot? 

Förmodligen skriver hon under på Chris Markers uttalande att ’Sanning är inget annat en ett 

påhitt, en konstruktion. Men jaget är inget artificiellt. ”Jag”, ego, står för minne, blick, 

känslighet, intelligens.’ 

 

 

 

2 Filmen som ”minnesarbete”:  Filmen har kallats en ”minnesteknologi” på grund av att det är 

ett tidsbaserat medium (fotografin och filmens direkta relation till den avbildade rörelsen, 

men även att filmisk rörelse är beroende av att 24 bilder per sekund visas, och för att 

filmupplevelsen i så hög utsträckning villkoras av rytm, tempo och interaktion med ljud-

bilder i ständig tillblivelse. Repetition och manipulering av rörelse påverkar också hur vi 

förhåller oss till den rörliga bilden som ”dokument”.  En film blir över tid alltid på något sätt 

ett slags dokument över sin egen produktionsprocess. Gestaltade berättelser i rörlig bild 

erbjuder dessutom konstruerade tidsrum där narrativ tid möter filmiska uttryck för 

varaktighet, rytm och tempo – och dessutom alltid i relation till den faktiska tid som 

filmvisningen gör anspråk på. Filmen som minnesteknologi inbegriper även den formativa 

roll som filmbilder och andra rörliga bilder spelar i konstruktionen och reproduktionen av 

kulturellt minne: Mediekulturer spelar en social, kulturell och politisk roll för hur vi förhåller 

oss till bilden av det förflutna, liksom för minne och glömska kring hur historiska händelser är 

närvarande i nuet. 

 I min forskning kring experimentell film och konceptuella perspektiv på tid, 

minne och historia i film har jag blivit alltmer fascinerad av dokumentärfilmens möjligheter 

att gestalta livsberättelser, delad erfarenhet och hur filmen som kollektiv skapandeprocess 

även kan bidra till nya insikter, ny kunskap, nya ämnen för samtal och möten människor 
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emellan. Till skillnad från en mer konventionell dokumentärfilm om ett historiskt ämne som 

erbjuder en avgränsad berättelse, med början, mitt och slut, är jag intresserad av filmer som 

snarare iscensätter minnesarbete som en pågående process i nuet. Det handlar inte sällan om 

det förflutna som trauma, för där aktualiseras också livsberättelser och tid i ännu högre grad i 

själva skärningspunkten mellan historiska händelser och personliga upplevelser. Mycket har 

skrivits om hur det filmade vittnesmålet både aktualiserar dokumentärfilmens etiska 

dilemman och hur det kan inspirera till nya stilgrepp och mer interaktiva metoder.  

I ett upplevelseperspektiv utmärks det filmade vittnesmålet ofta som en typ av 

representation där subjektets medverkan och sårbarhet blir mest uppenbar. Det handlar inte 

bara om vad som sägs utan hur och bortom det sagda –  i pauser av tystnad, genom 

ansiktsuttryck och gester.  

 
Ex :Chronique d’un été/Den sommaren. Det mest uppenbart iscensatta avsnittet i filmen är 

också det mest drabbade som filmiskt vittnesmål: Marceline berättar om minnet av sista 

gången hon såg sin far (Auschwitz innan han dödades av nazisterna) och när hon berättar 

återupplever hon känslomässigt något hon dessförinnan inte har kunnat formulera för sig 

själv. Det hela filmas på avstånd med teleobjektiv, hon talar för bandspelaren som är gömd i 

hennes kappa eller handväska. Men hon talar inte till oss åskådare, hon tilltalar sin far och 

återupplever sist sista möte med honom – visa klipp! 

I mitt nuvarande forskningsprojekt ”Soundscapes of Recollection” är jag särskilt 

intresserad av orkestreringen av inspelade röster, av ljudspår och hur filmteori kring tidig 

ljudfilm uppmärksammade det faktum att tystnad på film ofta låter. Ljud och rytm har förstås 

alltid varit centrala ämnen i reflektioner över hur filmen kan provocera fram en direkt, fysisk, 

känslomässig respons hos åskådaren. Redan Béla Balázs uppmärksammade den filmiska 

tystnadens potential: «Även tystnaden är en akustisk effekt, men endast när ljud hörs. 

Gestaltningen av tystnad är en av ljudfilmens mest distinkta dramatiska effekter».i  
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Filmljud är inte bara ljudeffekter, miljöljud och musik, utan även inspelade röster som 

tal, språk, berättarröst, eller sorlet av tal och skratt. I dokumentärfilmen är «röst» 

ofrånkomligen kopplad till växelverkan mellan trovärdighet, kunskapsproduktion, 

subjektivitet, auktoritet, engagemang, fantasi och begär. Bortom de mest uppenbara 

dokumentära stilkonventionerna, som till exempel berättarröstens didaktiska funktion, är 

rösten ett redskap för det personliga perspektivet och för gestaltade livsberättelser. 

Ljudredigeringen är överhuvudtaget central för strategier att överbrygga, synliggöra eller 

problematisera gränsen mellan det imaginära och den sociala, kulturella och historiska 

verklighet som filmskaparen riktar kameran mot. Det filmade talet, den kännbara tystnaden 

och det talande kroppsspråket blir till gester och filmhändelser på duken, eller i 

gallerirummet. Accenter, slanguttryck, eller en oväntad syntax bidrar till den dokumentära 

röstens rika mångfald, samtidigt som den ibland ställer sig i vägen för åskådarens förståelse. 

När minnesarbetet tar form i rörliga bilder blir tystnaden och tiden möjliga material för 

bärande ledmotiv. Mitt intresse för detta öppnar förstås upp för radiodokumentärens 

dramaturgiska och poetiska möjligheter (kanske blir det också en studie i framtiden), men den 

centrala kopplingen mellan röst och perspektiv i gestaltningen av minnesarbete var det en 

författare som gjorde mig uppmärksam på. 

 

3/ Att iscensätta livsberättelser – polyfont berättande och det filmade mötet och samtalet 

Svetlana Alexievich utförde fler än hundra intervjuer under loppet av tre år för sin litterära 

gestaltning av muntlig historia och smärtsamt minnesarbete i Tjernobylkatastrofens 

efterdyningar. Bön för Tjernobyl (1997) är på en och samma gång en roman och ett 

minnesmärke över kärnkraftskatastrofen 1986 och, i förlängningen, över dess oöverblickbara 

konsekvenser i människors liv. Alexievichs litterära kollageteknik frammanar individuella 

röster i flerstämmiga berättelser, men där finns även hennes poetiska ton i redigeringen, 
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omformuleringarna och textens övergripande rytm. Zinkpojkar och Bön för Tjernobyl utgör en 

del av det omfattande minnesarbete som Alexievich både provocerar fram och skapar, i detta 

fall handlar det om miljökatastrofen och den mänskliga tragedin som de sovjetiska 

myndigheterna aldrig erkände. Projektet påminner onekligen om dokumentärfilmens metoder, 

även om det filmiskt mediespecifika dramatiserar vittnesmålet, framhäver gester och 

ögonblick av tystnad eller tvekan bortom själva språket. Alexievichs väljer att behålla den 

ursprungliga transkriberingens tre prickar, ”…”, för varje paus eller ögonblick av känslosvall i 

ordflödet. 

Det som här reduceras till tre punkter, själva spåret av det etnologiska fältarbetet och 

unika intervjutillfället, utgör det filmade vittnesmålets känslomässiga epicentrum: De där 

passagerna av tvekan och tystnad, då kroppsspråk ersätter ord med direkt en antydan om 

smärta, sorg och ibland oförmågan att minnas. Bön för Tjernobyl gör mig uppmärksam på just 

det som inte syns eller hörs: de faktiska rösterna och gesterna bortom de nedskrivna orden. 

Att vittna om något inför en annan är redan ett uttryck för re-presentation, där minnen 

och upplevelser bearbetas för att sedan ges en narrativ form. Men det är även en känslomässig 

process bortom fullständig kontroll. I dokumentärfilmen kompliceras vittnesmålet av den 

oundvikliga, asymmetriska relationen mellan subjektet framför kameran och 

fotograf/editor/auteur, som kontrollerar bildutsnitt, redigeringsarbete och den slutgiltiga 

ljudläggningen. 

 

Marit Kaplas aktuella romanprojekt kring människorna i värmländska Osebol erbjuder ett 

motsvarande exempel, men i mitt tyckte nästan ännu mer fascinerande! Hur de medverkande i 

det litterära projektet presenteras med namn och årtal, men hur deras integritet skyddas just 

genom att de inte syns eller hörs. Samtidigt har författaren organiserat väl utvalda 

brottstycken ur långa samtal hon fört med var och en över lång tid. I den redigerade texten 
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läggs fragmenten ut så att de uppsamlade rösterna både representerar individuella livsöden 

och en polyfon berättelse om en specifik plats i Värmland över flera decennier.   

 

Staffan Juléns och Svetlana Alexiewichs film Ljuvov- kärlek på ryska. 

Eventually, five years later the film Ljubov, ‘Love’ in Russian was completed. The film consists 

of scenes where Alexievich engages in conversation with 15 subjects, who for the film were 

selected out of hundreds of interviewees for the upcoming novel, also entitled Ljubov. The topic 

of ‘love’ was spurred by the author’s assumption that in post-Soviet Russia ‘love’ and 

‘happiness’ are challenging somehow avoided topics of conversation. Experiences of love, 

expectations of love, unhappy love, and assumptions of what love means to different subjects, 

are being conveyed and symbolically framed to imagine larger, more painful resonances of 

Soviet history. Typical for the style of this film is a rhythmic blend of edited conversation scenes 

and enduring framings of related, Russian landscapes (both rural and urban, with poignant traces 

of Soviet architecture). The musical score by the Russian composer Sergey Yevtushenko, 

produced and edited by Sweden-based composer Philippe Boix-Vives also adds to the overall, 

poetic and symbolic feel of the film, expressing the filmmaker’s personal love for Russian 

culture and the sounding of both language, Russian humor and music. 

 

4/ Att iscensätta själva iscensättningen: Stora scenen. 

 

The opening of The Big Scene (‘Stora Scenen’, Tova Mozard, 2011) reveals the artifice of 

enacted conversation, while reflexively arranging the precise camera angles, make up and 

lighting for a collaborate act of memory work with reference to actual relationships and lived 

experiences of individual and shared losses. When they have applied red lipstick, Eva 

contents that ‘one realizes what make-up can do, you don’t have to deal with each other.’ She 



	 8	

also looks at her mother, ironically and with mock disgust commenting that her new 

appearance makes her strangely familiar. In the static framings by cinematographer Marius 

Dybwad Brandrud, the embodied and lived time of the three subjects meets with the duration 

of the scene. The theatrical gesture is highlighted and our attention is being directed to the 

opening of an unfolding psychodrama, both scripted and performed, controlled and 

eventually, at some occasion that I will come back to, a collaborate effort of acting that is 

possibly out of control as the edited time-space of the film opens up toward the time and 

related experiences of film viewing. As a cinema scholar I am thrilled by the challenge to pin 

down this spectral moment, which goes beyond the question of image and affect to also 

suggest a possible emancipatory function. As brilliantly formulated by Elizabeth Cowie, ’it is 

in the ways in which time is brought into play that documentary is also a political art. Time 

here is both historical time and time experience as duration’ (Cowie, 2011: 153). 

The Big Scene has been screened at international exhibitions and the film was programmed in the 

2011-2012 film festival circuit. In the following, I argue that Mozard’s aesthetics of staged 

recollection expresses a fascination with the artifice and authenticity of enacted memory work in 

moving images; an artistic exploration of the affective function of voice, of embodied 

recollection and filmed testimony more broadly. 

 

Avslutning 

I dokumentärfilmens historia – och i det kontinuerliga utbytet mellan dokumentärfilm och 

experimentell filmkonst - finns en fascinerande, mångfacetterad tradition att gestalta minnen 

och glömska, livsberättelser och platser, att fråga kritiskt, att belysa problem och vilja 

förändring, att återuppliva film- och mediearkiv, att resa och berätta om världen, men även att 

undersöka bildens sanningsanspråk och den förväntade dokumentära impulsen att vilja 

förklara och övertyga. Kanske behöver vi nu mer än någonsin filmer som utforskar 
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komplexiteten i det valda ämnet, som bejakar ny kunskap och delad erfarenhet, men som just 

även förmår undersöka och kommentera den egna konstruerade utblicken. Över tid blir varje 

film ett dokument och ljud-bildens mening är aldrig något givet. Men dess betydelse som 

producerat och re-producerat arkivminne är oerhörd.  

 
 
 
 
 
 
	

i Béla Bálazs, «Theory of the Film: Sound» Film Sound: Theory and Practice (Columbia University 
Press, 1985). 

																																																								


