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Abstract: 
 
Med utgångspunkt i teoribegreppen fysionomi och fotogeni analyseras närbilderna av Anna 
Karinas ansikte i Vivre sa vie (Jean –Luc Godard, 1962). Arbetet inleds med en teoretisk re-
dogörelse av begreppens uppkomst, innebörd och användningsområde. Fokus i den här delen 
är kring Jean Epstein och Béla Balázs texter om begreppen och dess framväxt på 1920-talet. 
Vivre sa vie är uppdelad i 12 episoder, i 6 av dem förekommer närbilder av ansiktet som ingår 
i arbetets filmanalys. Syftet är att hitta spår av begreppen i närbilderna, samt av resultatet där-
ifrån undersöka tolkningsvarianter av närbildernas narrativ. 
 
Genom att ställa begreppen mot varandra och koppla dem till senare teorier inom området, 
belyses och problematiseras diskursen ytterligare. Filmbilder som plockas ur sitt sammanhang 
och sätts ihop efter varandra skapar nya narrativa aspekter, detta undersöks i arbetet. 
Kopplingar görs till dansken Carl.T. Dreyers filmstil i slutet av stumfilmsepoken. Andra äm-
nen som behandlas i uppsatsen är identitetsproblematiken i den moderna storstaden och dis-
kursen kring bildens moral och konstens aura. 
 
Teorier kring filmens narrativ kopplas främst till David Bordwell´s text Narration in the Fic-
tion Film. Där han menar att Vivre sa vie handlar om problem med kommunikation på olika 
sätt. Vidare menar han att filmens handling kan tolkas som att den kretsar kring filmmediet 
generellt. Resultatet av filmanalysen gav utläsbara spår av fysionomi i ansiktets mimik. Det 
var besvärligare att visa på närbildernas fotogena innehåller. I filmens ljud och i abstraktionen 
av ansiktet finns dock kopplingar till fotogenibegreppet. 
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1.  Inledning 

 

 
Jag kommer aldrig att hitta ord för att uttrycka hur mycket jag älskar 

amerikanska närbilder. Punkt slut. Ett huvud dyker plötsligt upp på duken, 

och dramat som nu är ansikte mot ansikte tycks rikta sig till mig personligen, 

och stegras med utomordentlig intensitet. Jag är trollbunden.1 

 

 

Ovanstående citat är hämtat från Jean Epsteins text om närbilden och ansiktets förstoring.2 

Varför var han så fascinerad av närbilden på ansiktet? Kan det ha att göra med filmens teknis-

ka möjlighet att komma nära en människa? Innanför människans socialt kodade integritets-

sfär. Filmens teknik som har möjlighet att visa upp ansiktet närmare åskådaren än vad till ex-

empel teatern kan göra. Vad händer i möte med närbilden av ett ansikte? Vad har närbildens 

uttryck för möjligheter? Det här är frågeställningar som gjort mig nyfiken på en fördjupad 

studie i ämnet. När några av filmhistoriens centrala teorier växte fram under mellankrigstiden, 

var diskursen kring närbilden i allmänhet och närbilden av ett ansikte i synnerhet aktuellt. 

Diskursen kring konstfilmsbegreppet togs sig olika ut i olika länder. I Tyskland och Frankrike 

utvecklades två synsätt som har likheter men också skillnader med varandra. Det här området 

har intresserat mig den senaste tiden. Hur ser teorierna kring ansiktet i närbild ut i dag, i jäm-

förelse med dem på 1920-talet? Fokus i mitt arbete ligger inom filmens estetiska område. Att 

beskriva estetisk kvalitet i en närbild kan vara problematiskt. Vilken terminologi ska man 

använda för sin beskrivning? Vad är det för egenskaper som gör en bild mer estetisk än någon 

annan? Med estetiska kvaliteter syftar jag i mitt arbete på bilder som har något extra för åskå-

daren att upptäcka. Bilderna behöver nödvändigtvis inte vara med i en konstfilm eller för den 

delen vara svåra att förstå ur en narrativt aspekt. 

  

Jag har valt att analysera närbilderna av huvudpersonen Anna Karinas ansikte i filmen Vivre 

sa vie/ My life to live (Jean-Luc Godard, 1962). Närbilderna är intressanta av flera skäl. De 

används på ett estetiskt sätt för att förmedla en känsla, ett budskap. I vissa närbilder är det 

starkt motljus det är då svårt att urskilja ansiktet. I en annan scen är ansiktet placerat mot en 

                                                
1 Jean Epstein , ” Förstoring” (1921), Sätt att se: Texter om estetik  och film, red. Astrid Söderbergh Widding (Stockholm: T.     
   Fisher Förlag, 1994), s.161. 
2 Jean Epstein(1897-1953), förlagsman, filmskribent och avantgarderegissör.  
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platt vit vägg och påminner då mer om en tavla. Filmen är en blandning av fiktion och verk-

lighet. Anna Karinas ansikte tillskrivs olika uttryck och estetiska kvaliteter i närbilderna. Hon 

spelar rollen som Nana i filmen, vidare var hon och Godard privat ett par när filmen gjordes, 

vilket ger ansiktsuttrycken tolkningsmöjligheter. Till sist visar bilderna upp henne själv och 

hennes inre känsloliv. Jag anser att spår av hennes tre roller, som skådespelerska, som regissö-

rens flickvän och som privat person, syns i närbilderna vilket gör mitt filmval intressant. Fil-

men baseras bland annat på Edgar Allan Poes text ”Det ovala Porträttet”.3 Texten handlar om 

en konstnär som målar av sin älskade men märker inte hur hon försvagas i takt med att por-

trättet fullbordas. Jag menar att Godard gör ett liknande filmiskt porträtt av Anna Karina i 

Vivre sa vie. Båda verken handlar om porträtt, estetik och skapande. I en scen i filmen görs en 

direkt koppling till La Passion de Jeanne d`Arc/ En kvinnas martyrium (Carl T. Dreyer, 

1928), en film som gjordes i frankrike just under mellankrigstiden och som innehåller väldigt 

många närbilder av ansikten. De bildar en berättarstil i sig självt. Jag gör i mitt arbete en 

koppling mellan de här två filmerna. Närbilderna av Anna Karinas ansikte är inte lika många 

men de är centrala för filmens estetiska uttryck och narration. Min teoretiska utgångspunkt 

grundas i närbilden och filmbildens estetiska uttryck. Mer bestämt den teoretiska diskursen 

kring begreppen Fysionomi och Fotogeni.4 Under mellankrigstiden utvecklades teorier kring 

närbilden och filmens konstbegrepp. Två centrala begrepp under den epoken var fotogeni och 

fysionomi. De representerar två skilda ingångar till analys av närbilder på film. Jag har valt 

begreppen för att de är centrala ur en historisk filmteoretisk kontext. Begreppen går med för-

del att ställa mot varandra i en analys som denna och medför då en djupare problematisering 

av närbilderna. 

 

Hur används närbilder för att synliggöra människan bakom bilden? Kan man genom närbil-

derna följa Nanas psykologiska förändring i filmen? Det är frågor jag söker svar på i mitt ar-

bete. Jag vill undersöka om man kan spåra Fotogeni och Fysionomi i en och samma bild. Un-

dersöka om man kan länka samman närbilderna, hitta en röd tråd i bilduttrycken, om det exi-

sterar en ansiktets estetik i filmen. Resultatet av analysen ställer jag mot teorier, både äldre 

och modernare, kring närbilden. Jag undersöker även det narrativa sammanhang bilderna ska-

par. Jag är intresserad av om det går att länka samman närbilderna i filmen för att få se en 

                                                
3 Edgar Allan Poe ”Det ovala porträttet” (1842 .sist reviderad 1845-1949) översatt av Paul Soares Rummet, virveln och den    
   döda  flickan (Stockholm: Vertigo förlag,1999), s.155-158. 
4 Jag använder den svenska stavningen av begreppet fotogeni, den franska stavningen  Photogénie kan förekomma i citat. 
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helhetsbild av huvudpersonens själsliga företeelser? En sammanfattning av mitt syfte är: att 

analysera närbilderna av Anna Karinas ansikte, se om jag kan spåra begreppen fysionomi 

och fotogeni, samt undersöka närbildernas narrativ.  

 

Mitt arbete kommer i huvudsak baseras på Béla Balázs och Jean Epsteins texter samt på film-

analysen jag gör av närbilderna i Vivre sa vi. Jag har avgränsat mig till att skriva om närbilder 

av ansiktet. Detta gäller både i filmanalysen och i min teoretiska fördjupning. I mitt arbete 

syftar närbilden på en filmisk avbildning av ett ansikte som är isolerat från sin omgivning och 

förstorat genom kamerans närhet.  Förstoringen gör det möjligt att se något annat i ansiktet än 

man kan göra på längre håll. Det är kameran som har förstorat bilden. Kameran har närmat sig 

objektet. Här är det fråga om kamerans teknik som gör detta möjligt. Att ansiktet är isolerat 

från sin omgivning betyder inte att det fyller upp hela bilden. Ansiktet kan till exempel omges 

av tomrum eller isoleras med hjälp av ljussättning. Jag menar att omgivningen finns kvar där 

bakom eller runt ansiktet, även om det fyller upp hela duken.  

 

Med tanke på mitt syfte har jag funnit Epstein och Balázs teorier kring närbilden mest intres-

santa. De var samtida, men hade olika syn på närbilden. Det är bland annat den skillnaden, 

men även likheterna mellan dem jag vill undersöka i mitt arbete. På 1920-talet var filmdiskur-

sen mellan teori och praktik mer sammanflätad än i dag. Diskussionerna handlade om estetis-

ka element i närbilden. Louis Delluc skriver ” Det som kodakkameran fångar är inte alltid vad 

man ville fånga. Det är i allmänhet en fördel”.5 Delluc hänvisar till något som tillkommer i 

den fotografiska reproduktionen och skänker bilden en specifik kvalitet. Det är en central 

ståndpunkt även i mitt arbete. Jag har valt att gå vidare och förankra 1920-talets teorier i sena-

re forskning, av exempelvis Jacques Aumont och Frank Kessler. Båda dessa teoretiker har 

skrivit texter om fotogeni och fysionomi. Det ger en bredare bild av sammanhanet, då jag dis-

kuterar och problematiserar båda begreppen. Ur en filmhistorisk teoretisk kontext kan det 

ifrågasättas varför jag inte behandlar Sergej Eisensteins montageteori. Han var trots allt sam-

tida med Epstein och Belázs under mellankrigstiden, då de teoretiska riktningarna utkristalli-

serades, samt han tillför ytterligare ett alternativ till att tolka och läsa filmbilder. Jag menar att 

montageteorin, som kom tidsmässigt något efter expressionismen och impressionismen, bely-

ser ett för mitt syfte mindre relevant teoriområde.  
                                                
5 Louis Delluc, citat hämtat ur Frank Kessler  ”Photogénie och fysionomi” , Kairos; Konst och film- texter efter   
  1970[2], red. Trond Lundemo (Lund: Raster Förlag, 2004), s.66. 
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Jag har delat upp arbetet i ett antal rubriker, för att underlätta för min metod och läsarens för-

ståelse av arbetet. Jag börjar med att redovisa den teoretiska bakgrunden av närbilden under 

rubrikerna: Avantgardet på 1920-talet i Europa, Fotogeni och Fysionomi. Den här delen i ar-

betet är tänkt att fungera som en förklarande och belysande del, också ur den filmhistoriska 

kontexten. En historisk belysning av Frankrikes- respektive Tysklands filmscen under 1920-

talet, där begreppen fotogeni och fysionomi placeras in. Därefter snävar jag min avgränsning 

ytterligare. Förklarar begreppen fotogeni och fysionomi mer ingående, samt skriver om före-

trädarna för dem. Under den här delen i arbetet är det primärt texter från 1920-talet som bildar 

min teoretiska grund. Filmen Vivre sa vie placerar jag in i dess kulturella och sociala kontext. 

I det moderna Paris på 1960-talet med den franska nya vågen. Mitt teoretiska förhållningssätt 

till den tidsepoken i det här arbetet blir att jag ämnar ta bort fokus från auteuren och i stället 

sätta filmbilden i centrum. Jag tar upp filmexempel från 1920-talets avantgarde att jämföra 

med Vivre sa vie. De här tre första avdelningarna blir som en teoretisk redogörelse för centra-

la personer, begrepp och filmstilar i mitt arbete. 

  

Under nästa rubrik i arbetet hamnar själva filmanalysen. Rubriken heter: Närbilderna i Vivre 

sa vie. Jag analyserar inte bara själva bilden, utan även ljud, skådespel och filmisk teknik. Min 

uppgift, som jag ser det, är att styrka min teoretiska avgränsning genom att förankra den i 

analysen och i senare forskning på området. I uppgiften ingår även förstås att motbevisa reso-

nemangen om så är fallet. Jag arbetar parallellt med filmteorierna och filmanalysen för att 

konkretisera resonemangen. Försöker man tillämpa teorierna var och en för sig isolerat, blir 

de bara mer otydliga. I stället kan det vara fruktbart att ställa dem mot varandra, så att de kan 

belysa varandra växelvis. Det är även detta som Aumont och Kessler gjort i sina texter. 

 

Resultatet presenterar jag dels i själva analystexten, men framför allt under den sista rubriken: 

Slutdiskussionen, som kommer efter filmanalysen. Slutdiskussionen innehåller inte några nya 

slutsatser, men dock förtydliganden av de teser jag driver i mitt arbete. I den sista delen  kny-

ter jag ihop mitt resonemang och visar på kopplingar jag funnit. Syftet och frågeställningar 

som finns i uppsatsen besvaras i möjligaste mån där. Min metod är således att börja med en 

beskrivning av den teoretiska bakgrunden, förankra den i filmanalysen och slutligen koppla 

detta till senare teorier samt förtydliga mitt resonemang under slutdiskussionen. 
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Närbilder och teorier kring dem uppkom tidigt i filmens historia. I början kretsade debatten 

bland annat kring det overkliga i närbilden. Hur människokroppen styckades upp på duken 

framför åskådaren.6 Hur närbilden av ett ansikte bröt mot filmens tidslighet och rumslighet. 

Jag kommer inte använda mig av de här allra tidigaste filmteorierna. Tyngdpunkt ligger i stäl-

let på mellankrigstiden och på senare delen av 1900-talet. Jag har inte upptäckt någon specifik 

litteratur eller forskning om närbilder i Vivre sa vie. Den litteratur jag hittat handlar främst om 

Godard som auteur och franska nya vågen. Fast i Kaja Silverman and Harun Farocki  Spea-

king about Godard finns många användbara analytiska resonemang runt Vivre sa vie.7 Jag ser 

min filmanalys som lite av en empirisk undersökning, där teorierna appliceras och provas på 

närbilderna på ett konkret sätt. I min undersökning av forskningsläget har jag inte stött på 

något liknande arbete angående Vivre sa vie. Jag menar att min analys kan fylla en funktion 

och skapa ett intressant utgångsläge för vidare fördjupning.  

 

Jag har redan hämtat ett citat från Jean Epsteins ”Förstoring” ytterligare en viktig text för mitt 

arbete är hans ”En maskins intelligens”.8 Béla Balázs skrev sin text om ”människans ansikte” 

i slutet av 1940-talet, då ljudfilmen redan var uppfunnen.9 Det gör den texten extra intressant 

för mitt arbete eftersom jag även analyserar hur ljud används i Vivre sa vie. Fysionomi är 

nyckelordet i Balázs filmteori, där förstoringseffekten kan locka ansiktet att avslöja känslor i 

uttrycket. Av de senare texterna jag valt är Jacques Aumont ”ansiktet i närbild” som kom på 

1990-talet den viktigaste.10 Aumont skriver om sambandet mellan Poe´s ”Det ovala porträttet” 

och Epsteins film La chute de la maison Usher / Huset Ushers fall (Jean Epstein, 1928) vilket 

är intressant för mitt arbete. Jag har haft stor behållning av Frank Kesslers text ”Photogénie 

och Fysionomi” i antologin Konst och film.11 Filmtidskriften Auras dubbelnummer från 1996 

handlar just om närbilden och där finns texter av stort intresse för mitt arbete.12 Olyckligtvis 

läser jag varken tyska eller franska och kan således inte använda primärtexterna. 

 

                                                
6 Jan Holmberg  förtätade bilder; filmens närbilder i historisk och teoretisk belysning  (Stockholm: Aura förlag, 2000), s.60. 
7 Kaja Silverman and Harun Farocki Speaking about Godard (New York/London: New York University Press, 1998) 
8 Jean Epstein ”En maskins intelligens”(1946), Kairos; Konst och film- texter före 1970[1], red. Trond Lundemo 
   (Lund: Raster Förlag, 2004), s. 127-158. 
9 Bèla Balàzs “Människans ansikte”(1949) ur Söderbergh Widding, Astrid Sätt att se:  
   Texter om estetik och film (Stockholm: T. Fisher Förlag, 1994), s.168-195. 
10 Jacques Aumont ”Ansiktet i närbild”(1989) ur Söderbergh Widding, Astrid Sätt att se:   
   Texter om estetik och film (Stockholm: T. Fisher Förlag, 1994), s.196-230. 
11 Frank Kessler ”Photogénie och fysionomi”, s. 61-84. 
12 Aura; filmvetenskaplig tidskrift red. Jan Olsson m.fl. (Volym 2. Nummer 1-2, Stockholm: Stiftelsen Filmvetenskaplig    
   Tidskrift,1996)  
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De mest centrala franska texterna finns dock översatta i Richard Abels samlingsverk från 

1988.13 En fördel med mitt ämnesval är att många av övriga centrala texter finns översatta till 

engelska och/eller svenska. Det är glädjande att så pass mycket material om närbilden finns 

översatt av forskare på Filminstitutet. Jan Holmberg, Astrid Söderbergh Widding, Trond Lun-

demo och Maaret Koskinen har alla skrivit texter jag använder mig av. Jan Holmbergs dok-

torsavhandling om närbild i filmen har betydelse speciellt vid den historiska belysningen av 

filmteorin. Jag använder en bok av vardera David Bordwell och Kristin Thompson för att pla-

cera närbilderna i en narrativ kontext.14 Bordwell har ägnat ett helt kapitel åt Godards filmstil i 

sin bok. Bordwell har sett ett stilistiskt samband i Godards tidiga filmer från slutet av 1950-

talet till början av 1960-talet som jag tagit till mig.       

 

 

2. Avantgardet på 1920-talet i Europa 

 

Från första världskriget till ljudfilmens ankomst fick Paris uppleva ett växande intresse för 

filmen både konstnärligt och intellektuellt. Filmstilen som växte fram benämns Impressionism 

och blev den första franska filmvågen i början av 1920-talet. Den här avantgarderörelsen 

sträckte sig utanför själva filmmediet. Konströrelsen genomsyrade tidskrifter, filmklubbar och 

teoriböcker. Företrädare både som regissörer och teoretiker var bland andra Germaine Dulac, 

Jean Epstein, Louis Delluc, Abel Gance och Marcel L´Herbier. De delade idén om att  

utveckla ett specifikt filmspråk. De tog vid där Ricciotto Canudo (1877-1923) slutade. Han 

som myntade uttrycket att filmen är ”den sjunde Konstarten”.15 Impressionisterna ville särskil-

ja det filmiska uttrycket genom dess teknik, till exempel slowmotion eller dubbelexponering. 

Samtidigt ville de bejaka det naturliga ljuset och de realistiska miljöerna. De ville skapa en 

egen fransk konstfilmsscen. Mot slutet av 1920-talet tog avantgardet inspiration från konststi-

lar som kubismen, dadaismen och surrealismen. Med filmer som Ballet mécanique (Lé-

ger,1924) och Un Chien andalou (Buñuel, Dali, 1929) tänjde de på filmspråkets uttrycksmöj-

ligheter. Nu var det inte så att alla ägnade sig åt konstfilm under den här perioden. Även inom 

avantgardet kombinerade regissörerna sina filmexperiment med narrativ klassisk film. Filma-

re från andra länder kom till frankrike och gjorde betydande verk. Dansken Carl-Theodor 

                                                
13 Richard Abel French film Theory and Criticism Volym 1 -2, 1907-1939 (New Jersey: Princeton university press, 1988) 
14 David Bordwell Narration in the Fiction Film (Great Britain: Methuen & Co. Ltd, 1985) samt 
    Kristin Thompson  Breaking the glass Armor (New Jersey: Princeton University Press, 1988) 
15 Ginette Vincendeau The Companion to French Cinema (London: British Film Institute, 1996), s.77-78. 
 

6 



 

Dreyer reste vid den här tidpunkten till Paris för att filma La Passion de Jeanne d`Arc. Ed-

gardo Cozarinsky skriver om filmen och perioden ”The concentrated power of the film goes 

beyond any concept of what is abstract and concrete; details of clothing and armament have 

the same textured presence on the screen as skin, hair and tears[...] filmmakers all seemed 

equally intent on stylizing the image to achieve a visionary effect[...]”16 

 

I Tyskland utvecklades expressionismen som framför allt är känt som en konstnärsstil i början 

av 1900-talet. När stilen spred sig till filmens område fick den sitt starkaste fäste i tyskland. 

Filmare som Robert Wiene, Fritz Lang, F.W. Murnau och G.W. Pabst gjorde filmer där ljuset, 

scenen och det visuella uttrycket ofta antog en överdriven tydlighet. Expressionismen inom 

filmen hade fortsatt starka kopplingar till teatern och filmskådespelarna försökte medvetet 

överdriva mimiken och gesterna för att nå ett så expressivt uttryck som möjligt. Regissörerna 

experimenterade med mise-en-scène, klippning och kamerateknik. Inom måleriet brukar man 

säga att expressionismen försvinner i mitten av 1920-talet, det är samtidigt som det sker en 

förändring av det kulturella klimatet i Tyskland. Flera konstnärer vänder sig bort från expres-

sionismen i riktning mot realism och samhällskritik. Den nya sakligheten kom en av filmsti-

larna under den här perioden att kallas, den ledande filmskapare var G. W. Pabst, en regissör 

Balázs uppskattade mycket.  I filmen Die freulose Gasse/ Den glädjelösa gatan (Pabst, 1925) 

visas en melodram om medelklassens normer och fattigdom. I Die Büchse der Pandora/ Pan-

doras ask (Pabst, 1929), ser vi den gåtfulla nymfomanen Lulu. För Pabst var Lulu symbolen 

för den befriade kvinnan, med samma rätt till sin sexualitet som mannen.17 Jag ser en intres-

sant koppling mellan Die Büchse der Pandora och Vivre sa vie, först genom handlingen och 

genom socialrealismen sedan mellan huvudpersonerna där båda bejakar den fria viljan och 

vill leva sitt liv.   

  

Den tydligaste skillnaden mellan de båda filmrörelserna var idéerna kring filmens syfte, fil-

mens funktion som konstart. För expressionisterna var målet att uttrycka känslor på det mest 

direkta och extrema sätt som filmmediet kunde erbjuda. Impressionisternas mål var att jobba 

för filmens särart, genom att visa upp bilder som bara filmmediets teknik klarade av att skapa. 

                                                
16 Edgardo Cozarinsky ”Foreign Filmmakers in France” i Rediscovering French Film (New York: The Museum  
    of Modern Art, 1983), s.137. 
17 Ingegerd Källström ”Ögat som spårhund: Balázs och uppmärksamhetens estetik”, Mannen med filmkameran: Studier i     
    modern film och filmisk modernism, red. Lars Gustav Andersson och Erik Hedling (Lund: ABSALON,    
    Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, 1999), s.88-89. 
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När man ser på den historiska kontexten visar sig kopplingen mellan Tyskland-expressionism-

Béla Balázs-fysionomi vidare mellan Frankrike-impressionismen-Jean Epstein-fotogeni. Det 

är en förenkling som är hållbar, fast i mitt arbete tänker jag visa på en mer komplex bild av 

denna kopplingskedja. Mot slutet av 1920-talet förlorar begreppen fotogeni och fysionomi 

betydelse till förmån för montaget, som kom att dominera den filmteoretiska diskursen lång 

tid framöver.   

 

 

3. Fotogeni 

 

I ordboken står att läsa att begreppet fotogenisk betyder ”[…]som tar sig bra ut på fotografier: 

ett [fotogenisk] ~t utseende.”18 Den vanligaste uppfattningen är nog att en person som gör sig 

bättre på bild än i verkligheten har en fotogenisk egenskap. Vad är det egentligen som händer 

i reproduktionen? Begreppet härstammar ursprungligen från fotografins område, det var ett 

fackuttryck redan 1869. Fotografiet sågs från början endast som en avbild av vad ögat såg. 

Det var svårt att hävda att fotografiet också kunde vara konst. I den utvecklingsprocess som 

följde spelade fotogenidiskursen en viktig roll. Framför allt lite senare när begreppet applice-

rades på filmteorin. Det centrala var ljuset, fotografi betyder just att måla/skriva med ljus. Det 

upptäcktes att kamerans avbild skilde sig från ögats eftersom den kunde göra något som ögat 

inte kan, nämligen att frysa bilden i det flyende ögonblicket. Följden blev att fotografiet gav 

tillgång till ett nytt sätt att se på verkligheten. Den engelska fotografen Henry Peach Robinson 

skrev redan 1896 ”[---] images look nothing like nature. This betrays them, since if we can 

add untruth, we can idealise. But we go futher and say that we can add truth to naked facts.”19 

Det handlar således om något som läggs till i reproduktionen. Aumont hänvisar till fotogeni 

angående den här extraingrediensen. Det är den fotogeniska kraften som medvetet eller 

omedvetet läggs till i bilden.20  Fotogeni är ett återkommande begrepp som nämns under hela 

fotokonstbegreppets utveckling, vilket pågick fram till ungefär 1930.  

 

I början av 1900-talet sökte de så kallade Pictoralisterna efter det konstnärligt synliga i bilder-

na. Det var effekter vilka förhöjde fotografiets konstnärliga egenskaper.  

                                                
18 Sture Allén och Norstedts Förlag Norstedts Svenska Ordbok (Gjovik Norge: Språkdata, 1990), s.261.  
19 Henry Peach Robinson citerad i Jacques Aumont The Image (London: British Film Institute, 1997), s.236. 
20 Aumont The Image, s.227-240. 
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Det konstnärliga för dem låg i val av material, färger, själva det konstnärliga utförandet. Lik-

nande konstnärliga värderingar tillskrevs målningar vid den tiden. Ytterligare ett intressant 

exempel från den här tiden är de spiritistiska bilder som kom fram. Det växte upp en hel sub-

kultur kring dessa. Det var manipulerade bilder vilka visade upp spöken och andar. De såldes 

sedan som verkliga avbildningar av fenomen det mänskliga ögat inte kunde registrera. Här 

ligger kopplingen till Röntgen och hans geniala uppfinning nära till hands. Det gjordes tidiga 

filmexperiment med röntgentekniken av rörliga kroppsdelar på människor och djur. Den nya 

tekniken som kom i början av 1900-talet hjälpte människan att förstå verkligheten bättre. För 

1920-talets teoretiker var filmen inte bara en ny konstform, utan filmiska stilgrepp som när-

bilden och ultrarapiden sågs som ett slags optiska och filosofiska hjälpmedel. Det här nya 

sättet att se och tänka på filmmediet har Tom Gunning kallat för en ”gnostisk mission”.21 

Samma idé ligger bakom tanken att fotot eller bilden visar upp sådant vi inte ser med ögat. 

Aumont skriver ”The photographer´s art is to show nature in its best light, to draw out inten-

tionally and willfully its photogenic potential, that is, to express reality;[---]”22 

Vissa bilder innehåller något specifikt, ofta svårt att sätta ord på. Detta tillägg som fångar vår 

uppmärksamhet, som kan få oss hänförda i dagar, efter att vi tittat på bilden. Är det en form 

av fotogeni? Eller ska vi kalla detta fenomen punktum? Vilket Roland Barthes gör i sin essä 

Camera Lucida.23 Han för ett resonemang väldigt likt fotogeniens men med en egen termino-

logi. Han menar att ett fotografi kan visa något nytt vi inte upptäckt tidigare. Ett litet mirakel i 

bilden, i upplevelsen. Där punktum får representera det som man inte kan sätta namn på, det 

som träffar, fångar ögats intresse. Det är den detaljen som tar över, som stör, väcker ett intres-

se hos åskådaren, menar Barthes.24 I direkt anknytning till Barthes bidrar Kessler med ett vik-

tigt påpekande, han säger ”Alla dessa begrepp utmärks av samma problem. De är teoretiskt 

intressanta, eftersom de betecknar fenomen som obestridligen existerar, men försöker man 

med hjälp av konkreta exempel förtydliga vilka de är, blir man ständigt hänvisad till den sub-

jektiva erfarenheten.[---]”25  Kessler menar vidare att den diskursen är mer fruktbar på filmens 

område. Där fenomen kan ges en mening inbäddade i en narrativ ram. Det handlar inte om att 

visa på en motsats mellan bildens narrativ och bildens suggestiva effekt. Tvärtom bör man 

                                                
21 Tom Gunning “In Your Face: Physiognomy, Photography, and the Gnostic Mission of Early Film” i  Holmberg, s.90. 
22 Aumont The Image, s.237. 
23 Roland Barthes,  Camera Lucida (Great Britain: Vintage, 2000) 
24 Ibid., s.27. 
25 Kessler , s. 79-80. 
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försöka göra dessa gamla filmteoretiska begrepp [fotogeni och fysionomi] fruktbara för ana-

lys, menar Kessler.26 

 

Relationen mellan verklighet och fiktion var en fråga som diskuterades under uppkomsten av 

1920-talets konstfilmsbegrepp. Det är främst två franska teoretiker som haft betydelse för 

fotogeni begreppets koppling till filmteorin, nämligen Jean Epstein och Louis Delluc. Den 

senare gav ut samlingsvolymer av sina texter exempelvis i Photogénie, 1920.27 Epstein skrev 

boken Bonjour Cinema 1921.28 Delluc anses som en av de första att koppla begreppet till fil-

men. Han menade att något ”visst” tillkommer den fotografiska reproduktionen och skänker 

bilden en specifik estetisk kvalitet. Han menade att fotogeni representerade det söta och trev-

liga i vardags språket, en person som tar sig bra ut på bild. Om målet är att framkalla fotogeni 

i filmbilden så kan man vara kritisk mot denna definition. Filmen strävar då mot det trevliga 

och det söta, det leder i sin tur till en utslätning av filmbilderna, där allt är sött och trevligt, 

där inget sticker ut åt något håll. Delluc tar inte upp resonemanget i sina texter. Han erbjuder 

heller inte någon alternativ definition av begreppet. Det han vill framhålla är i stället filmiska 

element som kan producera fotogeni. Delluc använde termen fotogeni i betydelsen filmens 

kapacitet att representera verkligheten genom ett nytt synsätt. Att avbilda skönheten i verklig-

heten och få oss begripa vår omvärld.29 Om fotogeni är svårt att definiera inom fotokonsten så 

är det än svårare att definiera begreppet inom filmkonsten. Delluc skrev 1920 ”[---]Few peo-

ple understand the importance of photogénie and the rest do not know what it is. I would be 

delighted if one assumed a mysterious link between photo and génie.[---]”30  

 

Det är viktigt att tänka på begreppets kontext i och med dess framväxt. Det utvecklades när 

filmen saknade både ljud och färg. Samtidigt fanns en experimentlusta och utforskarglädje 

genom rörelser som surrealism och Dada. Det ögonblickliga i den rörliga bilden, det som 

överraskar, hittade Delluc inte i spelfilmen utan i de korta dokumentära nyhetsinslagen. Ett 

exempel som Delluc och även Epstein återkommer till är just nyhetsinslagen som presentera-

des innan en filmvisning. Delluc skriver vidare ”[---]How many times… has the best part of 

an evening in front of the screen been the newsreels, where a few seconds give such a strong 

                                                
26 Ibid., s.80. 
27 Louis Delluc Photogénie (Paris: de Brunoff, 1920) 
28 Jean Epstein Bonjour Cinéma (Paris: Éditions de la Siréne, 1921) 
29 Kessler , s.66. 
30 Louis Delluc citat hämtat ur  Aumont, The Image , s.237. 
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impression that we feel them as artistic. One can hardly say the same of the dramatic fea-

ture...which follows.[---]”31   

 

Jean Epstein hävdade att filmen sammanfattar, generaliserar och visar upp en estetisk idé. Allt 

medan åskådarens blick renodlar och uppfattar ytterligare ett sätt att tolka bilden på, en ide 

om den filmiska estetiken de ser på duken. Epstein försöker utveckla Dellucs tankegångar åt 

ett mer positivt håll. I sin bok Le Cinématographe vu de L´Etna från 1926 samlar han ett antal 

texter och formulerar en definition av Fotogeni; som de rörliga och individuella aspekterna i 

ting, varelser och själar som får sitt moraliska värde förhöjt genom filmisk reproduktion.32 

Det finns flera frågetecken runt den här definitionen. Vad är moraliskt värde? Vem bestäm-

mer var gränsen för värdet går? Hur ser en reproducerad själ ut i filmbilden? Är det detta som 

är fotogeni i så fall? För Epstein är fotogeni ett plötsligt blixtsnabbt uppträdande fenomen. Ett 

ovanligt ögonblick av njutning hos åskådaren. Det här resonemanget tappar i styrka i och med 

dagens teknik. När vi med teknikens hjälp gör det möjligt att visa exakt samma scen hur 

många gånger som helst och även i slowmotion. Det ovanliga ögonblicket kan manipuleras, 

och i värsta fall urvattnas. Epstein gör en träffande liknelse att fotogenins värde för filmen är 

vad färgens värde är för målningen eller volymen för skulpturen nämligen det utmärkande 

elementet för konstarten. Han menar att fotogeni är filmens renaste uttryck.33 Jag ser det som 

en direkt koppling till Canudo och filmen som den sjunde konstarten. En strävan åt något spe-

cifikt filmiskt jämfört med andra konstarter.   

 

Det är även här viktigt tänka på den historiska kontexten av 1920-talets konstklimat. Där 

avantgardistfilmer, surrealism och impressionism var det rådande på den moderna konstsce-

nen vid den här tiden. Ett exempel är utvecklingen av kubismen och futurismen där rörelsen 

skulle synas i själva bilden. Ett försök att ”måla” rörelsen, att måla som på film. De som gjor-

de film hade en strävan efter att nå fram till det rena filmiska uttrycket. Jag ser en fara här att 

begreppet blev en utopisk idé. Jakten på den perfekta filmen som enbart består av fotogeniska 

bilder blir till ett surrealist konstfilmsexperiment. En film kan enligt Epsteins definition av 

begreppet innehålla fler eller färre fotogeniska bilder. Om vi skulle roa oss med att plocka ut 

en filmruta så finns ljuset där men inte rörelsen, alltså försvinner den filmiska fotogenin. En 

förutsättning för fotogeni är ljus och rörelse på samma gång.  Jag förstår det som att ett foto-
                                                
31 Ibid., s.237. 
32 Jean Epstein Le Cinématographe vu de L´Etna (1926), i Kessler, s.67. 
33 Jean Epstein,” Förstoring” , s.162-163. 
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grafi inte kan vara fotogenisk i sig självt, enligt Epsteins definition. Då kan vi även räkna bort 

Barthes punktumteorier. Epsteins definition av begreppet förändras under ett fåtal år på 1920-

talet. Det gör att beroende på vilken av Epstein texter man hänvisar till så kan fotogeni ha en 

något skiftande betydelse. Det finns trots allt vissa återkommande teser han driver i sina tex-

ter. Den första tesen handlar om att fotogeniet bara existerar i rörelsen och/eller tiden. Det kan 

endast ha med omvärldens rörliga aspekter att göra. Det är i huvudsak ett labilt, flyktigt och 

diskontinuerligt begrepp. Epstein menar att en bild av ett ansikte inte kan vara fotogeniskt 

annat än glimtvis, orsakat av en rörelse eller ett visst uttryck. Det är inte själva föremålen eller 

ansiktena som är fotogeniska utan deras förändringar och variationer. De fotogeniska bilderna 

är inte heller hela tiden fotogeniska. Epstein menar att i synnerhet närbilden bör vara kort, 

därför att den innehåller ett ögonblick, eller i bästa fall några ögonblick av fotogeni. Filmen 

fixerar rörelsen, ögonblicket och varaktigheten, alltså tiden.34  

Den andra tesen om begreppet har mer med filosofi att göra. Epstein formulerar en egen teori 

kring maskinen och filmen. I en av hans texter ”En maskins intelligens” hävdar han att filmen 

är en maskin för att tänka i tid, i en vidare definition. Filmen har med tiden att göra i en abso-

lut bemärkelse och på alla plan, ontologiskt, fenomenologiskt men också estetiskt och till och 

med etiskt. 35 Det är kontentan av Epsteins andra tes. Filmen kan uppenbara det psykologiska, 

han skriver:                                         

 

 

 
Det innebär att den kinematografiska maskinen för helt egen räkning och utan att man så noga 

lade märke till det, åtog sig att, på ett fullständigt originellt sätt, förnya och stärka tolkningens 

delirium, att frigöra den från det syllogistiska förtrycket och att lära människorna eller lära dem 

på nytt använda sig av sin poetiska förmåga […] då finns filmens verkliga genialitet i dess au-

tentiska egna kapacitet för surrealisering, i ett system av tolkning,  

omedveten och automatisk, som finns inneboende i själva instrumentet.36 

 

 

 

 

                                                
34 Jean Epstein i Aumont ”Ansiktet i närbild”, s.210-212. 
35 Epstein ”En maskins intelligens”, s.127-158. 
36  Jean Epstein ”En maskins delirium” (Paris: 1949), Kairos; Konst och film- texter före 1970[1] red. Trond Lundemo (Lund:   
    Raster Förlag, 2004), s.161. 
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Filmen  uppenbarar det psykologiska men även det moraliska. Fotogeniet är varje aspekt av 

tingen, av personerna och av själarna, vilket ökar dess moraliska kvalitet genom kinematogra-

fisk reproduktion. Epsteins formel lyder alltså: filmisk rörlighet plus höjd moral är lika med 

fotogeni. Epstein menar att filmskaparens arbete är mer än estetik, det är ett psykologiskt och 

moraliskt arbete. Fotogeniet är ett filmiskt ”värde” som har med moral och psykologi att göra. 

Detta värde är resultatet av en produktion, av ett tillägg som den filmiska reproduktionen, det 

vill säga filmningen gör: filmen lägger något till det den filmar, liksom tänkandet lägger till 

någonting till det som det reflekterar över. Genom filmens tekniska möjligheter kan fotogeni 

uppnås. Det är bland annat detta som Epstein benämner som maskinens intelligens. Vad var 

det då för teknik det handlade om på 1920-talet? De unga filmskaparna i den första franska 

vågen med bland andra Epstein, Gance och L´Herbier i spetsen ringade in den fotogeniska 

effekten och avgränsade den. Aumont menar samtidigt att filmarna till viss del missbrukade 

dess vaghet, de använde hisnande kamerarörelser och ultrarapid. Allt de uppnådde då var ett 

konstruerat, viljemässigt fotogeni, långt ifrån idealet.37  

 

Epstein skriver i sin text ”En maskins delirium” om filmens poetiska värde. Jag anser att hans 

resonemang här går att koppla till fotogenibegreppet. Epstein menar att den kinematografiska 

processen sätts igång av människan ibland utan att förutse om det poetiska värdet ska fram-

träda på duken. Det nya fantastiska är just fotogenin som maskinen producerar genom sin 

egen funktion. Hur oförutsägbar dess poetiska effekt än är och hur irrationella dess framställ-

ningar än är, så är deliriet hos de filmiska bilderna resultatet av en mekanisk rörelse, menar 

Epstein.38  Han skriver om det poetiska värdet, något som jag antar har en värdeskala av något 

slag. En skala där exempelvis stort eller litet poetiskt värde kan placeras in, eller en skala av 

mer eller mindre poetiskt värde. Något som kan alstras mer eller mindre värde, kopplingen 

syns om man ställer resonemanget mot det speciella som tillkommer filmbilden för att bilda 

fotogeni. Kontentan av Epsteins tes är att vi bör se maskinen som tänkande. Han menar att 

objektivt har man rätt att anta att det finns ett medvetande så fort man kan konstatera en orga-

niserande känslighet som reagerar på olika val. Hela fantasin hos de aspekter som filmkame-

ran skapat är resultatet av tillämpningen av ett system som bygger på upplösning av jämför-

barheten i såväl rummet som tiden, hävdar Epstein i sitt resonemang runt maskinens intelli-

                                                
37 Aumont ”Ansiktet i närbild”, s.215. 
38 Epstein ”En maskins delirium”, s.172. 
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gens.39 Oavsett om man håller med om detta resonemang så kan man i alla fall erkänna att 

filmkameran ibland registrerar sådant som det mänskliga ögat inte fångar. Allt i från ljusskift-

ningar, märkliga ljud, blickar och rörelser. Detta kommer jag ta fasta på i min filmanalys se-

nare i arbetet. 

 

4. Fysionomi 

 

I ordboken står att läsa att fysionomi betyder ”[…](typ av) utseende, särsk. om anletsdrag, ibl. 

med ngt. negativ biton.”40 I likhet med fotogeni är fysionomi ett begrepp som uppkom innan 

filmteoretikerna tog det till sitt. Då begreppet i viss mån ändrade betydelse eller åtminstone 

genererade en bredare definition. Inom filmteorin betyder fysionomi också ansiktets specifika 

drag, ursprungliga drag och slutligen också den aspekt som skiljer ett ting från ett annat. På så 

sätt får man alltså en fortlöpande semantisk utvidgning av ett begrepp som börjar med det 

mänskliga ansiktet och slutar med tingens särdrag.41 Under hela 1800-talet diskuterades fysio-

nomiska teorier som spelade en betydande roll i konsten, särskilt inom litteraturen. Här ett 

belysande exempel från en text av Edgar Allan Poe: 

 

 
Ljusets fantastiska effekt på de förbipasserande kom mig att som förtrollad studera individuella 

ansikten, och trots att denna värld av ljus flimrade förbi framför fönstret så hastigt att jag aldrig 

fick mer än en kort glimt av varje, tyckte jag mig likväl i mitt nu sällsamma mentala tillstånd 

upprepade gånger i dessa glimtar kunna utläsa ett helt livs historia […] När jag under det korta 

ögonblick jag först såg ansiktet försökte analysera dess uttryck, ingav det min förvirrade och pa-

radoxala föreställningar om oerhörd mental styrka, vaksamhet, njugghet, girighet, kallsinne, ill-

vilja, blodtörst, triumf, munterhet, fasa, och intensiv – outsäglig förtvivlan.42 

 

 

I det här citatet menar jag att Poe sammanfattar mycket av de fysionomiska teorierna som 

senare utvecklas till filmteoretiska idéerna under mellankrigstiden. Han beskriver både foto-

geni och fysionomi i sin text. Ljuset, rörelsen och ansiktsuttrycken, allt finns med i texten. I 

Béla Balázs filmteorier är det inte bara ansiktet som bär på fysionomi utan även landskapet, 

                                                
39 Jean Epstein ”En maskins intelligens”, s.127-158. 
40 Sture Allén och Norstedts Förlag, s.277. 
41 Kessler, s.69. 
42 Edgar Allan Poe ”Mannen i mängden”(1840.sist reviderad 1845) översatt av Paul Soares Rummet, virveln och den döda        
    flickan (Stockholm: Vertigo förlag,1999), s.118. 
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samt närbilder av ting. På så sätt framstår världen som ett universum som vill bli avkodat. I 

kontexten till dessa teorier ligger just de tidiga tyska filmteoretikernas sätt att tänka på film 

som en text. Det är den synliga realitetens språk, den egentliga grunden för själva filmspråket. 

Den värld filmen presenterar för oss är inte bara synlig utan också läslig. Det blir en sorts dia-

lektik mellan människan och den värld som omger henne.    

 

Det var under den dynamiska kulturepok efter första världskriget som fysionomin plockades 

upp igen. Ett fysionomiskt tänkande återfanns hos många av Weimarrepublikens kulturper-

sonligheter. Tidigare hade bland andra Darwin och Duchenne gjort fysionomiska experiment 

på det mänskliga ansiktet. 43  Sammanhanget, den narrativa iscensättningen var för dem en 

förutsättning för ansiktets läsbarhet. Balázs lyfter i sina texter fram tidigare filmdiskurser om 

mediets förmåga att genom närbilder av ansiktet synliggöra det specifikt mänskliga. Balázs 

hänvisar direkt till fysionomin och gör den till ett centralt begrepp i sina teorier. Han skriver 

att ”[---] Inför ett isolerat ansikte uppfattar vi inte rummet. Vår rumskänsla undergrävs. En 

dimension som tillhör en annan ordning öppnas för oss: nämligen fysionomins[---].”44  

 

För Balázs är fysionomin något nödvändigt i människans perception. Den förekommer i varje 

skådespel och är avgörande för det. Balázs menar att fysionomin utgör kvaliteten och värdet 

hos det betraktade föremålet. Hans huvudtes i vilken varje föremål i omvärlden som betraktas 

som skådespel, alltså vilket är representerat, antar en kvalitet av fysionomisk karaktär. Vidare 

innebär detta att föremålets fysionomi uppfattas på samma sätt som ansiktets. Balázs hävdar 

att fysionomin är en moral vilken säger sanningen om sin bärare.45 Man kan här diskutera om 

han drar sin tes för långt. Aumont tolkar hans texter relativt kritiskt och säger bland annat, att 

om allt har en fysionomi, till exempel dekoren, måste man [regissören, scenografen] se till att 

inte delfysionomierna i en filmscen motsäger varandra.46 Epstein däremot menar att filmisk 

stiliserad dekor varken bör eller får förekomma. Han går så långt som att hävda att till exem-

pel en av de första expressionistiska filmerna, Das Cabinet des Dr. Caligari/ Dr.Caligaris 

Kabinett (Robert Wiene,1919), har en sjuklig förstoring av rekvisitan.47 

                                                
43 Holmberg, s.180. 
44 Balázs, ”Människans ansikte” s.170. 
45 Balázs i Aumont ”Ansiktet i närbild”, s. 203-204. 
46 Ibid., s.204. 
47 Jean Epstein i Kessler, s.75. 
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Balázs diskuterar mycket kring motsättningen eller förhållandet mellan vad en skådespelare 

uttrycker med ansiktet och vad den uttrycker med ord. 

 

 
Fysionomins ordlösa monolog, ansiktsuttryckets stumma lyrik kan säga mycket som andra 

konstarters uttrycksmedel är oförmögna till. Ansiktsuttrycket kan inte bara uttrycka det som inte 

skulle kunna sägas i ord, utan ansiktets rytm och förändringar i anletsdragen kan avslöja själsrö-

relser som språket skulle vara oförmögen att uttrycka. En lätt skälvning i ansiktet kan ge uttryck 

åt en känsla som skulle kräva en lång mening att formulera.[---]48 

 

 

Han menar att filmen som konstart gjort det möjligt för människan att uttrycka sina inre käns-

lor genom fysionomins subtila mimiska nyanser. Detta fysionomins spel pågår ständigt. Det 

sker spontant och omedvetet, människan kan varken kontrollera eller hålla tillbaka det språk 

som fysionomin utgör. Om det stämmer, vilket jag anser, så har vi möjligen hittat ett svar på 

varför vi känner olust inför att se oss själva representerade på film. Vi är helt enkelt omedvet-

na om vårt eget ansiktes fysionomiska spel. Det här går förstås att träna upp och en professio-

nell skådespelare bör ha kontroll över sin fysionomi för att kunna uttrycka det som krävs. 

Balázs använder begreppet mikrofysionomi för att beskriva den subtila mimik filmen har möj-

lighet att visa upp genom närbilden. Stumfilmsansiktet är även ett flitigt använt begrepp i hans 

texter. Han menar att stumfilmen skilde ut ansiktsuttrycket från dess omgivning, för att det 

skulle kunna ingå i en ny helt särpräglad andlig dimension. Stumfilmen visade upp mikrofysi-

onomins värld som åskådaren inte kan se med blotta ögat i det dagliga livet. Ända från stum-

filmens början har mikrofysionomin bevisat att man kan läsa ut mer av ett ansikte i närbild, än 

vad man vanligtvis ser där.49 

Källström anser att Balázs filmestetik i grund och botten handlar om uppmärksamhet. Hos 

Balázs är själva iakttagandet det viktiga. Verkligheten är dold och konstens uppgift är således 

att demaskera verkligheten.50 Balázs menar att ett ansikte kan läsas ”mellan raderna” och det 

dolda ansiktet blir synligt där. Han menar att människan har flera olika ansikten i filmbilden. 

Genom närbildens mikrofysionomi förvandlas det dolda ansiktet till ett synligt ansikte inför 

vår blick, det kan inte ses av någon annan än den som det riktar sig till- och av publiken. 

                                                
48 Balázs ”Människans ansikte”,  s.179. 
49 Ibid., s. 173-174.  
50 Källström, s.89-90. 
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Balázs skriver ” Mikrofysionomin får människans två ansikten att framträda, sammansmälta 

och ändå vara särskiljbara: det ansikte som hon skapar och det ansikte som hon har och som 

hon inte kan ändra, som redan har blivit anatomi.”51  

 

 

5. Fotogeni kontra fysionomi 

 

En viktig skillnad mellan fotogeni och fysionomi är att inom fysionomin avslöjar kameran 

saker som redan finns där, medan inom fotogenin handlar det om att kameran tillför något. 

Närbilder visar upp fysionomiska landskap vi inte sett förut men som alltid funnits där, åskå-

daren upptäcker en ny värld tack vare filmtekniken. Inom fotogenin handlar seendet mer om 

upptränande, att åskådaren ska få ett ”visuellt gehör”, där upplevelsen av det beskådade är 

större på bioduken än i verkligheten. Kameran visar saker som inte existerar i verkligheten. 

Genom till exempel ljus, ljud och kamerateknik tillförs något till filmbilden. Både i Aumonts 

texter samt i Kesslers text förekommer det konkreta exempel på fotogeni respektive fysiono-

mi. Aumont reflekterar över det besynnerliga att Balázs och Epstein var samtida, men trots 

det var begreppen fristående från varandra. Det är som om de var instängda i var sitt eget teo-

riområde. Aumont menar vidare att en anledning till detta var att inom de kretsar regissörerna 

vistades då fanns en benägenhet att bilda egna små universum. De blickar inåt i stället för 

utåt.52 Det ska poängteras att vid flera tillfällen möts teorierna och flyter närmast ihop till den-

samma. 

 

I Epsteins filmer, vilka man inte ska förväxla med hans teorier om än de stödjer varandra, 

visas ofta fotogeni i vattnet och i naturen. Aumont tar som exempel på fotogenibegreppet upp 

La Chute de la maison Usher/ Huset Ushers fall (Jean Epstein, 1928) där växtvärlden och 

vattnets element har tematiska motiv som kan kopplas till människa. Jag menar att de här tan-

karna att föra över ”vissa” egenskaper kan jämföras med Balázs diskussion om hur tingen runt 

omkring oss antar fysionomiska egenskaper. Mellan fotogeni och fysionomi finns skillnader i 

dynamiken och rörelsens rent filmiska värden, menar Aumont. Han anser att begreppen har ett 

gemensamt mål att registrera en verklighet som har något att uppenbara  

                                                
51 Balázs, ”Människans ansikte”,  s.191.  
52 Aumont, ”ansiktet i närbild”, s. 196-229. 
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”[---] filmen blottlägger då sanningen på ett systematiskt vis, utan att lägga till något av sig 

själv utom sin magiska, outsägliga förmåga till uppenbarelse. Om fotogeniet är ett annat namn 

på denna magiska förmåga så är fysionomin den blottlagda sanningens gripbara inkarnation i 

sinnesvärlden, dess ansikte.”53 Filmen gör inte bara verkligheten synlig utan också läsbar, när-

bilden är det främsta redskapet till detta.  

 

Kessler menar att likheten mellan begreppen främst finns i den filmiska reproduktionen, där 

objekten genomgår en sorts stegring utöver sin filmiska reproduktion. Epstein listar många 

exempel på objekt som kan alstra fotogeni, som tyger, möbler, landskap och djur. Fast i slut-

ändan är det ändå ansiktet som ständigt nämns som den främsta källan till fotogeni. Jag anser 

att en gemensam faktor är begreppens unisona hyllningar till ansiktet som det primära estetis-

ka uttrycket i filmbilden. För Epstein och Balázs handlar bilden av ansiktet om känslan och 

uttrycket i det. Det handlar inte om själva ansiktet av kött och blod. Kessler menar att det fy-

sionomiska uttrycket i sig är något levande, det utvecklas i tid och rum och samma sak gäller 

fotogenibegreppet.54  

 

Kessler diskuterar begreppens olikheter i förhållandet mellan natur och film. För Balázs är 

fysionomin redan där, alltid närvarande. Kamerans roll blir att utveckla de aspekter av fysio-

nomin som är viktiga för den enskilda filmen. Alla filmer innehåller fysionomi, enligt Balázs. 

I det här resonemanget är kameran både reproduktiv och produktiv samtidigt. Jag kopplar 

detta till Epsteins teorier om den intelligenta maskinen som själv producerar. Kessler skriver 

att för Epstein är endast vissa objekt fotogeniska. Det är deras enskilda kvaliteter eller aspek-

ter som analyseras, bara vissa fenomen duger till fotogeniens stoff. Själva fotogenien uppstår 

först genom inspelningen, den finns inte där från början. Detta är förmodligen den avgörande 

skillnaden mellan begreppen. Vikten av den filmiska reproduktionen skiljer begreppen åt. 

Diskursen på 1920-talet som sysselsatte Balázs och Epstein har inte utvecklats nämnvärt till 

dags datum. De ville beskriva det upphöjda, det specifika mervärde reproduktionen tillför. 

Men när det gäller att beskriva detta mervärde hänvisas det alltså fortfarande till deras texter. 

Även Kessler nämner La Chute de la maison Usher som konkret exempel på fotogeni.  

Kessler nämner speciellt en scen där en kvinna tittar fram ur ett fönster, scenen består av två 

närbilder: 

                                                
53 Aumont, ”ansiktet i närbild”, s.223. 
54 Kessler, s.61-83. 
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Först en extrem närbild, som domineras av en bred trädstam, som täcker hela bildens mittfält. På 

bägge sidor om stammen finns fönster. Först visar sig kvinnoansiktet nere i högra hörnet av bil-

den, därefter försvinner det för att genast dyka upp längst ner till vänster. Grenarnas skuggor i 

ansiktet följer trädets textur, vars oregelbundna struktur gör det svårt för betraktaren att ordna 

bilden hierarkiskt, särskilt som ansiktet – eller filmens mest använda blickfång – visas på ett helt 

excentriskt sätt. Nästa tagning är en närbild där kvinnans ansikte syns i högerkant – till vänster 

syns grenar. Återigen markeras ansiktet av grenarnas skuggor, de vidöppna ögonen och den 

öppna munnen skänker en lätt kuslighet åt det ambivalenta draget i framställningen. Just här 

syns också photogénien uppträda, i den svävande tvetydiga atmosfär som inte skapas genom be-

rättelsen utan med hjälp av själva materialet i framställningen.55  

 

 

 

Jag har valt det här citatet för att visa på svårigheter och problem i beskrivningen av fotogeni-

begreppet. Jag menar att det inte är helt tydligt vad i bilden som representerar fotogeni. Är det 

trädens skuggor på ansiktet? Är det förhållandet mellan ansiktet och trädet? Är det den kusli-

ga bilden av ögonen och munnen? Att med ord beskriva det estetiska synintrycket är proble-

matiskt. Vi ska dock inte sluta analysera estetiska bilder bara för att det är problematiskt. Man 

bör kanske fokusera på likheter mellan narrativ och estetik inte leta efter olikheter. Kessler 

skriver att avgörande för de båda teorierna är försöket att förankra filmestetiken i en specifik 

form av visualitet. Även om teorierna har olika premisser möts de på en liknande problemni-

vå. De frågor som ställs är ofta viktigare än försöken att ge svar på dem. 

 

 

6. Närbilderna i Vivre sa vie. 

 

Handlingen i Vivre sa vie är uppdelad i tolv episoder. För att underlätta läsningen av analysen 

har jag satt närbildsscenerna under den episod i filmen där de förekommer. I bilagan längst 

bak finns alla episoderna i en följd så som i filmen. Det finns ingen numerisk kronologi i själ-

va analysens styckesindelning. Exempelvis efter öppningsscenen, vilken jag analyserar först, 

kommer episod 3. Handlingen beskriver jag kort, fokus ligger i stället på bildernas uttryck. 

                                                
55 Ibid.,  s.81. 
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Vivre sa vie utspelar sig i Paris gatuliv i början av 1960-talet. Nana är en ung mamma som 

lämnar sin familj för en eventuell skådespelarkarriär. Hon misslyckas och hamnar i prostitu-

tion. I början får vi se henne på caféer, bio och i en skivaffär, där hon tillfälligt jobbar. Senare 

ser vi henne på en polisstation, hon går på gatan som prostituerad samt tar emot kunder på 

olika hotell. Jag anser att, trots den relativt tydliga förändringen i miljön runt henne, så är det 

på ett sublimt sätt vi får ta del av informationen om hennes förändrade livssituation. Här fyller 

närbilderna på ansiktet en viktig narrativ funktion. Eftersom det är svårt att i scenerna utläsa 

vad som skall hända härnäst och klippen följer inte alltid det klassiskt narrativa berättandet. 

Jag återkommer till den här narrativa diskussionen längre fram i mitt arbete.  

 

 

 

Öppningsscenen 

 

I öppningsscenen ser vi Anna Karinas ansikte fylla upp hela duken. Först ser vi henne i väns-

ter profil. Kameran etablerar ansiktet i filmen som det centrala temat. Kameran registrerar 

ansiktet.  Filmens öppningsscen är speciell på flera sätt när det gäller närbilder på ett ansikte. 

Det är ett starkt motljus, vilket gör Anna Karinas ansikte knappt utskiljbart i mörkret. Det 

syns inte vad bilden föreställer. Kameran är fast fixerad och den enda rörelse som finns i bil-

den är när hon fuktar läpparna. Avsaknaden av både ljuset och rörelsen är påtaglig. Fotoge-

nins två grundläggande aspekter är ljuset och rörelsen, enligt Epstein. Han skriver att ”Närbil-

den är filmens själ. Den kan vara kort därför att det fotogeniska värdet mäts i sekunder. Om 

den är för lång finner jag inget nöje i dess kontinuitet [---] det fotogeniska är som en gnista 

som kommer i skurar och flammar upp.[---]”56  Han betonar här vikten av att mäta den filmis-

ka rörelsens utsträckning i tid. I det här sammanhanget menar han också att vi ska se närbil-

den som det maximala uttrycket för detta rörelsens fotogeni. Jag menar att det finns ett foto-

geniskt innehåll i de här öppningsbilderna som har med ljuset och rörelsen att göra. Bilden är 

uppbyggd av tre olika fält. I det högra nedre hörnet finns ett mindre ljust fyrkantigt fält. Ovan-

för det, i övre kanten, finns ett svart glänsande fält. Det liknar växtlighet av något slag eller 

möjligen rinnande vatten. Den tredje delen visar en väldigt tunn vit avbruten linje. Att hon rör 

läppanna en gång är som för att ändå påminna åskådaren om vikten av rörelsens närvaro. 

                                                
56 Epstein ” Förstoring”, s.161. 
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Anna Karinas profil liknar mest ett mörkt landskap. Jag ser en koppling till Aumonts och 

Kesslers resonemang runt Epsteins film La Chute de la maison Usher.   

Det här sättet att göra ansiktet till en abstrakt bild är ett estetiskt grepp som Dreyer använder 

sig av i La Passion de Jeanne d´Arc, jag kommer koppla detta till mitt arbete under episod 3.  

 

Nästa tagning i öppningsscenen visar hennes ansikte rakt framifrån. Fortfarande väldigt 

mörkt, glansen från ögonen liknar två spårljus i mörkret. Ett kort ögonblick strömmar ljus in 

och vi skymtar ansiktets fysionomi, fast det är omöjligt att avläsa på en så kort tid. Godard 

använde bara verkligt ljus vid inspelningen av Vivre sa vie. Trots det eller kanske tack vare 

det hände något oväntat här, vi fick se ansiktet skymta fram ur mörkret. Medvetet eller ej? Det 

spelar mindre roll, det var ett tillägg till filmbilden som fick oss att uppleva något extra. Vad 

var det som gjorde att vi såg ansiktet? Kanske en solreflex utifrån eller en spegelreflex av 

något slag. Tillägg av ljus till bilden ser jag som ett exempel på utvidgning av Epsteins defini-

tion av fotogenisk kvalité. Jag håller med om att det är själva filmtekniken som gör det möj-

ligt, fast tilläggen spåras här från verkligheten, inte som ett tekniskt pålägg. Skuggor, reflexer 

eller ljusglimtar kan få filmbilden att förvandlas till något större än hur det upplevs i verklig-

heten. Filmtekniken är det enda mediet som kan fånga detta ljustillägg i tid och rum, vilket 

gör filmupplevelsen unik. Jag kopplar detta till 1920-talets konstfilmsdiskurs, där filmen av 

vissa sågs som en unik konstart. Harun Farocki skriver följande om öppningsscenen i Vivre sa 

vie ”The lightning is studied in this sequence, as in art photography. It makes an image out of 

Nana´s face. [---] these shots represent something like police photographs, or a physionomic 

study.[---]”57 Till viss del håller jag med om resonemanget, att vi ser ansiktet i profil påminner 

om polisbilder, men att bilderna är för mörka, och estetiskt påminner om något annat än ett 

ansikte. Det är nästan omöjligt att göra en fysionomisk studie i mörkret. I den tredje tagningen 

ser vi ansiktet i höger profil. Tagningen är identisk med den första i vänster profil, endast spe-

gelvänd.  

 

Scen två som nu följer är fullt upplyst. Vi befinner oss på ett café. Det intressanta är att Anna 

Karinas ansikte inte syns, hon filmas bakifrån. Det var den kameravinkeln vi saknade av hen-

ne i öppningsscenen, för att kameran skulle gjort ett fullbordat dokumenterande, gått ett helt 

varv runt hennes huvud. Åskådaren har ännu inte sett ansiktet eller haft möjlighet att läsa dess 

                                                
57 Farocki Speaking about Godard, s.2. 
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fysionomi. Jag anser att det vilar en mystik kring närbilderna här. I en spegel i baren framför 

henne syns ansiktet, men det är i oskärpa. Här är det alltså tekniken som styr vårt seende, hur 

mycket information åskådaren får tillgång till. I filmens fortsättning får vi successivt ta del av 

fler bilder, flera pusselbitar av Anna Karinas ansikte. Intressant i det här sammanhanget är 

Gertrud Kochs resonemang om ansiktets duala aspekter i film. Hon menar att filmmediet visar 

upp ansiktets yttre, vidare i en psykologisk betydelse är ansiktet en spegel av subjektets inre 

liv. Till sist är närbilden av ansiktet en ogripbar form av ett landskap, en metafor för naturens 

estetik och som antyder det upphöjda, menar Koch58 En möjlig tolkning av öppningsscenen är 

att vi ser hennes ansikte dolt i mörker för att hon ska vara gåtfull för åskådaren. Själva ansik-

tet är ett oskrivet blad, åskådaren ska själv bedöma henne allt efter som vi får mer och mer 

information genom närbilderna. Den suddiga ansiktsbilden i spegeln kan tolkas som att hon är 

osäker på sin egen identitet eller plats i samhället. Den visar upp en suddig bild av hennes 

yttre så väl som av hennes inre.  

 

Det är med små medel, små förändringar i ansiktet som känslan eller budskapet om man så 

vill, förmedlas till åskådaren. Det kräver uppmärksamhet och vana att läsa estetiken i filmbil-

der. Jag anser att det ligger ett problem i tolkningen av bilderna. 

Kristin Thompson skriver ”[---] If a viewer has few viewing skills appropriate to, say, a film 

by Jean-Luc Godard, the sudden konfrontation with such a film can be discouraging. The 

building up of viewing experience takes time, and we may need to see a number of films of a 

given type before we begin to be comfortable with their challenges.[---] ”59 Därmed kan tolk-

ningen av texten få olika innebörd beroende på hur van åskådaren är vid den här typen av fil-

mer.  

 

 

 

Episod 3 

 

I episod 3 sitter Nana (Anna Karina) på en visning av Dreyer´s – La Passion de Jeanne d´Arc. 

Det här är första tillfället som vi ser hennes ansikte upplyst rakt framifrån. I det ljuset, i den 

                                                
58 Gertrud Koch, ”Närhet och avstånd: Ansikte mot ansikte i det moderna” Aura;  Filmvetenskaplig tidskrift  
    red. Jan Olsson m.fl.  (Volym 2. Nummer 1-2., Stockholm: Stiftelsen Filmvetenskaplig Tidskrift, 1996), s.93 
59 Kristin Thompson Breaking the glass Armor (New Jersey: Princeton University Press, 1988), s.33. 
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kamerapositionen är hon som mest sårbar och hennes ansikte är öppet för fysionomisk läs-

ning. Scenen har en narrativ aspekt när kvinnornas ansikten och i förlängningen deras öden 

vävs ihop. Vi upplever en film i filmen, Vivre sa vie transformeras till en stumfilm, tid och 

rum i tagningen suddas ut. Det är 34 år mellan de båda filmerna. I scenen är kvinnorna med 

om samma öde i samma film, deras ansiktes fysionomi kommunicerar med varandra. En tes 

jag driver i mitt arbete är kopplingen mellan hur närbilden av ansiktet används som ett este-

tiskt språk på ett likartat sätt i de båda filmerna. Genom analys av fysionomin och fotogenin 

går det att upptäcka detta. Dreyers kamera kryper så nära att ansiktena blir abstrakta. Dreyer 

själv har betonat abstraktionen som ett medel för konstnären att nå bortom tingens yta och på 

så sätt förstärka dess andliga innehåll. På en föreläsning vid filmfestivalen i Edingburgh 1955 

sade han ”Hvor ligger muligheden for en kunstnerisk fornyelse af filmen? Jeg for mit ved-

kommende ser kun een udvej: abstraktionen…Kunstneren skal abstrahere fra virkeligheden 

for at forsterke dens åndelige inhold …Eller endnu kortere sagt: kunsten skall fremstille det 

indre og ikke det ydre liv[---]”60 Maaret Koskinen gör en liknande koppling mellan Dreyers 

stil och en berömd scen ur  Tystnaden (Ingmar Bergman, 1963), där de båda huvudpersoner-

nas ansikten i närbild smälter in i varandra. 

 

 
[---] Lika central är emellertid tagningens starkt stiliserande karaktär, skapad bl.a. av skådespe-

larnas koreograferande, fruset rigida hållningar och en ljussättning som syftar till att löda deras 

ansikten till varandra och samtidigt isolera dem från det kringliggande rummet. Detta samman-

taget gör denna tudelade närbildstagning märkvärdigt abstrakt,  för att inte säga tvådimensionellt 

ikon-lik, på ett sätt som kan påminna om Dreyers abstrahering av Falconettis ansikte[---]61 

 

 

Vi får se filmklippet ur Dreyers film när Jeanne d´Arc (Reneé Falconetti) får beskedet att hon 

ska brännas på bål. I scenen klipps Anna Karinas ansikte in två gånger mellan bilderna på 

Jeanne d´Arc. Fysionomin i de båda kvinnornas ansikten är slående lik (se bild nedan). Det 

vilar en hjärtskärande sorgsenhet i uttrycket men samtidigt vilar det ett lugn över ansiktena. 

Det är ett tragiskt människoöde och stort lidande som ansiktena uttrycker. Det finns en speg-

                                                
60 Ebbe Neergaard,  Bog om Dreyer (Köpenhamn: Dansk videnskabs forlag, 1963), s.108. 
61 Maaret Koskinen ”Närbild och narrativ (dis)kontinuitet: Nedslag i Ingmar Bergmans  
   närbilder”,  Aura; filmvetenskaplig tidskrift red. Jan Olsson (Volym 1. Nummer 1, Stockholm: Stiftelsen Filmvetenskaplig   
    Tidskrift, 1995), s.61. 
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lingseffekt mellan ansiktena. Tårarna i Nanas ögon avspeglas i tårarna från Jeanne d´Arc. Det 

händer just efter det att prästen frågat henne vad befrielsen består av och hon svarar ”döden”. 

 

 

   

 

 

 

 

 

I den här scenen är det kamerateknikens möjlighet att krypa så nära ansiktena att vi kan upp-

leva den här formen av intimare fysionomi. På längre håll är det svårt, för att inte säga omöj-

ligt att läsa dessa sinnesstämningar i ansiktena. Det är med små medel, små mimiska gester i 

ansiktena som detta berättas. Ansiktena tar upp all plats i bilden, rummet bakom är upplöst 

och det är då som fysionomin framträder tydligast enligt Balázs: 

 
 

[---] När en människas ansikte som vi just har sett mitt i en folkskara avskiljs från sin omgiv-

ning, sätts i relief, då är det som om vi plötsligt befann oss ansikte mot ansikte med henne. [---] 

Inför ett isolerat ansikte uppfattar vi inte rummet. Vår rumskänsla undergrävs. En dimension 

som tillhör en annan ordning öppnas för oss: nämligen fysionomins. […] som det inte längre är 

former av kött och blod som vi betraktar, utan ett uttryck, det vill säga en känsla, ett själstill-

stånd, en avsikt, en tanke.[---]62 

 

 

Den här scenen, det här mötet mellan kvinnorna är främst ett möte mellan deras ansiktes fysi-

onomier. Jag anser att det är relevant att ställa citatet ovan mot ett citat från Epsteins text 

”Förstoring”. Det är trots allt tack vare tekniken, förstoringen av ansiktena som avläsandet av 

kvinnornas mikrofysionomi blir möjlig: 
 

 

[---]Närbilden förändrar dramat genom närhetens inflytande. Smärtan är inom räckhåll. Om jag 

sträcker ut min arm rör jag vid dig, och det är intimitet. Jag kan räkna ögonfransarna i detta li-

                                                
62 Balázs, ”Människans ansikte”, s.170. 
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dande. Jag skulle kunna smaka tårarna. Aldrig någonsin tidigare har ett ansikte vänts sig mot 

mig på detta sätt. Det pressar sig allt närmare mig, och jag följer det ansikte mot ansikte. Det 

stämmer inte ens att det är luft emellan oss; jag slukar upp det. Det är i mig som ett sakrament. 

Maximal visuell skärpa.63  

 

 

Epsteins text skulle kunna vara riktat till just den här scenen i Vivre sa vie, fast det han be-

skriver är hur känslor förstoras i och med att bilden förstoras. Enligt Epsteins egen definition 

av fotogeni ökas den moraliska kvaliteten hos människor och själar genom avbildningen på 

duken. Om det stämmer så finns det fotogenisk kvalitet i den här scenen av kvinnornas ansik-

ten. Det är också ett exempel på en scen där fysionomi och fotogeni möts. De båda begreppen 

löper om varandra. Definitionen av fotogeni i uppslagsboken handlade om ett slags kvalitativ 

höjning av ansiktens yttre avbildning. Att göra sig bra på bild. Harun Farocki tar fasta på den 

aspekten när han skriver följande om scenen ”Perhaps one might say that the relationship 

between Jeanne and Nana is at this point primarily morphological. Both have talented faces. 

With the cinema machine which scrutinizes faces in such an unprecedented way, something 

new has come into the world: the talanted face.”64  

 

Hela tagningen saknar ljud, vilket är intressant ur fler aspekter. Först som en intertextuell 

hyllning till Dreyers filmkonst eller stumfilmen i allmänhet. Sen gör jag kopplingen till 

Balázs teorier om stumfilmsansiktet. Närbildsscener är inte vanligtvis utan ljud som den här, 

det är ofta en voice-over röst eller bakgrundsmusik. Eftersom vi som åskådare haft ljud till 

bilderna i filmen hittills blir tystnaden här ett effektivt medel att sätta fokus på bilderna. Go-

dard har även klippt bort den pålagda filmmusiken till Dreyers filmscener. Ingenting stör vår 

koncentration. I Balàzs texter finns ofta kopplingen mellan ljud och fysionomi. Han skriver 

metaforiskt hur ansiktets otaliga små muskler samarbetar och påverkar varandra. Han menar 

att det finns en ansiktets polyfoni, vilket uttrycker en samstämmighet mellan känslor och fysi-

onomi, i ordets musikaliska betydelse. Han ser ansiktets muskelrörelser som små instrument i 

en stor orkester alla beroende av varandra för att fungera, för att låta bra.65 Jag återkommer 

med en fördjupning av filmens ljud under episod 12. 

 

                                                
63 Epstein ” Förstoring”,  s.166. 
64 Farocki,  Speaking about Godard, s.12. 
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I Balázs texter finns en repetitiv stil. Aumont är kritisk mot Balázs sätt att kretsa kring sina 

egna tankegångar och varierar dem på hundratals sätt. Balázs plockar fram alla tänkbara tolk-

ningsmodeller, metaforerna gör begreppen än mer suddiga, menar Aumont.66 När Dreyer 

gjorde sin film, alltså under stumfilmsepokens sista år, blev ansiktet mer och mer synligt. Det 

fick större plats i narrationen. Balázs påstår att mikrofysionomin utvecklades ytterligare, lik-

som förmågan att förstå den. Förmågan är kopplad till en dialektisk relation, menar han. För 

vid den här tiden var det inte bara stumma monologer vi fick se, utan även stumma dialoger 

som uppstår mellan två människors fysionomier.67 Den här scenen i Vivre sa vie är ett bra ex-

empel på den tankegången. 

 

 

Episod 4 

 

Närbilderna i den här episoden visar Nana på en polisstation, hon förhörs av en polis. Nana 

sitter där för att rentvå sitt samvete. Hon har plockat upp en sedel på gatan. Ägaren dyker upp 

när hon står med sedeln i handen. Det här får vi inte se i bilder utan återberättat av henne 

själv. Närbilden av hennes ansikte visas framför ett fönster. Återigen är det motljus och en 

väldigt mörk bild. Kameran skär av bilden från bröstet och uppåt. Vi beskådar alltså en torso, 

samtidigt är det en talande identitetslös siluett. Kameran kryper allt närmare för varje klipp. 

Hennes huvud fyller nu hela duken. Ytterligare ett klipp och vi ser ansiktet i extrem närbild.  

I den här scenen är det kameratekniken som döljer fysionomin, i stället för att avslöja den för 

oss. Bilden visar ögonens glans, munnen är dold i mörker och näsan är endast bitvis upplyst.  

I närbilderna jag analyserat är det sällan som Anna Karina talar. När kameran kryper riktigt 

nära tystnar hon och förvandlas till ett stumfilmsansikte. Den här scenen påminner om öpp-

ningsscenens abstrakta bilder av hennes ansikte. Jag anser att det har med yttre och inre iden-

titet att göra. Polismannens frågor kretsar kring hennes yttre identitet som namn, yrke eller 

adress. Kameran är intresserad av hennes inre. Den vill krypa närmare för varje klipp, helst 

krypa in i henne för att blotta hennes själ, hennes innersta väsen. Kameran tvingar åskådaren 

att betrakta och leta i hennes ansikte efter svar på hennes öde.  

 

  

                                                
66 Aumont ”ansiktet i närbild”, s. 200-201. 
67 Balázs ”Människans ansikte”, s.180. 
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Episod 5 

 

Vi befinner oss nu på ett hotellrum. Nana har prostituerats sig för att överleva och tar emot sin 

allra första kund. Hennes ansikte är placerat mot ett fönster, men denna gång med fullt synlig 

fysionomi. Jag börjar se ett tematiskt mönster utkristalliserar sig. Jag menar att jag kan se 

mönstret beror delvis på mitt urval och metod. Det är ytterligare en tes jag driver i mitt arbete. 

Att valet jag gjort påverkar filmens narration. Eftersom jag endast valt ut närbilderna på hen-

nes ansikte till min analys så framträder detta mönster. Det har med ansiktets placering samt 

avsaknad av tal att göra. Jag har redan visat på hur Anna Karinas ansikte placeras så att det 

blir abstrakt i sig själv men även löser upp rummet runt omkring. Ljudet har flera olika funk-

tioner i filmen, tystnad är lika viktig som ljudet. Det har både en narrativ och estetisk funk-

tion.  

 

Vid en första analys av scenen kan det vara svårt att upptäcka de små gesterna i hennes ansik-

tes mimik som förekommer. Hon verkar till synes uppgiven, lite sorgsen. Vid en upprepad 

visning ser man fler känslolägen avslöjas. Det mikrofysionomiska spelet blottläggs. Kameran 

i den här scenen avslöjar i ansiktet, osäkerhet, nervositet, ett falskt leende, skamkänslor, lätt-

nads känsla och återfått självförtroende, hos henne. Källström menar att enligt Balázs kan 

kameraobjektivet aldrig vara objektivt, eftersom kameran väljer ut ett särskilt motiv ur en 

särskild bildvinkel. Motivet ger oss en uppmärksamhet som det inte vanligtvis besitter.68  

 

 

 

Episod 6 

 

I episod 6 sitter Nana och samtalar med en väninna. Hon är tyst och lyssnar när väninnan be-

rättar om hur hon också hamnat i prostitution. Mitt under berättelsen zoomar kameran in på 

Nanas ansikte. Det är som om kameran vill se hur ansiktets fysionomi reagerar på berättelsen 

hon hör. I den här scenen gör kameran fyra in- och utzoomningar på hennes ansikte. Vi ser 

ansiktet i närbild, i profil, hon sitter tyst och är koncentrerad. När kameran zoomar ut börjar 

                                                
68 Källström, s. 91. 
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Nana att prata. Kameran zoomar in hon blir tyst och vänder ansiktet mot kameran, lyfter 

blicken och tittar rakt in i kamerans lins. Hennes blick är koncentrerad, allvarlig och dröjer sig 

kvar länge. Hon ser in genom Godards ögon och genom åskådarens blick. Balázs skrev om 

det dolda ansiktet som avslöjas genom mikrofysionomin, den här scenen ser jag som ett ex-

empel på det. Kameran kryper närmare ansiktet hela tiden och till sist kan vi läsa av hennes 

ansikte ”mellan raderna”, som Balázs uttryckte det. Blicken är väldigt intensiv och borrar sig 

igenom. Hon försvarar sig mot kamerans närgångenhet. Det går en alltför lång tid som blick 

är riktad mot kameran för att vara normalt. Hon är trött på att vara iakttagen och registrerad 

hela tiden. Genom de många närbilderna av Anna Karinas ansikte får åskådaren information 

om hennes yttre samt inre känsloliv. Kameran tränger sig på henne, zoomar in, fixerar på och 

dröjer kvar extra länge vid hennes ansikte. Hon kan inte fly från kameralinsens blick utan hon 

tvingas möta den. Harun Farocki skriver följande om hennes ansikte och blick: 

 
 

 

As in the passport photo, the ”truth” of Karina is assumed to reside in her face – or, more pre-

cisely, her eyes. Godard seems to believe the old adage that the eyes are the window to the soul. 

On several occasions in the film, the camera studies Karina´s face in this way, and sometimes 

she looks back. In so doing, she defends herself, but she is simultaneously exposed.69 

 

 

 

 

 

 
 
                                                
69 Farocki, Speaking about Godard, s.3. 
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Balázs hyllar närbilden av människans ögon och lutar sig mot den välanvända metaforen: 

ögonen är själens spegel. Han menar att ögonen är det mest uttrycksfulla hos människan, och 

en närbild av ögonen utstrålar mer själslig substans än kroppen i övrigt. Det är regissörens 

uppgift att i ögonen söka efter detta. Först i närbilderna av dessa detaljer fångar han det helas 

själ: stämningen. Därför måste regissören vara utbildad i fysionomi och utnyttja närbilden.70 

Epstein skulle nog hålla med Balázs om resonemanget med det tillägget att han vill byta ut 

regissörens uppgift till kamerateknikens uppgift. Den tänkande apparaten är i Epsteins teorier 

en realitet. Han menar att filmtekniken i sig kan fånga och uppvisa själen.71  

 

Blicken in i kameran kan tolkas narrativt som en kommentar till den pågående handlingen. I 

filmen finns kortare berättelser av olika slag som indirekt syftar till filmens narrativ, de fram-

förs genom voice-over eller musik, om då Anna Karinas blick möter kameran blir det som en 

bekräftelse på att hon visar sitt deltagande eller åtminstone erkänner  

berättelsernas existens. Roy Armes skriver följande om porträttet av Anna Karina i Vivre sa 

vie ”[---]All kinds of fragments are thrown in to make up the portrait of Karina: Shots from 

Dreyer´s La Passion de Jeanne d´Arc, statistics on prostitution, a child´s essey, a philosopher, 

a dance, a pop song and a story by Poe. The portrait which is the core of the film remains es-

sentially romanticised, for Nana is a descendant of “La Dame aux Camélias”, selling her body 

but keeping her soul.[---]”72 

 

Ytterligare en kontext av blicken finns i sammanhanget Godard och Anna Karina. Vilka var 

ett par när filmen gjordes. Blicken kan vara riktad till honom och inte menad att träffa någon 

annan. Sättet att använda hennes ansikte och blick i närbild ställer frågor om filmmediet i sig, 

vilket intresserade Godard vid tillkomsten av Vivre sa vie.  Peder Grøngaard skriver följande 

om Godard vid den här perioden ”From 1959 to 1966 Jean-Luc Godard made 13 feature 

films, all of which explored the conditions for making art. What is art? What function does art 

serve? And last but not least, what is cinema? A number of answers to these fundamental 

questions about art and artistic language are given below. Two or three things I know about 

                                                
70 Béla Balázs ”Närbilden” Aura;  Filmvetenskaplig tidskrift red. Jan Olsson m.fl. (Volym 2. Nummer 1-2.,   
    Stockholm: Stiftelsen Filmvetenskaplig Tidskrift, 1996), s.109.  
71 Epstein, ”En maskins delirium”, s.172-173. 
72 Roy Armes French Cinema since 1946, Volyme two: The Personal Style (London:  
   A.Zwemmer Ltd, New York: A.S. Barnes & CO., 1966), s.63. 
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Godard's conception of (film) art from his first period, or the so-called Karina years. Godard 

married Anna Karina in 1960, and divorced her again in 1965.”73 

 

Som Åskådare känner man sig självfallet adresserad vid de här tillfällena. När man ser filmen 

idag är brottet mot fiktionen fortfarande effektivt. Man blir förvirrad eftersom illusionen 

bryts. Det fungerar fortfarande fast vi har upplevt det så många gånger på film förut. Man 

känner sig påhoppad och betittad, vilket ger en olustig känsla. En aspekt att tänka på i sam-

band med diskussionen om brottet mot klassisk narration är att även detta kan bli en konven-

tion om det används för mycket. Det blir en vana att i konst- och avantgardefilmer bryta mot 

klassisk narrativ uppbyggd handling. Anna Karina var huvudperson i de flesta av Godards 

filmer vid den här tiden. Det kan gå så långt att greppet blir urvattnat och förlorar sin poäng. 

Thompson skriver ”[---] Seeing Anna Karina mismatched had virtually become a convention 

in itself by the mid-1960s. Seeing Jane Fonda in similar scenes defamiliarizes the device, 

making it slightly shocking once more.”74  

 

Episod 11 

 

Nana sitter på ett Café och samtalar den här gången med filosofen Brice Parain.75 Vi ser hen-

nes ansikte i profil och bakom henne är det en stor spegelvägg. Parain pratar om språkets otill-

räcklighet som ett medium för tankar och för kommunikation. Han pratar om människans 

misstag i användningen av språket. Han refererar till Kant och andra tyska 1800-tals filosofer. 

Han för en diskussion kring fel, lögner och sanning i människors språkliga kommunikation. 

Från början var det en intervju där Parain gav improviserade svar på Godards frågor, intervjun 

klipptes senare in i Vivre sa vie. Godard har själv kommenterat valet att ha med Parain: “I 

once had a crisis of language. That's why I filmed Brice Parain in Vivre sa vie.”76 

 

                                                
73 Peder Grøngaard: ForEverGodard .Hämtat från P.O.V Nummer12.:   
   http://imv.au.dk/publikationer/pov/Issue_12/section_1/artc5 A.html, 2005-04-25 
74 Thompson, s.118. 
75 Parain's philosophy of language var tidigt en influens för Godard och hans samtida (ex Chris      
    Marker and Alexander Astruc). Hans viktigaste böcker kom 1942, Researches into the Nature och     
   Function of Language, han var även pjäsförfattare, Black on White som hade premiär 1962. Från texten till den pjäsen   
   citerar han i sin diskussion med Nana: “We haven't yet found the means to live without speaking.”   
   Informationen om Parain är hämtat från British Film Institute: http://www.bfi.org.uk/collections/release/vivresavie/a-z/a-  
   z.html, 2005-04-25 
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Jag gör i den här episoden en koppling till Balázs diskussion om vad skådespeleriet kan ut-

trycka kontra vad talet kan uttrycka. Där han menar att kroppsspråket eller i det här fallet an-

siktets fysionomi är överlägset när det gäller sanningshalten i ett budskap. Det är svårare att 

avslöja en lögn i ett lingvistiskt uttryck än i ett fysionomisk ”[…] i ordets kultur har själen 

nästan blivit osynlig.”77 Balázs menar att talet har orsakat att vi försummat andra uttrycksfor-

mer som exempelvis kroppsspråket. I filmen ser han en ny visuell kultur som kan synliggöra 

människan. Balázs ger uttryck för en kritik av ordets kultur, som förändrat våra liv och gjort 

människan osynlig inför sig själv och andra. 

 

Under samtalet med Parain vrider Nana huvudet mot kameran på samma sätt som i episod 6. 

Hon tittar på samma sätt in i kameran under en lång stund. Balázs menar att avläsa fysiono-

min i blicken är svårt, man bör använda hela ansiktets polyfoni som ger en bättre bild av de 

känslor som döljer sig längst där inne. Genom närbildens mikrofysionomi förvandlas det dol-

da ansiktet till ett synligt ansikte inför vår blick, det kan inte ses av någon annan än den som 

det riktar sig till- och av publiken.78 Nanas blick visar till en början upp ett frågande uttryck 

som övergår till en anklagande blick för att sluta i en blick som uttrycker att vara den ankla-

gade. Parain´s ord ligger hela tiden som voice-over över närbildstagningen. På ett liknande 

sätt som väninnans berättelse gjorde i episod 6. I de här scenerna är det ansiktets fysionomi 

som förstärker, bekräftar voice-over rösten, men som även förnekar vad som sägs. 

 

 

 

 

 

Episod 12 

 

I den sista närbildsscenen är Nana på ett rum med sin nya pojkvän. Ansiktet är även här place-

rat i motljus framför ett fönster. En voice-over röst (Godard) läser ur Edgar Allan Poe´s ”Det 

ovala Porträttet”. Epstein menar att bilden liksom ljudet kan ha fotogeniska egenskaper. Han 

skriver att surrealismen av ljudet är ett nytt område att utforska. Han hänvisar främst till det 

positiva som han anser med teknikens förmåga att förvränga ljudet. Filmbilden förvrängs ge-

                                                
77 Béla Balázs Der sichtbare Mensch (1924) citat hämtat ur Källström, s .87. 
78 Balázs ”Människans ansikte”,s. 183. 
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nom till exempel slowmotion och dubbelexponering, ljudetspåret deformeringas genom reso-

nans, eko, distorsioner och klangbrott. Ljud som endast kan skapas med hjälp av en mikrofon. 

Voice-over rösten i den här scenen, där åskådaren hör en röst men inte ser personen som talar, 

har även den en surrealism över sig. Epstein skriver ”Precis som för bilderna finns det en sur-

realism hos de filmiska ljuden, men man har bara börjat upptäcka den och knappt vågat an-

vända sig av den. Samvetets röst, pliktens tillrättavisningar, samvetskvalens påträngande fö-

rebråelser, klagovisorna som ljuder i minnet, drömmens hemliga klangfärg och mardrömmens 

tumult, allt detta försöker ljudspåret blygsamt göra hörbart.”79 Godard gör i den här scenen en 

direkt kommentarer till handlingen “We hear Godard in two scenes: when the North African 

runs into the café in tableau 6, his eyes bloodied, Godard asks: 'You alright?'; in tableau 12, 

his voice is super-imposed on the image of the young man Nana loves, reciting Poe's 'Oval 

Portrait'. It is Godard who says to Karina: 'This is our story... An artist painting a portrait of 

his wife.”80Han lägger sig i narrationen, bryter fiktionen likt Anna Karina gjorde med sin blick 

in i kameran. 

 

I den här scenen sker ett klipp mellan två närbilder på Nanas ansikte som förekommit i filmen 

förut. Den mörka siluetten i motljus och den ljusa avslöjande bilden mot platt bakgrund. Jag 

menar att man kan se de här bilderna som exempel på både fotogeni och fysionomi. Nanas 

ansikte är placerat mot en vit vägg i rummet. Avsaknaden av djup och övriga ting i bilden gör 

att ansiktet i den här kontexten förvandlas till en tavla. Det är även en koppling till öppnings-

scenen, där ansiktet var dolt i mörker och till scenerna på hotellrummen(se bilder 

under slutdiskussionen). Här visar Nana verkligen upp sitt ansiktes fysionomi till beskådning. 

Hon vrider sitt ansikte så att vi kan betrakta det i profil. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
79 Epstein, ”En maskins delirium”, s. 168. 
80 British Film Institute: http://www.bfi.org.uk/collections/release/vivresavie/a-z/a-z.html, 20050427 
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Godard läser vid detta tillfälle följande ur Poe´s text: 

 
[---] Men det kunde inte ha varit vare sig arbetets utförande eller ansiktets odödliga skönhet som 

så plötsligt och så häftigt berört mig. Minst av allt kunde det ha varit min fantasi som fått mig 

att, kvar i dess halvslummer, misstaga huvudet för en levande människas [---]81  

 

Det här citatet i filmen ger en kommentar till filmmediet, skapandet och ansiktets skönhet. En 

tematik jag ser är återkommande i Vivre sa vie. I avslutningsscenen som följer offras Nana i 

en meningslös uppgörelse mellan två hallickar. Hon lämnas död ensam kvar på gatan, endast 

kameran stannar kvar hos henne. I två långa minuter visar kameran vördnad för henne. Tema-

tiken är hämtat ur ”Det ovala porträttet” där konstnären låter avporträttera sin älskade men ser 

inte att hon är död när konstverket är fullbordat. I Vivre sa vie dör Nana men hennes själ lever 

vidare. Splittring människokroppen och själen, samt bilden av det fysiska jaget mot bilden av 

det reproducerade jaget visas extra tydligt närbilden. Balázs resonemang kring den filmiska 

reproduktionen med den upphöjda moralen som följd, det är intressant att koppla detta till 

hans tankar kring begreppet aura. Det Balázs kallar aura är en fysionomi som räcker bortom 

kroppen. Jan Holmberg tar upp närbildens epifantiska ögonblick i den filmvetenskapliga tid-

skriften ”Aura”, han skriver ” Men vad beror det på att närbilden blir ett avbrott i filmens ex-

tensiva rörelse? Hur kan den utgöra en egen dimension, bli ett väsen? Viktiga formella orsa-

ker torde väl vara den subtraherade rörelsen och det förlorade djupperspektivet som plattar ut 

bilden[…]”82 

 

I diskussionen om auran är Walter Benjamins text ”Konstverket i den tekniska reproduktio-

nens tidsålder”ofta citerad. 83 För Benjamin utgör själva reproduktionen av ett konstverk ett 

hot mot dess aura. Han menar att konsten har två poler, kultvärdet och utställningsvärdet. Ti-

digare stod konsten för magin, den var knuten till religionen genom äkthetsbegreppet. Genom 

den tekniska reproduktionen ökar dess utställbarhet till följd av minskat kultvärde. Han jämför 

Dadaismens försök att skapa effekter i måleriet och litteraturen med filmen. De lade vikt vid 

                                                
81 Poe” Det ovala porträttet”, s.157. 
82 Jan Holmberg, ”Epifantiska ögonblick” Aura; filmvetenskaplig tidskrift red. Jan Olsson m.fl. (Volym 2. Nummer 1-2,    
   Stockholm: Stiftelsen Filmvetenskaplig Tidskrift, 1996), s.124.  
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konsten som handelsvara och uppnår då en försvagad eller förstörd aura i verken. Han menar 

att händelserna som reproduceras i filmen är själva konstverket. Skådespelaren utför en 

konstprestation. De ska spela sig själv inför apparaten och samtidigt behålla sin mänskighet, 

behålla sin äkthet.  

 
 

Vad är egentligen aura? Ett egendomligt nätverk av rum och tid: en unik uppenbarelse av något 

avlägset, hur nära det än må ligga. Att en sommareftermiddag ligga och med blicken följa en 

bergskedja vid horisonten eller en gren som kastar sin skugga på den vilande – det är att andas 

auran hos dessa berg, hos denna gren.[---]84 

 

 

Benjamin kopplar sin text direkt till 1920-teorierna kring närbilden när han skriver om fil-

mens teknik, att närbildens förstoring vidgar rummet och genom ultrarapid vidgas dess  

rörelse. Detta resonemang känner vi igen från Epsteins tankar kring fotogeni. Epstein har en 

något mer filosofisk ingång till detta resonemang. I kontexten runt människan, anden och den 

representerade tiden skriver han att det räcker att förflytta sig längs med tidens skala så kan vi 

passera själatillståndet. I filmens värld är det lätt att skapa en artificiell tid. Mellan materien 

och anden finns ingen gräns som är för svår att ta sig över. Skillnad jämförs med den som 

finns mellan det levande och det icke-levande. Det är samma verklighet, i grunden för oss 

okänd. Den visar sig för oss med eller utan själ, enligt tiden som man betraktar den i.85  

Aumont menar bland annat att auran är något som finns och alltid funnits i viss typ av konst. 

Den förändras i och med sammanhanget.  

Aumont skriver: 
 

The word ”aura” literally denotes the luminous, more or less supernatural, emanation which is 

said to emanate from certain persons or objects. The metaphor is clear: if a work of art has an 

aura, that is because it radiates, emits, particular vibrations and cannot be seen as just an ordi-

nary object.[---] Today´s work exhibited in a gallery or museum derives its power from the very 

fact of its exhibitition[...] aura has simply changed its nature, as it has done across the centuries[-

--] Art responds to a social need originally linked to a religious need, to the sacred. It has always 

                                                
84 Ibid., s.117. 
85 Epstein ”En maskins intelligens”, s.156. 
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been linked to a wish to overcome the human condition, to gain access to experience or knowl-

edge of the transcendent.86 

 

 

 

7. Slutdiskussion 

 

I Poe-citatet från ”Mannen i mängden” tidigare i mitt arbete, blev huvudpersonen trollbunden 

av de individuella ansiktena i gatuvimlet. Epstein hävdade att fotogeni har att göra med de 

individuella aspekterna i ting, varelser och själar. Det har att göra med det personliga, med 

identiteten. I Vivre sa vie söker Nana sin identitet, sin plats i det moderna samhället. Åskåda-

ren får genom närbilderna på hennes ansikte information om vissa delar av hennes inre käns-

loliv. Hon rör sig i Paris gatuvimmel på 1960-talet. Jag gör här en koppling mellan ansiktets 

fysionomi och den moderna storstadens identitetsproblematik, vilken Nana får erfara. Jacqus 

Aumont skriver att det finns en koppling mellan stadslivet och ansiktets attraktion. Ansiktet 

sticker ut i massan, som representationens objekt och som expressiv duk, som kommunika-

tion. Han menar att en person kan ha många ansikten i det moderna livet. Ansiktet kan ses 

både som tecken för en persons inre integritet och som en social mask, en framställning av 

bärarens sociala ställning.87 Gertrud Koch driver tesen att ansiktets mimik i närbild avslöjar en 

liknande dubbelhet. Civilisationens masker försöker dölja en tidlös, animalisk natur i alla 

mänskliga väsen. Hon menar att den moderna storstaden förvandlas till en kuliss, gatan till 

scen och ansiktet till punktum i massan.88 Det är en av sinnesbilderna jag skapat mig av Anna 

Karinas många ansikten i filmen. Filmens närbilder försöker fånga hennes punktum, det som 

är speciellt för hennes fysionomi. När jag plockar ut närbilderna ur sitt sammanhang och ana-

lyserar dem i en följd uppstår en ny mening. Det kan ses som ett collage där flera tematiska 

”röda trådar” går att följa. Ansiktets gåta, ansiktets identitet visar sig för åskådaren. Koch 

skriver vidare att människan är ett socialt väsen som strävar efter relationer. Därmed blir an-

siktet den plats, mot vilken inte bara kroppsliga sensationer visas utan också känslor och af-

fekter.  

 

                                                
86 Aumont, The Image, s.230. 
87 Aumont, ”ansiktet i närbild”, s.196-230. 
88 Koch, s.93-103.  
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Dreyers film Jeanne d´Arc har fler kopplingar till vivre sa vie än de inklippta bilderna.  När-

bilden är filmens tekniska förutsättning där fysionomin och fotogenin skapat en ansiktets 

estetik. I närbilden blir hela duken uppfylld. Aumont menar att en extremt snäv bildbeskär-

ning, en halvbild kan skapa liknande effekt om den innehåller ett föremål som genom speciell 

egenskap sprider sig över hela bilden och uppfyller den med sin fysionomi.  

Både Balázs och Epstein erkände denna närbildseffekt, påstår Aumont.89 Den avgränsande 

bildvinkeln synliggör något nytt som tidigare varit osynligt. Bildvinkelns ovanlighet , tvingar 

betraktaren till ett avgränsat seende, det fungerar som ett sätt att demaskera verkligheten, 

skriver Källström.90 Ting behöver nödvändigtvis inte fylla upp hela duken, i vivre sa vie är det 

avsaknaden av ting som bygger upp det estetiska bildspråket. Liknande estetik ser jag i La 

Passion de Jeanne d`Arc där tomma bildytor och avgränsande bildvinklar skapa en ny inne-

börd. David Bordwell anser att variationerna av bilder på Anna Karina utgör en viktig del av 

själva narrationen”[---] in the films narrative, Nana´s spatial relations with her surroundings 

will function as material for the stylistic variants. [---] At the level of visual style, each seg-

ment is characterized by one or more variants on possible camera/subject relations. In the 

credits sequence, Nana is presented in three close-up views:[...] This announces the “theme”of 

varying camera/figure orientations.”91  

 

 Farocki menar att Vivre sa vie bygger på ett ”tomrummets konst”, han skriver: 

 
Godard´s decision to leave these characters´ faces out of most of this scene also represents a 

striking example of that art of omission to which My Life to Live is dedicated. The film is like a 

drawing which consists only of a few lines, yet in those lines we can see an entire body, or a 

complete landscape. This is a kind of Via negativa – a portraiture through negation, through 

what isn´t there, rather than through what is.92 
 

 

 

 

 

 
                                                
89 Aumont, ”ansiktet i närbild”, s.216. 
90 Källström, s.91. 
91 Bordwell, s.281. 
92 Farocki, Speaking about Godard, s.5. 
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Jag håller med om det här resonemanget och gör en koppling till estetiken hos Dreyer. Edvin 

Kau skriver i sin bok om Dreyers filmkonst att: 

 
Der er ingen forund givne regler for synsvinkler, eller for linier, som det ikke er tilladt at oversk-

ride. [---] Kameraet er alltså frigjort fra hensynt in den ”almindelige” billedflade, ensidige nor-

mer for rumgengivelse og fra afhængigheden af totalbilledet. Men det betyder ikke, at rummet, 

der redogøres for, ikke har retninger, logik og fastlagd geografi. Det betyder blot, at det hænger 

sammen på en ny måde, hvis første hensyn er filmbilledet – og ikke tommelfingerregler for op-

fattelsen af den kulisseforeliggende lokalitet.93  
       

Kameran lever ett eget liv i Dreyers filmkonst. Filmbilderna är det centrala och genom att 

analysera dem noga kan vi uppfatta rumslighet på ett nytt sätt. Dreyer använder en ”flytande” 

kamerateknik som gör att bilderna skapar ett pussel, detta kallar Kau ”billed-raseri”94 och det 

är genom detta vi skapar mening och upplevelse. Närbilden av ansiktet påverkar rummet och 

narrationen. Balázs gör i det här sammanhanget en liknelse mellan målaren och kameraman-

nen. Han menar att målaren intar i sitt arbete en naturlig distans till det givna, kameramannen 

däremot tränger djupt in i vävnaden på det givna. De bilder som skapas av det här är väldigt 

olika. Målarens bild är fullständig och fixerad, medan kameramannens är uppstyckad i många 

delar, som kan sammanfogas efter ett nytt mönster.95   

Jag har tidigare i mitt arbete nämnt den nya tekniken i och med fotogenibegreppet. Här är det 

relevant att ta upp den igen eftersom fjärrkontrollen och videon hjälper till att skapa detta nya 

mönster av bilderna. Christa Blümlinger skriver om detta i sin text om essäfilmen 

 ”[---]Videon har här rollen av ett analysinstrument som utser fotogrammet till filmens atom 

och som enligt Godard alltid måste ”dekomponeras.” Nya betydelser uppstår här inte blott i 

passagerna mellan skrift, bild och ljud utan också mellan medierna film, fotografi och vi-

deo.”96 Hur ska man som åskådare förhålla sig till analys av estetiska filmer som Vivre sa vie? 

                                                
93 Edvin Kau, Dreyers filmkunst (Viborg: Akademisk Forlag, 1989), s.195. 
94 Ibid, s.195. 
95 Balàzs,“Människans ansikte”, s.135-136. 
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Finns det någon mall där vi kan länka samman Anna Karinas ansiktsuttryck och skapa förstå-

else? David Bordwell har i sitt kapitel om Godard förslag på tolkning av filmen.97 Han för en 

diskussion om vad han kallar parametrisk narration. Där en stil, en filmform utgör ett åter-

kommande tema. Anna Karinas många ansikten i filmen kan här läsas som återkommande 

tecken. Tecken som i de olika episoderna kan anta olika värde eller betydelse [---] In paramet-

ric narration, style is organized across the film according to distinct principles, just as a narra-

tive poem exhibits prosodic patterning or an operatic scene fulfills a musical logic. Godard´s 

Vivre sa vie will illustrate this process.98 Lennard Højbjerg ser ett analysverktyg i Bordwells 

texter “Bordwell's neo-formalism gives us the opportunity to study the visual dimension of 

any film as an independent subject before we relate it to the meaning of the film. The narra-

tional space may not necessarily be a direct function of editing. Instead, we can conceive it to 

be a consequence of the realism of the shot.”99  

 

Vivre sa vie skiljer sig från det stora flertalet filmer i sitt uttryck och berättarmönster. Mitt mål 

har varit att lägga fokus på det estetiska uttrycket i bilden och analysera vad jag ser. Genom 

att analysera närbilderna på Anna Karinas ansikte har jag även försökt se bortom filmbilden. 

Går det att hitta spår av människans själ i närbilden? Jag menar att begreppen fotogeni och 

fysionomi ger redskap till analysen, en teoretisk plattform att utgå ifrån. Syftet med arbetet 

var att se om jag kunde spåra begreppen i bilderna. Fysionomin i hennes ansiktsuttryck går att 

avläsa när ljus och bildvinkel är fördelaktiga för detta. Fotogeni i dess renaste filmtekniska 

uttryck enligt Epstein är svårare att spåra. Han syftade främst på filmteknik som dubbelexpo-

nering och slow-motion vilket inte förekommer i närbilderna på Anna Karinas ansikte. Där-

emot har jag försökt bevisa att vissa bilder innehåller fotogenisk kvalité vad gäller ljus, ljud 

och abstraktion. Jag har koncentrerat en del av arbetet på att hitta kopplingar mellan Godards 

filmstil och Dreyers filmstil. Jag har mot slutet kommit in på narrationen.  Där närbilderna 

utplockade och analyserade i en följd efter varandra bildar en nyupptäckt läsning av Vivre sa 

vie. Där bildkedjan av ansiktsuttryck skapar en djupare förståelse för Nana och Anna Karina. 

Farocki diskuterar Godards stilgrepp och menar att tingen återkommer ständigt i muterad 

form. Rörelsen går inte från A till B, utan i slingor. Det handlar egentligen om att skapa rela-

                                                
97 Bordwell, s. 311-332. 
98 Ibid., s.281. 
99 Lennard Højbjerg “On camera movement and filmic space” P:O.V. No.4: Some Aspects of Style and Space  hämtat från   
    http://imv.au.dk/publikationer/pov/POV.html, 2005-05-11 
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tioner mellan bild och ljud, eller relationer mellan ljud och ljud eller bild och bild, som är as-

sociativa.100  

 

Bordwell utgår i sin analysmetod från de ryska formalisterna. De inriktade sig på det litterära 

verkets form, inte på dess innehåll, och på de författargrepp som gör ett verk till litteratur och 

inget annat. För formalisterna var det relationerna mellan elementen i en text som var intres-

sant inte det politiska, sociala eller psykologiska innehållet i verket.101Jag ser även här en  

koppling mellan deras sätt att förhålla sig till text och narrationen mellan närbilderna i min 

analys. Bordwell ger ett intressant tolkningsförslag angående handlingen i Vivre sa vie: 

 
 

[---] Against the background of classical narration, Vivre sa vie`s stylistic devices achieve a 

structural prominence that is more than simply ornamental. Granted that these stylistic patterns 

are present and important, the critic is tempted to “read” them, to assign them thematic mean-

ings. My skeptic might posit that Vivre sa vie is about the problem of communication, and there-

fore the stylistic devices can be taken as symbolizing the distance between people[...] perhaps 

Vivre sa vie is actually “about cinema.” On this account, the filmmaker`s ambivalent relation to 

his medium is represented through a varied camera handling.[---]102 

 

 

 

Begreppen fysionomi och fotogeni handlar delvis om upphöjande av bildens moral, vilket jag 

återkommit till i mitt arbete. Kanske är det så att filmarna och även filmkameran har en upp-

gift, har ett ansvar här. Godard lär ha sagt att varje kamerainställning utgör ett moraliskt ställ-

ningstagande.103  
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De 12 episoderna i Vivre sa vie: 
 

1. A cafe – Nana feels like giving up – Paul – the pinball machine. 
2. The record shop – 200 francs – Nana lives her day. 



 

3. The conceierge – Paul – The Passion of Joan of Arc – a press agent. 
4. At the police station – Nana is being questioned. 
5. On the street – the first client – the room. 
6. Running into Yvette – a cafe on the outskirts – Raoul – Machine gun fire on the street. 
7. The letter – Raoul again – On the Champs Elysées. 
8. Afternoons – hotels – money – pleasing. 
9. A young man – Luigi – Nana thinks maybe she´s happy. 
10. The street – a client – pleasure is no fun. 
11. Afternoon cafe – the stranger – Nana doesn´t know she´s a philosopher. 
12. The young man again – the oval portrait – Raoul sells Nana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgifterna hämtade ur Kaja Silverman and Harun Farocki Speaking about Godard, s.123. 

 
 
 


