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Abstract 

   Cinematic time is the most complex of all: it is composed of public time (clock), personal 

time (experienced) and in addition, it can run backwards, be contingent, stored and 

(re)created. The present study examines some aspects of cinematic time, with special refer-

ence to the instant, the moment and the present. The strictly defined instant or moment does 

not exist. It is a passage between the past and the future and it is impossible to record on film 

or a photograph. One example is the moment of death, which is an abstraction with zero 

duration. The present must consequently contain the past and/or the future. Roland Barthes 

describes these complex multidimensional time relations in a photograph. André Bazin em-

phasizes that the image and the duration are ”mummified”. According to Gilles Deleuze , 

before the Second World War, the movement-image dominated and time was subordinated. 

With the long take of uncut time and deep focus, the cinema creates an increased experience 

of presence. After the war the time-image dominated. According to Deleuze it can represent 

time itself in the ”pure state”. Several images, simultaneously present, represent the crystal-

image. Such an experience of time, a non-chronological present (durée), is founded in the 

philosophy of Henri Bergson. For the film director Andrei Tarkovsky, time and rhythm in the 

shot, was the essence of the cinema. His work is flooded with time-images, and it is possible 

to experience a time and space beyond the frame, in a multidimensional present. The digital 

technique has made cinematic time even more complex due to the possibility to create a con-

tinuous, synthetic present. 

 

Keywords: the instant, the moment, the present, cinematic time, photography, digital. 
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Några aspekter på filmens tid 

Ögonblicket och nuet i filmen och fotografiet 

 

 

1.Inledning 

 

   Tiden är så central i människans kulturella, historiska och tekniska utveckling att den do-

kumentation som finns kring detta ämne är närmast oöverskådlig. Det finns ingen mänsklig 

aktivitet som inte berörs av tiden, och således ingen dokumentation som inte har någonting 

med tiden att göra. Denna uppsats blir ytterligare ett fragment i försöken att förstå vad tiden 

kan vara, speciellt den cinematiska tiden, filmens tid. 

   När fotograferingskonsten utvecklades under 1800-talets första hälft kunde man för första 

gången, på mekanisk väg, konservera och reproducera tid. Nästa steg i detta synliggörande av 

tid var när man på 1880-talet kunde spela in och reproducera ljud. Detta möjliggjorde att man, 

i stort sett identiskt, kunde upprepa ett tidsflöde. Denna utveckling fortsatte med filmen, som 

började visas offentligt i slutet av samma århundrade. Nu kunde rörelser lagras och återskapas 

i en tid, som inte var lik någon annan: Filmens tid, den cinematiska tiden, som till och med 

kunde gå baklänges.
1
 Den idéhistoriska betydelsen av detta går inte att överskatta.

2
 Det var ett 

fullständigt nytt fenomen. Att se avstånd i rummet var vi vana vid, men att se avstånd i tiden 

var något nytt.
3
 Tid som perception! 

   Från antiken, genom moderniteten, uppstod en gradvis förändring i synen på rörelsen. Från 

att ha varit underordnad tiden kom den att bli mer självständig. Moderniteten innebar ju en 

ökad rörlighet, i högre hastigheter och på längre avstånd. Kopplingen till tiden fanns natur-

ligtvis kvar, men när filmen lanserades var det ju framför allt rörelsen som fascinerade: Man 

talade om rörliga bilder. Det innebär, ordagrant, att det är bilderna som rör sig. Men frågan 

om vad det är som rör sig och vad denna rörelse egentligen är och hur denna rörelse förhåller 

sig till tiden och rummet har diskuterats flitigt inom filosofin och filmvetenskapen. De senaste 

decennierna har filmens tid återtagit en del av sin självständighet gentemot dess rörelse, även 

om ingen av dem någonsin har frigjorts sig helt från den andra. ”[T]ime is no longer the mea-

                                                
1 Mary Ann Doane, The Emergence of Cinematic Time. Modernity, Contingency, the Archive (Cambridge, Ma.: 

Harvard UP, 2002). 
2 I förordet till André Bazins What is Cinema, volume 1, skriver Dudley Andrew: ”The invention of photography 

in the nineteenth century constitutes „the most important event‟ in this history”. 
3 D.N. Rodowick, The Virtual Life of Film (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007), 64. 
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sure of movement but movement is the perspective of time.”
4
 Gilles Deleuze talar visserligen 

om rörelse- och tidsbilder som skilda begrepp, men de är icke desto mindre sammankopplade. 

För Andrej Tarkovskij var tiden central. ”Time captured in its factual forms and manifesta-

tions: […]”.
5
 För André Bazin var filmen inte uppfunnen, ännu vid förra seklets mitt! I ”The 

Myth of Total Cinema” konstaterar han att filmen fötts ur konvergerande idéer om den rörliga 

bildens möjligheter. Stegvis har de införts, men alla idéer är ännu inte genomförda. 
6
 

   Filmen har genom sitt unika förhållande till tiden, rummet och rörelsen utgjort ett filosofiskt 

instrument för begreppsbildning kring dessa företeelser. På senare år har komplexiteten i 

filmens förhållande till dessa begrepp ökat ytterligare genom utvecklingen av den digitala 

tekniken. Möjligheterna att manipulera och problematisera tiden, rummet och rörelsen har 

blivit närmast oöverskådliga. 

   Centrala begrepp i tiden är ”ögonblicket” och nuet. Dessa används ibland mer eller mindre 

synonymt. Ibland betyder ögonblick varaktigheten noll. Detta ställer till förvirring.
7
 Denna 

förvirring är också tydlig i engelskspråklig litteratur. Det är till exempel svårt att veta vad som 

verkligen menas med ”present”, ”immediate”, ”instant” och ”moment” i många av de texter 

som ingår i denna uppsats. Hur mycket ”ögonblick” är det? Det är uppenbart att vi kan upple-

va ett nu, men försöker man analysera vad detta är hamnar man lätt i paradoxer. I filmen och 

fotografiet ställs dessa frågor på sin spets. 

 

Frågeställning 

   Den enklaste beskrivningen av film är att det är rörliga bilder. Rörelse är en förändring som 

sker i tiden och i rummet. Det finns alltså en intim koppling mellan tid, rum och rörelse. I 

fotografiet och den fotografiska tekniken, som utgjorde grunden för filmen, dyker frågor om 

tiden genast upp. Många filmvetare och filmskapare har presenterat sin bild av vad tid och 

rörelse kan vara, och alla filmer är exempel på vad tid och rörelse är. 

   Min tes inför denna uppsats är: Ögonblicket har ingen varaktighet och finns alltså inte som 

tid, men nuet har en utsträckning i tiden. Detta manifesteras och illustreras av filmen och 

fotografiet. 

   Min fråga är: Hur visar det sig, i filmen och fotografiet, att ögonblicket inte har någon var-

aktighet och på vilket sätt kan nuet finnas i filmen och fotografiet? 

                                                
4 Gilles Deleuze, Cinema 2. The Movement-Image, övers. Hugh Tomlinson and Roberta Galeta (London, New 

York: Continuum, 2009), 21. 
5 Andrey Tarkovsky, Sculpting in Time, övers. Kitty Hunter-Blair (London, Boston: Faber and Faber, 1989), 63. 
6 André Bazin, What is Cinema, volume 1, övers. Hugh Gray (University of California Press: Berkely, Los 

Angeles, London, 2005), 17-22. 
7 Ögonblickets paradox, en av tidens aporier, har till exempel avhandlats redan av Aristoteles. 
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Metod och begränsningar 

   För att undersöka hur det visar sig att ögonblicket inte har någon varaktighet och på vilket 

sätt nuet kan finnas i filmen och fotografiet, har jag som huvudsakligt underlag använt filmte-

oretiska arbeten av Bazin, Deleuze, Doane, Rodowick och Tarkovskij. I analyserna av foto-

grafiet har jag på motsvarande sätt använt Barthes och Bazin. Filmexemplen kommer delvis 

från dessa källor, men många är mina egna val. 

   Urvalen riktar in frågeställningen mot grundläggande idéer om vad tiden i filmen kan vara, 

uttryckt i nuet. Den valda litteraturen representerar olika tider från 60-talet fram till 2007. 

Bazin och Deleuze tillhör den filmteoretiska grunden. Doane och Rodowick representerar den 

modernare filmvetenskapen och Tarkovskij representerar den konstnärliga filmproduktionen. 

Alla har ett uttalat intresse för filmens tid. Barthes är med sin bok Det ljusa rummet kanoniskt 

kopplad till fotografiet och tiden.
8
 

   Filmurvalet sträcker sig från 1903 till 2010 med exempel från många filmskapare, men med 

en viss överrepresentation för Tarkovskij. Detta beror på hans uttalade och medvetna relation 

till filmens tid, vilket avspeglar sig i hans filmer. 

   De huvudsakliga teoretiska källorna utgörs således av följande böcker: Deleuze Cinema 1. 

The Movement- Image 
9
 och Cinema 2. The Time-Image, Bazin What is Cinema, volume 1 och 

What is Cinema, volume 2,
 10

 Tarkovsky Sculpting in Time, Doane The Emergence of Cine-

matic Time. Modernity, Contingency, the Archive, Rodowick The Virtual Life of Film 
 
och 

Barthes Det ljusa rummet. Dessutom förekommer referenser till andra specifika publikationer 

vid flera tillfällen. 

   Men ytterligare begränsningar krävs eftersom ämnesområdet, förutom olika grenar av film-

teorin, har utlöpare till filosofi, historia, fysik med mera.
11

 Aspekter på TV och video är helt 

                                                
8 Roland Barthes, Det ljusa rummet, övers. Mats Löfgren (Stockholm: Alfabeta Bokförlag, 2006). 
9 Gilles Deleuze, Cinema 1. The Time-Image, övers. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam (London, New 

York: Continuum, 2009). 
10 André Bazin, What is Cinema, volume 2, övers. Hugh Gray (University of California Press: Berkely, Los 

Angeles, London, 2005). 
11 Således har jag uteslutit till exempel Stephen Kerns stora och innehållsrika bok om tidens och rörelsens kultur. 

The Culture of Time and Space (Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1994). 
   Inte heller har jag använt den omfattande litteraturen i gränslandet mellan film och fenomenologi, annat än 

som enstaka exempel. Tiden är ju ett centralt begrepp i fenomenologin, till exempel Heideggers Varat och tiden. 

Vivian Sobchack kopplar till exempel ihop Merleau-Ponty och filmperception i The Address of the Eye: A 

Phenomenology of Film Experience (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992). 

   Inflytandet av digital teknik avhandlas som ett exempel i kapitlet ”Det digitala nuet”, men detta är givetvis ett 

stort och expanderande område. Se till exempel Sean Cubitt, The Cinema Effect (Cambridge, Mass.: The MTI 

Press, 2004). 

   Giuliana Brunos Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film (New York: Verso, 2002) är också 

för brett anlagd för att rymmas inom frågeställningens ram. 
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utelämnade. Många specifika inslag i filmens behandling av tiden, såsom, narration, anime-

ring, tillbaka/framåtblick, fast/slow-motion, ellipser, korsklippning, stillbild, dubbelexpone-

ring, ljud m.m., berörs inte, annat än parentetiskt. 

   Eftersom rörelsen och tiden i princip alltid förekommer tillsammans, så kommer ofrånkom-

ligen aspekter på rörelsen att få stor plats i framställningen. För att kunna behandla detta på ett 

begränsat utrymme kommer texten att behandla några aspekter på ögonblicket och nuet med 

utgångspunkt från den angivna litteraturen. Det innebär att denna uppsats bara kommer att 

resultera i några exempel på vad ögonblicket och nuet i film kan vara, inte vad de är.
12

 En 

sådan undersökning har inte som mål att finna ny kunskap, utan att systematisera, klargöra 

och använda den kunskap som redan finns.
13

 Undersökningen kommer att innebära analyser 

av de intima sambanden mellan tiden, ögonblicket, nuet, rummet och rörelsen. Dessutom 

finns kopplingar till närliggande begrepp såsom minnet (förfluten tid) och förväntan (framtid). 

 

Begrepp och definitioner 

   I denna uppsats används film och rörliga bilder i stort sett synonymt. Termen rörliga bilder 

används för att markera förekomsten av rörelse i bild i mer allmän betydelse. Filmen kan vara 

analog eller digital. 

   ”Ögonblicket” används vanligen, som ett vardagsord, för att beteckna en mycket kort tid. I 

denna uppsats används ordet ögonblick som en abstraktion för en tidpunkt utan utsträckning i 

vare sig tid eller rum, i analogi med den geometriska punkten. Doane konstaterar att varken 

Bergson eller Peirce accepterade ögonblicket, ”[…] the theoretical impossibility of instantane-

ity […]”.
14

 

   Ögonblicket och nuet är i denna uppsats inte samma sak. För att få en ökad förståelse av 

tiden är det viktigt att hålla isär dessa begrepp. Draget till sin yttersta konsekvens är ögon-

blicket utan utsträckning i tiden eller rummet. Det blir då beteckningen för en övergång, en 

gräns, mellan ett tillstånd (förgången tid) och ett annat (framtid).  

   Men det är alldeles uppenbart att människan kan uppleva vad hon kallar ett ”ögonblick”. 

Detta måste vara nuet som, om ögonblicket inte har någon varaktighet, med nödvändighet 

måste bestå av förgången tid och/eller framtid. Nuets varaktighet, dess avgränsning bakåt och 

                                                                                                                                                   
   Dziga Vertov nämns till exempel inte, men hans idéer handlar mer om rörelse än tid. Se Deleuze, 1, 83ff. 
12 Trond Lundemo jämförde ämnet med ”ett svart hål”: när man fallit ner i det kommer man aldrig ut! (Personligt 

meddelande, Filmhuset, januari 2010). 
13 Detta är i överensstämmelse med den sena Wittgenstein. Tankarna finns refererade i D. N. Rodowick, ”An 

Elegy for Theory”, October 122 (Fall 2007): 91-109. 
14 Doane, 101. 
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framåt i tiden, är odefinierad, och därför olika för olika situationer och olika individer. Det är i 

denna övergång, i nuet, som rörelsen uppträder enligt Bergson.
15

 

   Med nuet avses i fortsättningen ett ”ögonblick” med utsträckning både i tiden och i rummet. 

På grund av utsträckningen i flera dimensioner är nuet mer att likna vid en sfär än en linje 

eller yta. Denna sfär är inte tom (se bild sidan 52). Eftersom tiden knappast kan existera en-

sam (”ren tid” finns möjligen i Deleuzes tidsbilder), utan är strängt förbunden med rörelsen 

och rummet uppstår en begreppsgrupp där medvetandet, ögonblicket, minnet, förväntan, 

rörelsen, tiden och rummet interagerar med varandra och är mer eller mindre samtidigt närva-

rande i nuet. Allt i nuet har samma tid! Om allt har samma tid – då är man i nuet. 

                                                
15 Ibid., 174. 
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2. Ögonblicken som inte finns 

 

   Döden och tiden är starkt förbundna, eftersom döden är slutet på tiden, i varje fall den per-

sonliga tiden. Ett återkommande tema i filmen, och tankarna kring filmen, är att den kan 

tämja döden, genom att fånga tiden och reproducera den. Döden är inte längre absolut. Ett av 

de mest mytiska ögonblicken i tillvaron är dödsögonblicket. Många försök har gjorts att fånga 

detta på bild: att åstadkomma en bild som representerar detta ögonblick. Intresset beror natur-

ligtvis på det oerhörda, obegripliga och ogripbara i detta tillfälle i en individs liv. Bazin 

skriver: ”Death is nothing but one moment after another, but it is the last.”
16

 Men att fånga 

själva ögonblicket visar sig vara svårt, till och med omöjligt. Det går att skildra döende och 

död. Döden däremot, övergången från levande till död materia, som ett ögonblick, går inte att 

fånga.
17

 

   Det finns flera anledningar till att detta faktiskt är omöjligt att fånga på film. För det första 

finns inte själva dödsögonblicket annat än som en abstraktion. Antingen är man död eller 

levande, det finns inget mellantillstånd. Dödsögonblicket är alltså övergången mellan dessa 

två tillstånd. Men i sin egenskap av övergång blir det utan utsträckning i tiden. För Peirce var 

det klart att ”[…] the instant, time as isolated point, had no reality other than as an ideal limit 

that we could never reach”, och för Bergson var det nuvarande ingen punkt, eftersom det 

innehöll det nyligen förgångna.
18

 I tiden finns alltså inte detta ögonblick, så det kan inte fång-

as på bild. Detta har inte alltid beaktats i filmvetenskapliga texter, men ett problem är att till 

exempel orden ”instant” och ”moment” inte har definieras. Akira Mizuta Lippit beskriver 

elefanten Topsys död med orden: ”The moment of death [min kurs.], captured on film, is 

made visible by the elephant‟s sudden loss of muscular activity.”
19

 Sobchack menar att det är 

möjligt att få med detta mytiska ögonblick, men bara i kontrasten mellan den levande och 

döda kroppen. ”That is, the moment of death can only be represented in a visible and vigorous 

contrast between two states of the physical body: the body as lived-body, intentional and 

animated – and the body as corpse, as flesh unintended, inanimate, static.”
20

 För att åstad-

                                                
16 André Bazin, ”Death Every Afternoon”, Rites of Realism: Essays on Corporeal Cinema, red. Ivone Margulies 

(Durham, N.C.: Duke University Press, 2002), 30. 
17

 Detta avsnitt bygger delvis på min kandidatuppsats, Björn Revenäs, Usch så hemskt, det där vill inte jag titta 

på! Döden, döendet och död på film och andra medier – en reflexion (Stockholm: Filmvetenskapliga institutio-

nen vt 2009). 
18 Doane, 99. 
19 Elefanten Topsys död är fångad på film av Thomas Edison Electrocuting an Elephant ( 1903) och refererad av 

Akira Mizuta Lippit, ”The death of an animal”, Film Quarterly 56, nr 1 (hösten, 2002): 13. 
20 Vivian Sobchack, ”Inscribing Ethical Space: Ten Propositions on Death, Representation, and Documentary”, 

Quarterly Review of Film Studies 9, nr 4 (1984): 287. 
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komma detta måste nuet, i form av någon variant av Deleuzes tidsbilder fångas på filmen. Där 

blandas det närvarande och förflutna utan kronologi och är samtidigt närvarande i nuet. ”Thus 

the image has to be present and past, still present and already past, at once and at the same 

time.”
21

 Detta innebär en representation av döden, men inte dödsögonblicket. 

   För det andra är döendet en process, där övergången sker gradvis. För det tredje är detta 

också omgärdat av många tabun (och även lagar), även om de luckrats upp inte minst genom 

bildspridningen på internet. Vivian Sobchack konstaterar i sin analys av möjligheterna att 

skildra döden i dokumentärfilm: ”That is, the event of death as it is perceived in our culture 

points to and interrogates the very limits of representation in all its present forms - including, 

of course, the cinematic.”
22

 

 

Döden och orgasmen 

   ”[D]eath is but the victory of time”, skriver Bazin i inledningen till den berömda essän om 

den fotografiska bilden.
23

 Intresset för döden återupplivas i hans arikel om döden på tjurfäkt-

ningsarenan, där titeln ”Death Every Afternoon” syftar på filmens möjligheter uppleva döden 

(samma död) varje eftermiddag.
24

 Den bygger på filmen La course de taureaux (Pierre Bra-

unberger, 1951). Bazin skriver att han, i denna film, till och med upplever närvaron av döden. 

Filmens förmåga att skapa en illusion och känsla av närvaro var viktig för Bazin. Denna 

känsla gjorde att gränsen mellan verklig närvaro och frånvaro inte längre var så tydlig. Filmen 

liknas vid en spegel, men med fördröjd reflektion.
25

 Christian Metz påpekar att realism inte är 

detsamma som verklighet och att verkligheten förutsätter närvaro.
26

 Men för Bazin är realis-

men en av förutsättningarna för att skapa en känsla av närvaro  

   Både döden och orgasmen måste båda upplevas (sic!), skriver han vidare, eftersom de inte 

kan representeras utan att begå våld på deras natur. Detta är delvis vad Lars von Trier gör i 

inledningsscenen i filmen Antichrist (2009). I ultrarapid skildrar han, med parallellklippning, 

ett barns död och föräldrarnas orgasm. Med de vackra svart/vita bilderna och musiken, den 

avvikande (aberranta) rörelsen och klippningen skapar von Trier tid, mitt i döden. Men han 

fångar varken orgasmen eller döden. Han försöker inte.  

 

 

                                                
21 Deleuze, 2, 76. 
22 Sobchack, 286. 
23 Bazin, 1, 9. 
24 Bazin, “Death Every Afternoon”, 29ff. 
25 Televisionen tillförde också en ny typ av pseudonärvaro. Bazin, 1, 97. 
26 Christian Metz, Film Language: A Semiotics of the Cinema (New York:Oxford University Press, 1974), 21f. 
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Djurens död 

   För Bazin var döden tidens seger över livet, men bilden är en seger över tiden och därmed är 

bilden en seger över döden.
27

 Makten över bilden, ger också makt över det som bilden repre-

senterar (Voodoo). I försöken att fånga dödsögonblicket på bild, för att få denna makt över 

döden, har djuren, som elefanten Topsy i Electrocuting an Elephant (Thomas Edison, 1903), 

hästen i Djurens blod (Le sang des bêtes, George Franjus, 1949), giraffen i Sans soleil (Chris 

Marker, 1983) och kaninerna i Spelets regler (La règle du jeu, Jean Renoir, 1939) fått ersätta 

människan. 

   Denna koppling mellan djuret, människan och döden finns i Werner Herzogs film Grizzly 

Man (2005), men här är det människan som förvandlas till djur. Werner Herzogs återanvänder 

Timothy Treadwells dokumentära bilder på Alaskas grizzlybjörnar. En sensommardag blev 

Treadwell och hans flickvän uppätna av en hungrig björn. Videokameran registrerade händel-

sen, men med linsskyddet på, så endast ljudet spelades in. Herzogs film beskriver vägen till 

det oundvikliga slutet men den sista bilden och ljudet uteblir. I denna film finns Deleuzes 

tidsbilder och kristallbilden (se vidare sidan 26). Genom Herzogs intervjuer och berättarröst 

skapas en bild av Treadwell, som finns samtidigt som Treadwells egna bilder, av sig själv, 

som en film i filmen. Själv är ju Treadwell död. Dessa två bilder, virtuell och verklig, är i 

kontinuerligt utbyte med varandra, och finns alltså samtidigt, men virtualiteten och verklighe-

ten byter ständigt plats. Klippen blir avvikande. Ljudbilden, som vi aldrig får höra, och lins-

skyddet, gör denna sista bild till ett ”rent virtuellt sonsign”. 
28

 Herzog har alltså löst problemet 

med dödsögonblickets representation, genom att inte visa det, vilket paradoxalt, ger en oer-

hörd känsla av dödens närhet. Det som Bazin kände i tjurfäktningsbilderna, och det som 

Treadwell själv säger: ”Jag kan känna lukten av död.” 

 

Zapruders film 

   När Kennedys kortege besköts och presidenten dödades, i Dallas i november 1963, doku-

menterades händelsen av en hobbyfilmare, Abraham Zapruder.
29

 Filmen är drygt 26 sekunder 

lång, i en tagning, med 486 bilder. Få filmer har blivit så analyserade. Filmen visar hur Ken-

nedy träffas av flera skott, också det dödande. Den kan ses om och om igen, som Bazins 

tjurfäktning, den kan studeras ruta för ruta, utan att det går att upptäcka om, och i så fall när 

                                                
27 Bazins berömda ”mummy complex”. Bazin, 1, 9. 
28 Deleuze, 1, 223. 
29 ”The Zapruder film”, på http://www.youtube.com/watch?v=E66__vymfPA (kontrollerad 20 mars 2010). 
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Kennedy faktiskt dör. Det går inte att se Kennedy dö.
30

 Sobchacks analys av Zapruders film 

för tankarna till Zenons paradoxer där den avskjutna pilen aldrig rör sig (se vidare nästa av-

snitt).
31

 Vi kan med filmens hjälp dela upp förloppet i stillbilder och närma oss den metafy-

siska tidpunkten för döden med större och större upplösning, bara för att finna att vi plötsligt 

har passerat denna punkt och befinner oss på andra sidan, det vill säga döden har redan inträf-

fat. Vi kan bara konstatera att någonstans i en bildsekvens inträffar det ögonblick vi letar 

efter, men vi kan inte fånga det på bild, bara tiden för döendet och tiden för död, inte ögon-

blicket för döden.  

   Det var detta som plågade E. J. Marey, när han arbetade med sina kronofotografier. Slump-

mässigheten i ett fotografi gjorde att det han ville fånga på bild alltid kunde inträffa mellan 

två bilder. Detta försökte han kompensera genom att minska exponeringstiden och öka fre-

kvensen av bilder, med exponeringstider ned till 1/25 000 dels sekund, i avsikt att fånga det 

som ögat inte kunde se, det unika tillfället, mitt i en rörelse.
32

 Men det kommer alltid att fin-

nas ett mellanrum mellan bilderna: ögonblicket, övergången från ett tillstånd till ett annat. 

 

Kollaps av tid och rum. Zenons paradoxer 

   Filmens klassiska analys av rörelse, i enskilda bilder och den påföljande syntesen, som 

resulterar i upplevelse av rörelse har en stark koppling till Zenons paradoxer.
33

 Men tolkning-

en av paradoxerna i filmisk belysning är inte så entydig som det kan förefalla. Det beror 

delvis på att slutresultatet, den upplevda rörelsen finns både i verkligheten (alltså även på 

Zenons tid) och på film. Filmen visar ju att rörelsen kan återuppstå ur enskilda bilder, även 

om Bergson hävdar att detta är ett typiskt exempel på falsk rörelse: En illusion av rörelse, 

skild från rörelsebildens sanna rörelse.
34

 

   Det finns fyra paradoxer beskrivna, som egentligen bygger på samma princip. Den intres-

santaste för denna genomgång är pilen som aldrig rör sig. En pil som skjuts iväg från en båge 

och träffar sitt mål måste i ett visst ögonblick befinnas sig på en viss plats. Då är den alltså 

inte i rörelse. Detta gäller i varje ögonblick. Alltså rör den sig aldrig. Enligt Zenon ifrågasätter 

                                                
30 Sobchack, 287. 
31 Trond Lundemo, ”Rörelse”, Film och andra rörliga bilder – en introduktion, red. Anu Koivunen (Stockholm: 

Raster Förlag, 2008), 255. 
32 Doane, 211. 
33 Zenon försvarade Paramenides ståndpunkt, om alltets odelbarhet och oföränderlighet. Rörelse och tid upplevs 

som en förändring på grund av vår defekta perception. Han visade att motståndarnas teorier, av rörelsen såsom 

diskret och delbar, ledde till ännu värre motsägelser, än uppkomsten av tomrummet. Det var framför allt Pytha-

goras enhetsteori som angreps. Bertrand Russel, Västerlandets Visdom, övers. Anders Byttner (Stockholm: 

Forum, 1995), 40ff. 
34 Deleuze, 1, 2. 



 

 13 

det idén om att rörelse över huvud taget finns och rörelsens uppdelning i delar. Men detta 

ifrågasättande är en ny orimlighet, eftersom våra sinnen talar om att pilen faktiskt når sitt mål. 

Våra (defekta?) sinnen informerar oss om pilens rörelse. 

   Här kommer en intressant analogi till filmen: Pilen kan ju filmas under sin flykt, ungefär 

som Marey gjorde. Då får vi just Zenons uppdelning i enskilda enheter, i form av en serie 

stillbilder, där pilen verkar stå stilla i varje bild. Men det som då visas på varje bild är ungefär 

var pilen befann sig under en viss tidsperiod (när kamerans slutare var öppen), inte var den 

befann sig i ett visst ögonblick. Ett av problemen hänger alltså ihop med ögonblicket som en 

punkt. I en sådan punkt kan inte pilen befinna sig. Om man försöker identifiera dess position, 

under rörelsen, i varje givet sådant ögonblick så finns ingen pil. Ingenting konkret kan existe-

ra i sinnesvärlden under oändligt kort tid. Eftersom den inte finns i något ögonblick så finns 

den alltså inte under hela rörelsen. Vi hamnar utanför fenomenvärlden där Wittgenstein bara 

finner tystnad. Osäkerheten om var pilen finns i ett sådant ögonblick är oändlig. 

   Bergson har en annan förklaring. Om man försöker stoppa rörelsen för att analysera den i ett 

ögonblick, försvinner själva rörelsen: den finns inte längre. Tiden och rörelsen, är kontinuerli-

ga fenomen som bara existerar i förändring. Om man på detta sätt delar upp rörelsen stannar 

Zenons pil; den kan till och med försvinna. Detta gör att Bergson anser att den rörelse som 

kan återskapas ur stillbilder inte är verklig rörelse utan en illusion. Metz däremot ansåg att 

rörelsen alltid är visuell närvaro och alltså alltid verklig. Det verkar som om vi uppfattar 

objekten som fiktiva, trots att rörelsen ger dem kroppslighet. Men, något paradoxalt, uppfattar 

vi själva rörelsen, som är utan materialitet, som verklig. ”Because movement is never material 

but is always visual, to reproduce its appearance is to duplicate its reality”.
35

 Ur fenomenolo-

gisk synvinkel borde denna upplevelse av rörelse vara lika verklig för åskådaren som den 

ursprungliga.
36

 Epstein hade ingen illusion om att det var ”verklig” rörelse åskådaren upplev-

de: Om man analyserar vad som tilldrar sig på filmduken, så är där ingen rörelse, bara projice-

rade stillbilder.
37

 Således sker rörelsen som en upplevelse hos åskådaren. 

   Men det är ju inte samma rörelse, även om det finns ett indexikalt förhållande mellan den 

reproducerade och den ursprungliga. Emellertid är det ju uppenbart att åskådaren upplever en 

autentisk rörelse. En analog film visas med en bildfrekvens på 2*24 bilder/sekund. Detta 

innebär att åskådaren ser bilder med en frekvens av 48/sekund och att filmduken är svart 

                                                
35 Metz, 9. 
36 Den ursprungliga fenomenologin var dock ointresserad av filmen. Det var inte en verklig perception i varat. 

Det var först Merleau-Ponty som visade något intresse (se vidare sidan 19). 
37 Doane, 176. 
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nästan 40 % av tiden.
38

 Men den upplevda tiden, av en sammanhängande tagning, framför 

filmduken blir lika lång som inspelningstiden, trots detta bortfall av information. På detta sätt 

återskapas tiden och rörelsen från dessa enskilda bilder. Detta gäller den analoga tagningen, 

men med den digitala blir saken ytterligare komplicerad, där finns inga svarta mellanrum. I 

den digitala bilden är den automatiska processen en sorts fragmentering av bilden, när den 

bryts upp, analyseras och uppdateras i enskilda fragment. Det blir tydligare att den slutliga, 

och avgörande, delen av den tvådelade syntesen (projektorn och betraktaren) sedan sker hos 

betraktaren. Enligt Stiegler medför utvecklingen av den tekniska syntesen också en utveckling 

av åskådarens syntes och därmed bildupplevelsen.
39

 Det beror naturligtvis också på med 

vilken frekvens den digitala bildens element uppdateras, förutom den omöjliga frågan om med 

vilken måttenhet själva rörelsen mäts vid en jämförelse mellan analog och digital bildteknik. 

   Rörelse och tid är oupplösligt förenade. Det är svårt att tänka sig en förändring, som ju är en 

rörelse, utan att det därmed förlöper en tid. Det betyder att rörelseparadoxerna också är tidspa-

radoxer. Om inte pilen har rört sig så har det inte heller förlupit någon tid. Filmen tycks be-

kräfta detta, genom att det är genom rörelsen som tiden kan fångas och lagras.
40

 I Deleuzes 

tidsbilder, där det till och med förekommer ren tid, är tiden dock överordnad rörelsen. Mer 

om detta senare. 

   Zenons pil, med enskilda tillstånd i tid och rum kan genom en bildsyntes alltså faktiskt 

återskapa ett rörelseförlopp ur stillastående bilder. Rörelse kan födas ur stillastående. Detta 

har filmtekniken ovedersägligen visat. Men hela tiden gäller att de enskilda tillstånden inte är 

ögonblick, utan korta perioder i tiden och positioner i rummet med en integrerad förändring. 

Men med kort exponeringstid av den enskilda bilden, blir den inte suddig och den rörliga 

bilden blir också skarp. Filmen kan alltså återuppliva (syntetisera) den fångade och analysera-

de rörelsen. Visserligen som en avbild, eftersom den ”har varit död”. Det är endast fråga om 

en mekanisk återupplivning.
41

 Denna diskussion har blivit tydligare i den digitala eran, när en 

annan teknik och mekanik kommit mellan den ursprungliga och den återupplivade rörelsen. 

Denna möjlighet till återupplivning ger också en större frihet i hanteringen av tiden och i 

rörelseuttrycken. 

   Flera framträdande filmteoretiker har omväxlande ansett att Zenons paradoxer bekräftas 

eller motsägs av filmtekniken och matematiker och filosofer har diskuterat vad som är fel i 

                                                
38 Ibid., 172. 
39 Bernard Stiegler, ”The Discrete Image”,  Echographies of Television: Filmed Interviews, red. Jacques Derrida 

och Bernard Stiegler (Cambridge: Polity Press, 2002), 161. 
40 Doane, 178f. 
41

 Maxim Gorkij, ”Lumières kinematograf” [1896], Aura: Filmvetenskaplig tidskrift 1, nr 2 (1995): 8-10. 
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Zenons resonemang.
42

 Intresset har inte fokuserats på hans grundläggande idéer om helhet 

och odelbarhet utan i stället rört felet i själva resonemanget. Fenomenet, den upplevda rörel-

sen är alltså som Zenon ville påstå odelbart, även om han ansåg att rörelsen över huvud taget 

inte finns. I fråga om odelbarheten skulle Bergson hålla med, även om hans filosofi är motsat-

sen till Zenons: allt är i förändring i ett ständigt flöde.
43

 

   Bergsons ansåg inte att filmen visade någon sanning om tiden och rörelsen. Rörelse är 

kvalitativ, och inte kvantitativ och därmed inte delbar, till skillnad mot rummet. Det går inte 

att återställa rörelsen med positioner i rummet eller ögonblick i tiden, men väl simulera den.
44

 

Både Zenon och filmen ”misslyckas” alltså med att ”förklara” tid och rörelse och går i samma 

fälla. Vad Zenon delar upp är inte rörelsen utan spåret av rörelsen. Detta följer bara rörelsen, 

det definierar den inte. I själva verket uppstår rörelsen, i filmen, mellan de statiska tillstånden, 

inte genom en ackumulation av sådana tillstånd. Detta ledde till att Bergson uppfattade fil-

mens tid som helt overklig. Filmen försöker att återuppliva rörelsen och tiden från stillbilder, 

men inga av dessa bilder har enligt Bergson, något med rörelse att göra.  

   Här kan man invända att stillbilderna har med rörelse att göra, även om de inte innehåller 

någon synlig fysisk rörelse, speciellt om de har ett tidssamband och presenteras efter var-

andra. För det första är ett fotografi inte en ögonblicksbild, utan en genomsnittlig position i 

rummet under en viss tid, alltså finns rörelsens resultat integrerat i bilden. För det andra är all 

rörelse en tolkning av hjärnan av förändringar i omgivningen. Om det finns en förändring 

mellan två bilder, så kan detta tolkas som rörelse. 

   Bergson såg filmen som ett exempel på diskontinuitet och lokaliserade filmens rörelse till 

den uppdelade rörelsen i projektorn. På grund av detta är det omöjligt att återskapa den konti-

nuitet som finns i all tid och rörelse. Underlaget för den filmiska rörelsen är diskontinuerligt 

men den upplevs av åskådaren som kontinuerlig. 

 

 

                                                
42 Doane, 173ff. 
43 Helhetstanken är dock intressant att applicera på nuet. Om det är odelbart omfattar det alltså allt: våra minnen 

(förfluten tid), vårt medvetande (här och nu) och all vår förväntan (framtiden). Vi kan inte leva i något annat än 

nuet: vi tar det med oss dit vi går. Och vi tar då med allt: då nu och sedan. Det är detta som Proust skildrar med 

sin flytande prosa och Bergson beskriver med begreppet durée (även om den omedelbara framtiden inte tydligt 

finns med i Bergsons durée). 
44 Deleuze, 1, 1. 
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3. Fotografiet och tiden 

 

   Det unika med fotograferingskonsten, när den utvecklades i mitten på 1800-talet, var att 

man för första gången kunde konservera tiden och bevara den. Upplevelsen av tid, som något 

absolut och opåverkbart naggades i kanten. Det är svårt att, som filmvetare, skriva om foto-

grafiet utan att citera Bazins ”The Ontology of the Photographic Image”. Inte minst om fokus 

finns på tiden: ”[…] for photography does not create eternity, as art does, it embalms time, 

rescuing it simply from its proper corruption”.
45

 Men det är inte bara tiden som fotografiet 

fångar, det är också verkligheten: ”[…] an hallucination that is also a fact.” 

 

Indexikalitet 

   Genom fotografiets indexikalitet uppstår dess starka koppling till tiden. Vad ett fotografi 

återger har bara hänt en gång, vid ett nu, och det är aldrig skilt från sin referens, från det 

representerade.
46

 Men bildens tecken motsvaras inte av något begrepp, något betecknat.  

 

[…] while photographic indexicality designates and attests, it does not necessarily sig-

nify. Nor does it presuppose relations of identity with the object it records. In their dif-

ferent ways, both Roland Barthes and Stanley Cavell insist upon the ontological gulf 

that divides us perceptually, in space and time, from photographs, and the photograph it-

self from the state of affairs it has automatically transcribed.
47

  

 

   Det finns flera indexikala förhållanden i ett fotografi: det pekar på själva kameran, som tagit 

bilden. Det pekar också på fotografen, den som ställt in kameran och bestämt bildens expone-

ring och innehåll. Slutligen, och framför allt, pekar det på förlagan till objektet i bilden. Bazin 

uttrycker det som att bilden bär med sig något mer än likhet, någon sorts identitet. Det är ett 

spår som utgör ett mellanting mellan närvaro och frånvaro.
48

 Stiegler refererar Barthes och 

spekulerar i att en tveksam kedja av fotoner skulle förklara fotografiets speciella magi. Det 

verkar nästan som om det skulle vara samma fotoner, som en gång lämnade Baudelaires 

ansikte som dyker upp igen, från hans analoga bild.
49

 

 

 

                                                
45 Bazin, 1, 14f. 
46 Barthes, 14. 
47 Rodowick, 75. 
48 Bazin, 1, 97. 
49 Stiegler, 152f. 



 

 17 

Tiden i fotografiet 

   Fotografiets presentation upplevs som något som har hänt: ett förgånget nu. Rodowick 

betonar att ”Photography and film are temporal arts before they are spatial arts […]”.
50

 Till 

skillnad från fotografiet, så upplevs filmen i presens, och detta är kopplat till rörelsen. Den 

rörliga bilden är, för åskådaren här och nu.
51

 Doane påpekar att det finns en instabilitet i detta 

filmpresens eftersom även filmen är ett specifikt historiskt dokument. Filmen blir också ett 

lagrat minne. Man kan säga att filmen på detta sätt illustrerar hur minnet är kopplat till och 

kan ingå i nuet. Det var också en av Deleuze utgångspunkter att filmbilderna inte är en repre-

sentation, utan ett återskapande, precis som människans minne återskapar upplevelser. Filmen 

skulle då inte vara analog med själva minnet, utan med processen när minnet återskapas: 

Alltså en mer dynamisk process än en statisk. 

   Doane påstår faktiskt att ögonblicket kan fångas i ett fotografi. ”With photography, the 

instants can be disentangeld. The point of discontinuity that is Peirce‟s present can be caught–

„embalmed‟, as André Bazin would say.”
52

 Detta är ett ytterst tveksamt påstående. Ögon-

blicket är en diskontinuitet, en punkt, i ett kontinuerligt tidsflöde och den kan inte fångas. 

Varje fotografi visar ungefär var en kropp befann sig i rummet under en viss tidsperiod, men 

inte var den befann sig i ”Peirce‟s present”. Det går inte att fånga något på bild på tiden noll, 

inte ens med en kamera. Men ett nu kan fotografiet naturligtvis fånga. 

 

Kronofotografen Marey 

   En av föregångarna till filmen, Etienne-Jules Marey arbetade i övergången mellan stillbil-

den och den rörliga bilden. I hans experiment kan man verkligen uppleva den starka kopp-

lingen mellan tid, rum och rörelse. För honom var tiden kontinuerlig och delbar. Han upplev-

de också ett antagonistiskt förhållande mellan tiden och rummet, när han studerade rörelsen. 

Med den teknik han använde minskade möjligheterna för rumslig representation (utrymmet på 

plåten/bild) om han ökade tidens (antal bilder/tid) och tvärt om. Han registrerade rörelse, först 

med grafiska tekniker, genom vilka han kunde göra tidskontinuerliga registreringar, sedan 

med fotografisk teknik, som var diskontinuerlig i tiden. Det innebar förlorad tid. Han fram-

ställde också bilder där han kombinerade dessa tekniker genom en grafisk extrapolation mel-

lan bilderna.
53

 Indexikaliteten var central, som en direkt förbindelse mellan det rörliga objek-

tet och dess spår. Denna förbindelse skulle vara så snabb som möjligt, och inget slår ljuset. 

                                                
50 Rodowick, 78. 
51 Doane, 103f. 
52 Ibid., 102 
53 Illustrativa reproduktioner av representativa bilder finns i Doane, 50-59. 
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Alltså fastnade han för fotografiet. Marey började använda den fotografiska tekniken efter 

kontakter med Edward Muybridge som fotograferade rörelse genom att använda flera kameror 

i slutet på 1870-talet. Hans problem, med fotografiets slumpmässighet var större än Mareys, 

som använde en kamera, och en fotografisk plåt. På denna exponerade Marey flera bilder i 

följd. Det blev då ett spår av rörelsen i de fångade tidsfragmenten, som var så ordnade att han 

också registrerade ett slags intermittent duration. När han ökade exponeringsfrekvensen 

(fångade mer tid), hamnade bilderna mer och mer ovanpå varandra och de multipla expone-

ringarna blev suddiga.
54

 Han försökte lösa detta problem genom att sätta ljuspunkter på stra-

tegiska ställen på de rörliga objekten (påminner om digital ”motion capture”). Men den bästa 

lösningen lyckades han aldrig med: att för varje exponering mata fram en ny exponeringsyta. 

Då hade den analys, som Marey primärt var intresserad av, kunnat vändas i en syntes. Rörel-

sen återuppstår och filmen är ett faktum. Muybridges bilder fångade tiden i fragment, utan ens 

Maryes varaktighet och därför lämpade de sig inte för syntes. 

   Om exponeringen sker med jämna mellanrum mellan bilderna kommer den enskilda bilden 

att fånga en slumpmässig position av ett föremål i rörelse. Men detta kommer att skapa en 

upplevelse av kontinuitet vid en bildsyntes. Om rörelsens positioner i stället får styra tiden för 

exponeringarna, för att få med de prioriterade positionerna, störs denna kontinuitet. 

   Dessa problem mötte Marey och Muybridge när de försökte analysera rörelse genom foto-

grafier. Om de valde tidsmässig ekvidistans styrde slumpen vilken position nästa bild skulle 

visa och viktiga positioner kunde missas. Eftersom det var analys av rörelsen de var ute efter 

så var detta inte önskvärt. I stället ville man ha, för rörelsen kritiska positioner, som alltså 

prioriterades. Då kunde man inte hålla den tidsmässiga ekvidistansen mellan bilderna och ett 

försök att visa bilderna i följd ger då inte en realistisk, kontinuerlig återskapelse av den analy-

serade rörelsen. Varaktigheten har gått förlorad. 

   Deleuze kallar dessa tidpunkter ”privileged instants” respektive ”any-instant-whatevers”. En 

annan möjlighet är ju att inte försöka välja ut kritiska positioner i rörelsen, utan tillåta samma 

tidsavstånd mellan bilderna. Då uppstår möjligheten att återskapa rörelsen så att den upplevs 

som ursprungsrörelsen. Filmen med sina konstanta tidsavstånd mellan bilderna levererade just 

sådana slumpmässiga bilder. Denna slumpmässighet adderas till fotografiets, som ju alltid är 

en avbildning av ett unikt tillfälle, viket innebär att filmen dokumenterar verkligheten med en 

större osäkerhet än det enskilda fotografiet, där man ju kan välja tidpunkt för exponeringen på 

ett säkrare sätt. 

                                                
54 Marey använde en svart bakgrund och ljusa figurer, för att kunna göra dessa multipla, korta exponeringar utan 

att fotografiet blev helt oläsligt. 
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   På grund av detta, påstår Deleuze, var både Marey och Lumière inte särskilt hoppfulla inför 

filmens framtid, framför allt inte som vetenskaplig mätmetod.  

 

Det ljusa rummet 

   I boken Det ljusa rummet (Camera lucida), uppehåller sig Barthes vid det intryck som 

fotografiet gör på honom.
55

 Det är starkt färgat av hans mors nyliga död: döden är ett genom-

gående tema, men detta har en bredare koppling till fotografiet än enbart moderns död. Ro-

dowick finner Barthes fixering vid döden onyanserad. Genom att upprätthålla kontakten med 

det förflutna, går det att se en positiv framtid i stället: ”Moreover, if we are attentive to this 

present, we may find embedded within it a future that remains before us, open and undetermi-

ned.”
56

 

   Barthes finner två företeelser i sin upplevelse av fotografier i allmänhet. Den första är, vad 

han kallar studium, en sorts intellektuell analys och undersökning av bilden och dess innehåll. 

Detta påverkar inte betraktaren på djupet. Det andra, är det som läsarna av hans bok oftast tar 

fasta på: punktum. Detta är något helt annat än studiet och den förståndsmässiga upplevelsen 

av bilden. Oftast är det en detalj i bilden, som inte behöver vara central, eller viktig, men den 

förmedlar en känsloupplevelse. Ett exempel är bilden på en svart amerikansk familj som 

fotograferats i sina söndagskläder 1926.
57

 Barthes fäster sig vid några detaljer, ett brett skärp, 

sättet att hålla armarna, men framför allt ett par skor med remmar. Det framkallar en djup 

välvilja, nästan ömhet hos honom som betraktare. Punktum är ett slags ögonblicklig uppenba-

relse, som penetrerar åskådaren. Ordet punktum är intressant eftersom det ger associationer 

till den geometriska punkten, utan utsträckning i vare sig tid eller rum, ett slags ögonblick, ett 

nu, kanske en tidskristall i Deleuzes mening (se vidare sidan 26). 

   Barthes begrepp punktum för tanken till ett av Doanes teman ”contingency”.
58

 Vad Barthes 

fäster sig vid är någonting som är typiskt för den fotografiska bilden, men i ännu högre grad 

för filmen: tillfälligheten. Hur förberedd, repeterad och arrangerad bilden eller tagningen än är 

så är det slutliga resultatet en i tiden fångad tillfällighet, fullständigt unik och omöjlig att 

reproducera, annat än i den aktuella bilden. Det som avslöjar tillfälligheten är just en detalj i 

bilden. För åskådaren kan denna upplevelse av det unika, oåterkalleliga framkalla många 

                                                
55 Camera obscura upptäcktes på 1000-talet och användes som stöd för avbildningar. Bilden blir upp och ner i ett 

mörkt rum. Camera lucida konstruerades i början på 1800-talet. En prisma används som teckningshjälpmedel. 

Konstnären kan se den rättvända bilden på ritytan. Båda var föregångare till fotografiet, som ”skrevs” på en 

ljuskänslig yta. Bonniers Konversationslexikon III, red Axel Elvin (Stockholm: A.-B. Nordiska Uppslagsböcker, 

Albert Bonnier, 1947), sp 217f. 
56 Rodowick, 83. 
57 Barthes, 66ff. 
58 Ett av Doanes teman i The Emergence of Cinematic Time. 
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känslor, och öppna passagen in i bilden.
59

 I själva verket är detta den svindlande upplevelsen 

av det flödande nuet, aldrig stilla, i ständig förändring, där tiden förlorat sin kronologi och där 

medvetandet finns i navet. Ligger inte mycket av fascinationen inför bilden i denna upplevel-

se? 

   Barthes skriver att alla fotografier har med döden att göra på något sätt. Det beror på att 

äldre bilder visar människor som säkert eller sannolikt har dött och nya bilder är inget bevis 

på liv. Dessutom är tiden när fotografiet togs passerad och död. Den kan aldrig återkomma. 

Samtidigt som det är en konservering av tid är det ett förintande av tiden: Dessutom finns en 

riktning in i framtiden. Det som fångats på bilden har dött och skall dö. Dessa argument talar 

för att fotografiet har en djupare förbindelse med döden än filmen. Stillbilden saknar ju i 

princip det som är ett av livets kännemärken: den observerbara rörelsen. 

   Inför betraktandet av ett gammalt fotografi på två små flickor, beskriver Barthes nuet på 

följande sätt: ”[…] hur levande är de inte! De har hela livet framför sig, men de är också döda 

(idag), de har alltså redan dött (igår).”
60

 Han fortsätter, inför en bild av vägen till Betlehem: 

”[…] bilden visar inget annat än en stenig mark och några olivträd, men tre tider får mitt 

medvetande att snurra, nämligen min egen nutid, Jesu tid och fotografens tid, […]”. Jag vill 

mena att även den andra och tredje tiden ingår i Barthes nu (då). Den första tanken är att ett 

fotografi är typexemplet på något som tillhör förfluten tid. Och självklart finns denna egen-

skap, men hela upplevelsen av bilden är förflyttad till betraktarens nu, där de komplexa tidsre-

lationerna som Barthes beskriver uppstår. Upplevelsen av ett (gammalt) fotografi kan alltså 

höra till nuet, trots, eller kanske tack vare, dessa komplicerade tidsförhållanden. 

   Fotografiets förhållande till tiden är sammansatt. Dock inte lika mångfacetterat som filmens, 

eftersom rörelsen, som en del i tid, rum, rörelsekomplexet, tillkommer och gör sambanden 

nästan oöverskådliga. Fotografiet har materiellt två rumsliga dimensioner, det är platt, saknar 

volym, som Barthes påpekar, men flera tidsdimensioner. Metz och Rudolf Arnheim ansåg att 

fotografiet saknade dimensionerna volym och tid.
61

 Men för Barthes representerar fotografiet 

flera tider som har med förfluten tid, nutid och framtid att göra: motivets nutid (då), motivets 

förflutna tid (nu), tidpunkten för exponeringen och tidpunkten för betraktandet av fotografiet. 

Den senare tiden är ju en framtid för fotografiet när det togs. Dessa samband illustreras och 

sammanfattas på ett dramatiskt sätt av bilden på Lewis Payne i Barthes bok. 

                                                
59 T.ex. i Jorden skälver (La Terra Trema, Luchino Visconti, 1948): flugorna i den sjuke morfaderns säng. 
60 Barthes, 138. 
61 Metz, 12. 
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Bild 1. Han är död och han skall dö. 

Alexander Gardners porträtt av Lewis Payne, väntande på exekutionen, 1865.
62

 

 

   Payne deltog i den komplott som bland annat ledde till mordet på Abraham Lincoln. Själv 

försökte han mörda utrikesministern, men misslyckades och greps. Fotografiet på honom är 

taget medan han sitter och väntar på att bli hängd. Detta avsnitt i boken är karaktäristiskt för 

Barthes syn på fotografiet.
63

 Punctum är att han skall dö. Men det vet betraktaren att han 

redan har gjort och Payne, det är det som syns i hans ansikte, vet att den som tittar på bilden 

ser honom efter hans egen död. Betraktaren står inför ”[…] en katastrof som redan har ägt 

rum.” Varje fotografi är denna katastrof, helt oberoende av om subjektet redan är dött eller 

inte.”
64

 På detta sätt innehåller fotografiet också framtiden. 

   Men hela denna komplexa tidsupplevelse, sker hos åskådaren i nuet. Detta fångade ”ögon-

blick”, med sitt ”punktum: han är död och han skall dö”, alla dessa tider, rum, minnen och 

fantasier finns samtidigt i nuet.  

 

 

                                                
62 http://www.shorpy.com/files/images/04208u1.preview.jpg (kontrollerad 11 feb 2010) 
63 Barthes, 137ff. 
64 Ibid., 138. 
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4. Tiden och rörelsen 

 

Tid och rörelse, film och filosofi 

   I slutet av 1800-talet fanns en dualistisk föreställning om rörelse och bild, medvetande och 

objekt, så att rörelsen placerades i medvetandet och objektet i bilden. Husserl gav sig på detta 

genom att hävda att allt medvetande är medvetande om någonting, medan Bergson hävdade 

att allt medvetande är någonting.
65

 Detta skedde vid tiden för filmens tillkomst. Det märkvär-

diga är att Husserl inte använder den som illustration till fenomenologins begrepp, och detta 

fortsatte med Heidegger och Sartre.
66

 Under fenomenologins utveckling sågs alltså filmen 

med skepsis, eftersom den inte var en ursprunglig, naturlig perception. Det centrala var ju en 

förankring i en värld av riktad perception: ”being-in-the-world”.
67

 Vad de missade var att 

denna filmiska perception var en ny sorts perception, av återskapad tid och rörelse. Men den 

kunde inte förklara tiden och rörelsen och därför avfärdades den. Denna tveksamhet kan 

förklara varför de flesta ursprungliga fenomenologerna är relativt sparsamt representerade i 

filmteorin, trots att förekomsten av olika fenomenologiska filmteorivarianter i dag är omfat-

tande. 

   Undantaget är Merleau-Ponty som direkt använder filmen som ett exempel på hur medve-

tandet och världen kunde blandas på ett fruktbärande sätt i ett slags dubbel subjektivitet. 

”Well, the movies are peculiarly suited to make manifest the union of mind and body, mind 

and world, and the expression of one in the other.”
68

 Detta utnyttjar Sobchack i sin uttalat 

subjektiva filmfenomenologi. Med Deleuzes ord: ”With the cinema, it is the world which 

becomes its own image, and not an image which becomes world.”
69

 

   Bergson menar tvärtemot fenomenologerna, att själva perceptionen av filmisk rörelse är 

precis som av den ursprungliga, men den är en illusion. Dess ursprung är annorlunda, den 

kommer från ”immobile sections”, positioner i rummet eller ”ögonblick”. Han för resone-

manget om rörelsebilden så långt som att påstå: ”The movement-image and flowing–matter 

are strictly the same thing”.
70

 Detta är en del i Bergsons försök att skapa en filosofi, helt 

                                                
65 Deleuze, 1, 58. 
66 Husserl använde som främsta exempel på tidsobjekt, ett musikstycke. För att uppfatta detta som någonting 

annat än oljud måste nuet ha en utsträckning i tiden. Det är minnet av tonerna som nyss hördes (primärt minne), 

och förväntan vad som skall komma sedan, beroende på tidigare erfarenhet (sekundärt minne), som gör att vi 

uppfattar en melodi. Lundemo, 258f. 
67 Bryan Magee, The Great Philosophers (Oxford: Oxford University Press, 1988), 261. 
68 Maurice Merleau-Ponty, “The Film and the New Psychology” i Sense and Non-Sense, övers. H. Dreyfus och 

P. Dreyfus (Evanston, Ill: Northwestern University Press 1964), 58f. 
69 Deleuze, 1, 59 
70 Ibid., 61. 



 

 23 

kompatibel med den moderna vetenskapen. Den enda verkliga rörelse Bergson såg i filmens 

bilder var den rörelse och tid som han såg i filmprojektorn. 

   Men rörelsen uttrycker för Bergson något mer som Deleuze sammanfattar: ”not only is the 

instant an immobile section of movement, but movement is a mobile section of duration, that 

is of the Whole, or of a whole.”
71

 Rörelsen innebär en förändring av helheten, inte bara isole-

rad till det föremål som ändrat position. Det berör relationerna till omgivningen som rörelsen 

alltså förändrar. Denna omgivning är inte heller ett slutet rum utan är öppet och kan omfatta 

allt. Rörelsebilder i form av, ”mobile section of duration”, är verklig rörelse, till skillnad från 

den som återskapas av ”ögonblicksbilder”, ”immobile section of movement” som ger en 

illusion av rörelse.  

   Inom filosofin betraktas ofta tid och rörelse som oskiljaktiga, som samma ontologiska fe-

nomen.
72

 Vad Zenon försökte visa med sina paradoxer var att rörelse och tid inte finns över 

huvud taget. De är perceptiva illusioner. Bergson och Deleuze argumenterar för att båda finns, 

som rörelsebilder och durée. Det är dock svårt att föreställa sig en förändring (rörelse) utan 

tid. Eller är det vad som händer i ögonblicket, när det sker en övergång (rörelse) utan att det 

finns någon tid (ett ögonblick)? Deleuze har definierat tiden i rörelsebilden som ”number of 

movements” men menar också att den moderna filmen kan framställa en ren tidsbild, befriad 

från rörelse.
73

 Det innebär att det skulle finnas tid utan rörelse, men finns rörelse utan tid?
74

 

Denna starka koppling och separation mellan tid och rörelse är själva grundtemat i Deleuzes 

båda böcker Cinema 1. The Movement-Image och Cinema 2. The Time-Image, med förankring 

i Bergsons filosofi. 

 

Rörelsebilder 

   Vad Deleuze gör i sina två böcker är att kombinera filosofi och filmteori. Filmen i sig är 

också ett filosofiskt instrument som generar koncept och texter, inte genom språket, utan 

genom block av rörelse och varaktighet. Rörelsen är en konfrontation mellan perception och 

materia i tiden. Deleuze upptäckte att Bergsons multipla temporaliteter i ett tidsflöde, besläk-

tat med Herakleitos kontinuerliga förändring, förebådade filmen själv. I första delen, Cinema 

1, är tiden underordnad rörelsen, men i den andra, Cinema 2, är tiden överordnad, uppbruten 

och multipel. 

                                                
71 Deleuze, 1, 8. 
72 Doane, 178ff. 
73 Deleuze, 2, 16.  
74 Deleuse, 1, 12 
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   Redan i inledningskapitlet i Cinema 1 anknyter Deleuze till Bergsons teorier om rörelse och 

tid. Deleuze påpekar att du inte kan återskapa rörelse med två tidpunkter eller två positioner i 

rummet, utan rörelsen inträffar i mellanrummet ”behind your back”.
75

 Den rörelse som upp-

står på detta sätt är ett exempel på vad Bergson kallar falsk rörelse (se vidare sidan 12). Men 

perceptionen av den är densamma som av den ursprungliga rörelsen. Cinematografen åstad-

kommer alltså en imitation som påminner om människans naturliga perception, vilket ju 

förfaller ganska rimligt. 

   Filmen ger oss inte en bild till vilken rörelsen adderats utan den presenteras direkt som en 

”movement–image”. Detta var Bergson medveten om, sannolikt ”före” filmens födelse. Be-

greppet movement–image är komplext, i princip består hela universum av sådana bilder. 

Hjärnan är till exempel inte ett centrum för bilder, utan själv en speciell bild bland många 

andra. Det är inte helt lätt att förstå Bergsons ursprungliga rörelsebilder, men de blir ju myck-

et konkret när Deleuze tillämpar dem på filmen.
76

 

   Före andra världskriget dominerade kontinuitetsklippning och rörelsebilden. Genom ett 

komplicerat resonemang om dessa rörelsebilders förhållande till och reaktion på varandra kan 

Deleuze identifiera tre uppenbarelseformer. Han benämner de två första perceptionsbild re-

spektive handlingsbild.
77

 I intervallet mellan dessa identifierar han affektionsbilden. Eftersom 

ansiktet är oförmöget till någon vidare ”action”, detta har delegerats till andra organ, så reage-

rar det med att ersätta handling med affekt. Bergson har definierat affektion som en sorts 

motorisk påverkan på en sensibel nerv. Som en slutlig effekt av allt detta kommer varje indi-

vids bild att vara en samling och sammanslagning av rörelsebildens tre skepnader. ”And each 

one of us […] is nothing but an assemblage [agencement] of three images, a consolidate 

[consolidé] of perception-images, action-images and affection-images.”
78

 

   De delar av Deleuzes framställning som bygger på Bergsons filosofi är ytterst sofistikerade 

och snudd på metafysiska, med många svårgripbara koncept. Men övergången till en praktisk 

filmisk tillämpning av begreppet rörelsebilder och dess tre uppenbarelseformer, perceptions-

bild, handlingsbild och affektionsbild, är i sin enkelhet snarast häpnadsväckande. Således 

förekommer den första typen (och även den andra) företrädesvis i Westernfilmer, den andra i 

Film noir och den tredje i filmer med ansikten i närbild (till exempel En kvinnas martyrium 

(Jeanne D´arc, Dreyer, 1925). Men en film består aldrig av bara en typ av bilder. När Deleuze 

i Cinema 2 beskriver tidsbilderna, finns samma dikotomi: en sofistikerad konceptapparat, med 

                                                
75 Ibid., 1. 
76 Ibid., 72. 
77 Ibid., 66f. 
78 Ibid., 68 
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många varianter på tidsbilder, används för att dela in filmhistorien i två enkla, tydliga delar, 

före och efter andra världskriget. Dessa två perioder motsvaras av rörelsebilden och tidsbil-

den. Det är förståeligt att Bordwell har haft invändningar.
79

 

 

Becketts Film 

   Deleuze använder Samuel Becketts 20 minuter långa Film (1965) för att exemplifiera sin 

rörelsebildteori.
80

 Tiden finns naturligtvis även i rörelsebilderna, men den är ett resultat av 

själva rörelsen. Filmen finns i sin helhet tillgänglig på flera ställen på internet.
81

 

   Detta är den enda film som Beckett gjorde, och han övertalade Buster Keaton att spela, den i 

stort sett enda rollen i filmen: mannen. Filmen är svartvit och helt utan dialog eller musik. 

Den är baserad på George Berkeleys tes ”att vara är att förnimmas”. Mannen försöker und-

komma det allseende ögat, som utgörs av kameran. I den första delen, som huvudsakligen 

utgörs av handlingsbilder försöker han undkomma kameran och till varje pris undvika att 

förnimmas. Han döljer ansiktet. När han lyckats ta sig in i ett rum, ändras den dominerande 

bildtypen till perceptionsbild. Mannen observerar rummet och gör sig successivt av med allt 

som kan tänkas observera honom: husdjur, tavlor, fönster, spegel. Buster Keatons komiska 

talang utnyttjas, när han gång på gång försöker bära ut katten och hunden. Så småningom 

lyckas kameran komma in framför mannen, när han har somnat, och konfrontera honom med 

en sista upplevelse av att förnimmas. I en närbild visas hans förfärade ansikte, när han ser en 

kopia av sig själv i kameran (affektionsbild). Han är enögd, precis som en kamera. Deleuze 

påpekar att: ”[…] one perception at least will subsist as long as we live, the most awesome, 

that of self by self?” 

 

Deleuze och Bazin 

   Deleuze delar många idéer med Bazin. Andra världskriget sågs som en vattendelare mellan 

den gamla och den nya filmen. För Bazin markerades den av den italienska neorealismen och 

senare den franska nya vågen och för Deleuze av rörelsebildens kris och tidsbildens ökade 

betydelse. Båda verkar ha varit relativt ointresserade av animerad film. Båda uppskattade den 

långa tagningen, med dess oavbrutna tidsflöde, som Bazin menade gav filmen en ökad rea-

lism. Men för Deleuze var det ostörda tidsflödet sannolikt viktigare, där filmens tid överens-

stämmer med den ursprungliga, utan klipp som dödar den. Det är känslan av den upplevda 

                                                
79 Robert Stam, Film Theory. An Introduction ( Malden och Oxford: Blackwell Publishing, 2000), 262. 
80 Deleuze, 1, 69f. 
81 Samuel Beckett, Film, på http://www.archive.org/details/busterkeatonfilm (kontrollerad 28 mars 2010). 
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tiden i Bazins närvaro, Bergsons durée och Deleuzes tidsbilder. Men tidsbilden är också 

beroende av irrationella klipp, som bryter kontinuiteten, åstadkommer en falsk kontinuitet och 

avvikande rörelser. Rörelsebildens kris och utvecklingen av tidsbilden berörs också av Bazin, 

dock med en annan terminologi än Deleuze (se vidare sidan 44). Båda var också anhängare 

till auteurteorin, som betonar filmskaparens betydelse. En sådan som Tarkovskij, även om 

Bazin aldrig fick uppleva hans filmer. 

   För Bazin verkar själva rörelsen inte vara det viktiga, utan mera rummet och tiden. Detta är 

kopplat till hans fascination för fotografiet och närvaron. Närvaron definieras ju i termer av 

tid och rum.
82

 Det filmen tillför fotografiet är bildens varaktighet, utsträckning i tiden. Det är 

fotografiets automatiska utsträckning i tiden.
83

 Enlig Malin Wahlberg har Bazins filmteori 

mindre med realism än med en fenomenologisk upplevelse av bilden och tiden att göra.
84

 

 

 

Tidsbilder 

   Efter kriget dominerar olika varianter av tidsbilder, en bildtyp som Deleuze benämner 

”time-image”, där tiden överordnats rörelsen. Dessa bilder är inte lika precist beskrivna som 

rörelsebilderna, utan förekommer i ett otal varianter och övergångsformer. Dessa bilder börjar 

synas i större utsträckning i samband med den italienska neorealismen (Rossellini, Visconti, 

Fellini, Antonioni t.ex.), och den franska nya vågen (Godard, Truffaut t.ex.). Bazin skriver att 

i dessa neorealistiska bilder är inte tagningen en abstrakt narrativ del, utan en konkret realitet i 

bilden, ”image fact” och tar fasta på ökad närvarokänsla och realism.
85

 Karaktäristiskt är 

bland annat den långa tagningen, djupfokus, amatörskådespelare och avsaknad av studio. 

Paradoxalt nog är dessa bilder förenade med irrationella klipp och en falsk kontinuitet i stället 

för den klassiska kontinuitetsklippningen. Bild (vad som syns) och ljud (vad som sägs) kan 

frikopplas och uppträda helt avskilda från varandra. Ett radikalt exempel är Marguerite Duras 

India songs (1975), där ljud och bild är helt frikopplade. Det innebär att två tider representeras 

samtidigt, en optisk tid och en ljudtid. Tiden fokuseras genom ”[…] a coexistence of distinct 

durations, or of levels of duration; a single event can belong to several levels: the sheets of 

                                                
82 Bazin, 1, 96f. 
83 Ibid., 14f. 
84 Malin Wahlberg, Documentary Time. Film and Phenomenology (Minneapolis och London: University of 

Minnesota Press, 2008), 23. 
85 Deleuze använder ordet ”fact-image”, antagligen för att det skall passa bättre till hans terminologi (Deleuze, 2, 

1), men han hänvisar till Bazin, som skriver ”image fact” och ”fact” och beskriver det som: ”A fragment of 

concrete reality in itself multiple and full of ambiguity, […]” ( Bazin, 2, 37f). Men båda är inne på den nya 

trenden med tidsbilder. 
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past coexist in a non-chronological order.”
86

 Deleuzes tidsbild, kristallbilden är ett exempel på 

ett komplext nu. Den innehåller Augustinus alla tre tider motsvarande minnet, den ogripbara 

övergången ögonblicket och förväntan, samtida men åtskilda. ”The „crystal image‟ presents 

the fundamental operations of time as a fleeting, unseizable border between the immediate 

past which is no more and the immediate future which is not yet.”
87

 Både Peirce och Bergson 

ansåg att tiden var den ultimata kontinuiteten.
88

 Detta omöjliggör, för dem, en upplevelse av 

ett rent, ögonblick eftersom det kontamineras av minne och förväntan. Tidens delar blir där-

med oupplösligt förbundna i sin övergång. Egentligen är det mer korrekt att säga att tiden har 

två delar och en övergång mellan dessa. 

   En omtalad scen, som refererats av Bazin, för att illustrera detta nya sätt att göra filmbilder 

på, denna nya bild, där handlingsbilden fått vika för en bild där bara vardagliga händelser 

sker, är ur Vittorio De Sicas Umberto D (1951). En ung kvinnas morgonbestyr i köket be-

skrivs av Bazin som ”dailiness” och Deleuze som ”a pure optical situation”.
89

 Denna scen 

finns också i detalj återgiven av Thomson och Bordwell, som ett exempel på neorealistiskt 

berättande.
90

 I långsamheten och vardagligheten finns tiden. 

 

Maya Derens tidsbilder 

   Ett exempel med övervägande tidsbilder är Maya Derens film Meshes of the Afternoon 

(1943). Det är en film som rör sig i tiden på ett sätt som liknar Prousts minnen, slumpvis 

utlösta av nuets perceptioner, och Bergsons tid som ett flöde, utan något tydligt före och efter. 

Filmen rör sig mellan dröm och verklighet.  

   Det finns en möjlighet att tolka filmen som en enkel berättelse, fördunklad av huvudperso-

nens (kvinnans) förvirrade perception, förstärkt av döendet i ett självmord. 

   Men i hennes förvirrade perception ligger upplevelsen av filmen. Tidsflödet blir till synes 

diskontinuerligt. Hon kommer hem, tar fram dörrnyckeln och låser upp, gång på gång. Detta 

gör att hennes identitet flyter ut, inte bara i sig själv, utan även i andra. Filmen är full av irra-

tionella klipp, med åtföljande avvikande rörelser och falsk kontinuitet. Hon ser sig själv, i 

flera exemplar. Tidens kronologi är upplöst. Allt, utan tidsordning, försiggår i ett stort nu. 
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”[T]he sheets of past coexist in a non-chronological order”.
91

 Det är en sådan durée, som 

öppnar förbindelsen till Bergsons ”le tout”, som Deleuze kallar ”the whole”.
92

 

   Men minnesbilder, drömbilder och tillbakablickar är inte automatiskt tidsbilder.
93

 De är ofta 

rörelsebilder, med linjär narration, som utmynnar i en handling. Men när en sådan traditionell 

bild frikopplas från handlingsbilden (Deleuzes ”sensory-motor collapse”) och i stället utmyn-

nar i en samtidig, virtuell bild, och dessa existerar samtidigt, i kontinuerligt utbyte, uppstår en 

tidsbild, en kristallbild. Det tydligaste exemplet på en sådan virtuell, samtidig bild är spegel-

bilden. Tarkovskijs tidsbilder bygger ofta på speglar, spegelbilder och drömmar. Flera exem-

pel på detta finns också i den drömlika Meshes of the Afternoon, där bland annat en spegel 

dyker upp i flera sammanhang. Ett annat suggestivt exempel, utan en spegel, finns i Smultron-

stället (Bergman, 1957). Den gamla professorn, Isak Borgs drömmer om sin egen död. Han 

befinner sig i en till synes övergiven, förfallen stad, där tiden inte finns (klockorna saknar 

visare), eller rättare sagt det finns bara en tid: Nu. Han har varken möjlighet eller förmögenhet 

att göra något, när han, full av ångest, försöker förstå var och vem han är. Då upplever han sin 

egen likfärd. Maaret Koskinen har jämfört fenomenet med ett kubistiskt porträtt, där flera 

bilder, perspektiv, sammanförs i en bild. Det är Carl Theodor Dreyers En kvinnas martyrium 

som inspirerat till denna liknelse. Dreyes bilder fångar filmens personer ur många kamera-

vinklar på ett sätt som skapar ett samtidighetsrum, en mosaik i rörelse.
94

 

 

Ozu och tiden 

   En mästare på att berätta i tidsbilder är japanen Yasujiro Ozu. I Tokyo Story (Tōkyō Mono-

gatari, 1953), hans kanske mest kända film, finns många av hans stil- och formdrag. 

   Ett gammalt par besöker sina barn i Tokyo. Dessa är upptagna av sina egna vardagsbekym-

mer och har svårt att ta hand om föräldrarna, utom svärdottern Noriko, som avstår lite av sin 

egen tid för deras räkning.
95

 Det är inte bara behandlingen av tiden som utmärker denna film. 

Cinematografin: Kameran står ofta stilla i långa tagningar, med låg vinkel, och om den rör sig 

är det långsamt. Mise-en-scene: Rummet behandlas med djup och rörelse i flera plan. Perso-

nerna rör sig ut och in i bilden, på olika djup, ofta med vardagssysslor. De kan lämna rummet 

helt tomt; kameran dröjer sig kvar (detta för tanken till Tarkovskij). Skådespelarna tittar in i 
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94 Maaret Koskinen, ”Mästaren och den visuella labyrinten”, Dagens Nyheter, 20 juni 1990, kulturdelen. 
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kameran och ger åskådaren en känsla av direkt tilltal. Precis som Deleuze påpekar följs en 

affektionsbild inte av någon handlingsbild. Människorna är artiga och ytligt uppmärksamma 

mot varandra, men nästan helt utan kroppskontakt, trots påtaglig affekt. Det långsamma berät-

tandet av vardagshändelser förstärks av den stillastående kameran med enstaka långsamma 

rörelser. Klippet används som en skriven punkt. Livet skildras i sin enkelhet, men med pålag-

rade mänskliga konflikter. I stillheten och stillaståendet framträder tiden. Detta är speciellt 

påtagligt när någon lämnar bilden och endast ljuden talar om vad som händer, samtidigt som 

kameran står kvar i det tomma rummet. Allt som sker, är i tiden, men tiden själv förändras 

inte. Tidens oföränderliga form fylls med långsam förändring. 

   Att Ozus huvudpersoner är ett gammalt par bidrar i hög grad till olika effekter på tidsupple-

velserna. Den speciella långsamhet som finns hos gamla människor är tydlig. Den beror dels 

på att de har svårt att röra sig och är oviga, dels på att alla livsfunktioner saktar in med stigan-

de ålder. Speciellt intressant för denna uppsats är att det gamla paret illustrerar hur deras nu 

blivit större med åldern. Deras livserfarenheter och minnen men också deras tolerans och 

intresse för framtiden kan uppfattas i flera scener, speciellt i kontrast till barnbarnen och deras 

föräldrar, vars nu verkar betydligt mindre. 

   Deleuze tycker sig, hos Ozu, uppfatta ” […] time, time itself, a little time in its pure state: a 

direct time-image […]”.
96

 Dessa bilder skall möjliggöra för oss att se förbi klichéerna som vi 

obönhörligt fastnar i eftersom vår perception av en bild alltid är mindre än bilden själv (enligt 

Bergson).
97

 Det var denna klichéebild som förkrigsfilmen fastnat i och nu börjat bryta sig loss 

ur, genom att tiden, som tidigare varit underordnad rörelsen, nu uppträder mer självständigt. 

   Huvudpersonerna reagerar inte längre genom att handla, utan blir mer av betraktare (Fönst-

ret mot gården, Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954), eller kringströvare (Äventyret, 

L’Aaventura, Antonioni, 1960) och därigenom involveras filmens åskådare själv och det 

uppstår en komplex tidssituation, med filmens tider och den personliga tiden. Barnet som 

förmedlare av denna observation dyker upp i flera filmer vid denna tid. Till exempel Cykeltju-

ven (Ladri di biciclette, Vittorio De Sica, 1948) och De 400 slagen (Les quatre cents coups, 

François Truffaut, 1959 ). 

 

Det närvarande 

   Deleuzes text är inte alltid alldeles tydlig, ibland till synes motsägelsefull. Detta gäller till 

exempel frågan om den cinematografiska bilden finns ”in the present”. Det är svårt att få en 
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tydlig bild av vad han menar. Ett exempel är påståendet: ”That the present is the sole direct 

time of the cinematographic image seems to be almost a truism”.
98

 Detta borde tolkas som att 

den cinematografiska bilden finns i ”the present”. Men hur hänger det ihop med: ”It is a 

whole world of chronosigns, which would be enough to cast doubt on the false evidence 

according to which the cinematographic image is necessarily in the present.”?
99

 Och ”The 

postulate of ‟the image in the present‟ is one of the most destructive for any understanding of 

cinema.”
100

 Flera exempel på denna otydlighet finns. En möjlighet att få ihop dessa till synes 

disparata påståenden är att han inte menar samma typ av cinematografisk bild. Det senaste 

påståendet kommer i samband med en beskrivning av hur Alain Resnais, genom sina bilder 

för åskådaren in i tiden och förbi det vanliga minnet och minnesbilden till det förgångna som 

är dolt för hågkomst.
101

 Dessa minnen finns då inte i det medvetna ”the present”, men de 

skapar en bakgrund för stämningar och känslor. Detta är en skillnad från direkta återblickar 

och tydliga minnesbilder från det förflutna. Deleuze gör en tydlig skillnad på den daterade 

minnesbilden och den som integreras, odaterad, i nuet. Detta är viktigt, eftersom den första 

bilden kan vara en vanlig rörelsebild, medan den andra kan ingå som en virtuell del i kristall-

bilden. 

   Det förefaller också som nuet kan kombineras med Deleuzes (och Bergsons) syn på förhål-

landet mellan förfluten tid, nuet och den omedelbara framtiden, men han framställer det med 

ett gåtfullt, närmast poetisk uttryck:  

 

First there is no present which is not haunted by a past and a future, by a past which is 

not reducible to a former present, by a future which does not consist of a present to 

come. Simple succession affects the present which pass, but each present coexist with a 

past and a future [min kurs.] without which it would not itself pass on. It is characteris-

tic of cinema to seize this past and this future that coexist with the present image. 
102

 

 

   Det är tidsbilden som möjliggör detta: ett objekt kan uppta en plats i tiden som inte är kon-

gruent med dess plats i rummet. Detta leder till en omöjlig kontinuitet och rörelserna blir 

avvikande. Godard har betonat tidsbildens koppling till flera tider, samtidigt: ”[…] the image 
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101 Denna beskrivning passar väl in på Prousts prosa, i På spaning efter den tid som flytt. Proust beskriver till 

exempel hur en doft (av en rosenbuske) eller en smak (av Madeleinekakor och te) kan väcka associationer som 

inte är åtkomliga för minnet genom en viljeakt. Proust var elev till Bergson och har påverkats av hans filosofi. 
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has to include the before and after; it thus has to bring together in this way the conditions of a 

new, direct time-image, instead of being in the present ‟as bad films‟.”
103

 

   Deleuze har bekymmer med ”the present”, som ju strängt definierat, inte finns. ”[T]he 

present itself exists only as an infinitely contracted past which is constituted at the extreme 

point of the already-there.”
104

 Av någon anledning så drar han inte slutsatsen att passagen från 

förfluten tid leder direkt in i framtiden. Detta gör att framtiden inte får den plats i nuet den 

förtjänar. Men när han identifierar en tredje tidsbild konstaterar han att den kombinerar före 

och efter i ett blivande, i stället för att separerar dem. Han uppfattar att detta paradoxalt intro-

ducerar ” […] an enduring interval in the moment itself.”
105

 Paradoxen försvinner om man 

accepterar ögonblicket som en abstraktion, utan innehåll, och definierar det han beskriver som 

ett nu. Det blir ytterligare klart att det egentligen är detta han menar med metaforen med 

koncentriska cirklar (sheets) av förgången tid, med ”the present” i mitten. Han konstaterar att 

detta innehåller alla tre tiderna: ”Adopting St Augustine‟s fine formulation, there is a present 

of the future, a present of the present and a present of the past, all implicated in the event 

[…]”.
106

 Detta är nuet i bild 2 (se sidan 52). Det som utmärker detta tillstånd, nuet i denna 

uppsats, är att allt i det har samma tid, alltså även ett framplockat minne och en föreställning 

om framtiden. De tre delarna i nuet blir då minnet, medvetandet och förväntan, och de finns i 

samma tid (men de kan inte finnas i ett ögonblick). Det är denna samtidighet hos flera olika 

bilder som utgör grunden för kristallbilden: när de gemensamt framträder som en, kristallise-

ras. Det är också detta som är Bergsons durée. 

 

Chris Marker och tiden i Terrassen 

   Filmen Terrassen (La jetée, 1962) kan ge en stark upplevelse av tid, genom det komplexa 

förhållandet mellan narrationen, bilderna och ljudet. Detta kan förefalla lite paradoxalt efter-

som filmen huvudsakligen bygger på filmiska ”stillbilder”.
107

 Genom berättarrösten finns ett 

mer eller mindre kontinuerligt tidsflöde. Huvudpersonen, mannen har en stark minnesbild från 

sin barndom vid tiden före tredje världskriget. Den är inte helt tydlig, utom minnet av en 

kvinnas ansikte och en mans död på terrassen till Orlyflygplatsen. Denna starka minnesbild 

används, många år senare, i försök att komma i kontakt med framtiden. Mänskligheten håller 

på att gå under, och lever i underjorden på grund av radioaktiviteten på jordytan. Experimen-
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ten börjar med att sända honom tillbaka till det förflutna, eftersom det är lättare. Hans dun-

kande hjärta och vetenskapsmännens viskande röster illustrerar den affekt han utsätts för. 

Detta resulterar inte i någon handlingsbild, utan i stället uppstår ”optical sound situations” 

som utvecklas till tidsbilder. 
108

 Han lyckas träffa kvinnan från sitt förkrigsminne. De träffas, 

på minnesplatser, i denna datumlösa värld, utan krav, utan minnen och planer: de lever på 

detta sätt i ett begränsat nu, som barn. Musiken och bilderna framkallar en känsla av tidlös 

lycka. Paradoxalt nog är det denna tidlöshet som är den rena tiden. När mannen kan förflytta 

sig till denna värld utan ansträngning, skickas han till framtiden och mänskligheten får den 

hjälp som behövs. Därmed har mannen lyckats med sitt uppdrag. I valet mellan att bli avrät-

tad, eller räddad till framtiden, flyr han tillbaka till kvinnan i det förflutna och söker upp 

henne på terrassen. När han finner henne blir han skjuten, av en agent från den värld han flytt 

ifrån. Han inser då, att minnesbilden från barndomen var hans egen död. Det gick inte att 

undfly tiden. 

   De till synes enkla förflyttningarna i tiden kompliceras av samtidigheten: han är samtidigt i 

katakomberna under Paris, utsatt för experiment, och förflyttad till förfluten tid. Kvinnan han 

minns från sin barndom är samma kvinna, som han träffar som vuxen, 30 år senare. Filmen 

rör sig mellan dessa identiteter i en samtidighet, och med ständig förändring av tyngdpunkt. 

Detta förstärks av bilderna. Genom ned- och upptoningar uppstår ytterligare rörelse i bilden. 

Klippen, och montaget, mellan bilderna är irrationella och åstadkommer en omöjlig kontinui-

tet och avvikande rörelser. Trots att denna film är mycket annorlunda än Ozus, innehåller den 

tidsupplevelser som är typiska för Deleuzes kristallbild. 

   En radikal tolkning av denna film, i ett försök att få ihop de komplicerade tidsrelationerna, 

skulle vara följande: På väg att träffa kvinnan på terrassen till Orlyflygplatsen blir mannen 

skjuten. Medan han dör, får han, i nuet, en serie drömlika upplevelser, med oklar kronologi 

och med en blandning av minnen och fantasier, kristallbilder. 
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5. Skulpturer i tid 

 

   Augustinus menar att nuet inte har någon längd, och tiden som gått och tiden som kommer 

inte är. Detta leder till bekymmer eftersom den logiska slutsatsen är att tiden inte finns, men 

det vet vi ju att den gör, i varje fall som en upplevelse. Några sådana funderingar verkar Tar-

kovskij inte ha. I sin bok Sculpting in Time ger han sin syn på filmen och tiden. Han konstate-

rar att tiden är filmens kännemärke och endast filmen ger tiden en synlig, reell form. Grunden 

för filmen är ett observerande av livet genom tiden, ett betraktande som följer livets flöden. 

Men denna observation innebär också att göra urval. Det gäller att bara lämna kvar, minnas, 

det som är rätt i förhållande till den inre bilden. Sant filmisk blir bilden först när den inte bara 

lever i tiden utan också tiden lever i den. Detta påminner om Deleuze och Bergson när de 

konstaterar att vi aldrig uppfattar ett ting eller en bild i sin helhet, utan alltid mindre, nämligen 

det som är i vårt intresse att uppfatta just då.
109

 Det blir också det vi minns. 

   När Tarkovskij för fram sin egen syn på filmen är referenserna sparsamma och de som 

förekommer är till andra filmare, poeter och författare. I stort sett finns inga filmteoretiska 

referenser eller referenser till vad tiden faktiskt är, utom ett kortare, men intressant, avsnitt där 

han konstaterar: ”Time is said to be irreversible.” Han är alltså inte helt övertygad, och det 

visar sig bero på att han menar att minnet innebär en möjlighet att gå bakåt i tiden.  

 

   But what exactly is this „past‟? Is it what has passed? And what does „passed‟ mean 

for a person when for each of us the past is the bearer of all that is constant in the reality 

of the present, of each current moment? In a certain sense the past is far more real, or at 

any rate more stable, more resilient than the present. The present slips and vanishes like 

sand between the fingers, acquiring material weight only in its recollection.
110

 

 

   I detta citat anar man Tarkovskijs poetiska arv. Hans far var en poet, vars poem han använ-

der i sina filmer och sina texter. På detta sätt förstärker han poesin i den ”mest sanna och 

poetiska konstformen”, filmen.
111

 I citatet ovan kan man nästan se Tarkovskijs filmer, inte 

minst den mycket personliga Spegeln (1975). Det visar att Tarkovskij också är inne på att 

nuet, under vissa förutsättningar, innehåller även minnet. Det är en intressant kommentar i 

relation till ett utökat nu. Släktskapet med Proust och Bergson lyser fram. Man kan medvetet 

återvända till det förgångna, även om Proust ofta får sina minnen genom tillfälligheter. Tar-
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kovskij refererar till Prousts mormor, som i första delen av På spaning efter den tid som flytt 

alltid ger bort gamla saker, eftersom de bär med sig erfarenhet från det förflutna, och kan 

fungera som förmedlare av återskapade minnen. I Japan finns en stor respekt för det som är 

gammalt, även äldre människor. Kan det vara så att nuet blir utökat, större när man blir äldre? 

Förklaringen till detta skulle kunna vara att den förflutna tiden är större. Den förflutna delen 

av ett människoliv ökar hela tiden, på framtidens bekostnad. Det möjliggör ett större inflytan-

de på nuet av minnet. 

   Här skulle Augustinus invända: hur kan den förflutna tiden vara större? Den är ju inte. 

Något som inte är kan inte vara större än något annat. Svaret måste vara att det förflutna 

faktiskt är: det är en del i nuet. 

   Tarkovskij är kompromisslös i sin övertygelse att regissören (auteuren) måste följa sin 

övertygelse om vad han vill åstadkomma. Tydlighet skall eftersträvas, inte avsiktlig otydlig-

het. Symboler blir lätt klichéer. ”[…] true to life, specific and factual; that is what makes it 

[the film] unique”
112

 Som påpekades ovan tar vår perception inte in helheten av en bild eller 

ett objekt, utan bara en del. Därför är det normalt att man uppfattar bilder och objekt som 

klichéer. Men om den vanliga kopplingen mellan en perceptionsbild och en handlingsbild 

(”our sensory-motor schemata”) bryts, tappas klichén bort och en ny bild kan uppstå, utanför 

klichén och vi kan uppfatta föremålet i sig, såsom det är. Det är embryot till Deleuzes tids-

bild.
113

 

   Men Tarkovskij blir själv otydlig om verkligheten genom att han säger sig skapa en egen 

inre värld. Han var, som regissör, oerhört noggrann och accepterade inga kompromisser i sin 

vilja att återskapa denna inre värld, samtidigt som han var lyhörd för skådespelare och andra 

medarbetare. Är det hans inre bild som är verkligheten? Är det den han vill förmedla till 

åskådaren? Nej, han är mycket ödmjuk i detta också och vill att åskådaren skall frigöra sig 

från hans film och skapa en egen. Detta kan ske när åskådaren genom tiden får kontakt med 

bilden.
114

 

   Tarkovskij bryr sig inte så mycket om vad tiden är utan konstaterar att den är och att den är 

den mest betydelsefulla komponenten i filmen. Det är också detta som skiljer filmen från 

andra konstarter och detta unikum måste utnyttjas och inte förspillas i försök att härma dem. 

Andra tidsbaserade konstarter såsom balett och musik saknar filmens viktigaste egenskap: att 

dokumentera ett unikt tidsförlopp. Det finns alltså ingen anledning för filmen att härma dessa 
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konstformer, utan i stället skall den unika egenskapen, tiden, utnyttjas. Tiden är ett tillstånd, 

en idé, inte ett ting. Historien och handlingen är ett resultat. Det påminner om att rörelsen 

(förändringen) är ett resultat av tiden, inte tvärt om. 

   Centralt i filmen, för Tarkovskij, är tagningen, och dess basala element är observationen i 

nuet. Det är en fixering av verkligheten och en konservering av tiden. Filmen kommer till 

under tagningen och tiden existerar i bilden. Endast filmen kan fixera tiden på detta sätt och 

ge den en synlig reell form. Filmen kan alltså sägas vara ett index för tiden, den ”pekar på” 

tiden.  

 

Solaris och kristallbilden 

   Tarkovskijs film Solaris (Solyaris, 1972) illustrerar många av hans tankar.
115

 Grundtempot 

är långsamt och eftertänksamt, speciellt i början när huvudpersonen, Chris vandrar genom sitt 

tidigare liv. Detta avsnitt är oerhört associationsrikt. Här finns vackra naturbilder, som fram-

kallar en nostalgisk känsla redan innan huvudpersonen rest till rymdstationen Solaris. Flödet 

är ett genomgående bildtema: vatten, rök, dimma trafik och så småningom också Solaris 

ocean. Detta ger en känslan av ett tidsflöde, av Prousts och Bergsons typ, där framför allt 

minnen, förutom den konkreta platsen, utgör nuet. Bilderna ackompanjeras av naturljud, regn 

och åska, droppande vatten, sjungande fåglar, skällande hundar osv. 

   Filmen är en orgie i Deleuzes ”optical-sound situations”, tidsbilder och kristallbilder. Ett 

exempel på den senare är Harey, Chris Kelvins döda fru, som finns som en minnesbild hos 

Chris. Hon materialiseras i en bild som blir verklig för honom: Det är Solaris ocean som leker 

med människornas minnen. Det sker ett ständigt utbyte mellan dessa olika bilder, som alltså 

existerar samtidigt. En emblematisk bild är när hon, med ett fotografi av sig själv, framför sin 

spegelbild, frågar Chris vem kvinnan på fotografiet är. Till slut blir den materialiserade bilden 

så stark att Chris konstaterar: numera är du den riktiga Harey. Han vill stanna med henne på 

Solaris. 

   Det nu Chris lever i finns, förutom på rymdstationen, i hans minne, som tappat sin datering 

som då, i den konkreta formen av hans döda fru. Han finns samtidigt i framtiden genom kon-

takten med Solaris Ocean, där han så småningom skall stanna. 

   Filmen är visuellt enkel, med avskalad dialog och återhållet skådespeleri, inga överdrifter: 

bara ren observation. De dramatiska händelserna på rymdstationen, ger en kraftigare dynamik 

i rytmen. Men de långsamma växlingarna i färgens intensitet, och de långa tagningarna gör att 
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grundrytmen upplevs som lugn. Dessa långa tagningar och de sparsamma klippen gör att tiden 

finns, och hinner upplevas, i varje tagning. Spänningen ligger mycket i att åskådaren inte får 

se kritiska händelser, utan bara ana vad som pågår. Det dröjer således ett tag innan åskådaren 

anar vilka besökarna är. Men alla på rymdstationen har sådana besök från det förflutna. 

   Narrationen är tydlig, trots spelet med minnet, det undermedvetna och det okända. Den 

sparsamma budgeten avspeglar sig i en avskalad, enkel miljö, men det passar perfekt, efter-

som rymdstationen är nedsliten och på randen till att överges. Det finns stora möjligheter att 

dras in i berättelsen och nå det tillstånd som Tarkovskij beskriver: att åskådaren skapar sin 

egen verklighet och sin egen film. Tiden finns överallt närvarande i själva narrationen: den 

utspelar sig i en framtid, huvudpersonen lever i minnen från sitt förflutna och rymdstationens 

innevånare får påtaglig, så småningom kroppslig, kontakt med sina tidigare minnen. Oceanen 

på Solaris verkar leka med tid och minne. Till detta kommer det viktigaste enligt Tarkovskij: 

tidens rytm i den enskilda tagningen och dess sammanhang med de föregående och efterföl-

jande. Det påminner om musikens uppbyggnad, med sekvenser av klanger och rytmer. Men 

Tarkovskij betonar det unika i filmen: den unika bevarade och återskapade tiden. 

   Han jämför sig vid något tillfälle med en skulptör som letar ut ett marmorblock, för att ur 

detta forma sin inre värld. När han hittat ett lämpligt block, huggs allt onödigt bort och kvar 

blir det väsentliga. Analogt arbetar Tarkovskij med block av tid, ur vilka han skalar ut och 

formar sin bild: skulpturer i tid. Men han jämför också resultatet med en mosaik av tid, och då 

är det ett klassiskt montage. Klippningen stör tidsflödet, men tillför samtidigt något nytt. 

Denna förvrängning av tiden är ett sätt att rytmiskt artikulera den. 

 

Montage av tiden 

   Olika former av klippning, det vill säga redigering, förekommer inom alla konstarter och är 

alltså inte unikt för filmen. Det är däremot tagningen, som fångar tiden och skapar dokumen-

terad tid. ”And so time becomes the very foundation of cinema: as sound in music, colour in 

painting, character in drama.”
116

 Klippningen stör tidens förlopp, avbryter den och tillför 

något nytt och annorlunda. Detta tidsbrott kan utnyttjas som ett rytmiskt uttryck. Detta gör 

också Tarkovskij. Astrid Söderbergh Widding visar i sin avhandling hur de långa tagningarna 

kontrasteras mot korta inklippsbilder och montage.
117

 Detta ger Tarkovskijs filmer ”en sär-

präglad rytm”. Men klippningen ensam skapar inte filmens rytm, som man ofta tror. Det är 

                                                
116 Tarkovsky, 119. 
117 Astrid Söderbergh Widding, Gränsbilder. Det dolda rummet hos Tarkovskij (ak avh Filmvetenskapliga 

institutionen, Stockholms universitet, 1992), 34. 
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den bestämda tid som löper genom varje tagning som ger bilden dess rytm, menar Tarkovskij. 

Tiden löper genom bilderna trots klippningen, inte på grund av den. Dessutom är ju klipp-

ningen planerad och förutsedd vid tagningen. Helt logiskt så motsätter Tarkovskij sig också 

det klassiska montaget av Eisensteins typ. Det bryter bildernas tidsrytm och försöker skapa en 

egen, som oftast blir artificiell, till och med en gåta. Deleuze kommenterar detta med att 

Tarkovskij tolkar montaget på det traditionella sättet. ”He appears to subscribe to the classical 

alternative, shot or montage, and opt strongly for the shot.[…]”.
118

 Deleuze ser montaget som 

en hörnsten i modern film, även om det alltid har funnits. ”[I]t is montage itself which consti-

tutes the whole, and thus give us the image of time. It is therefore the principal act of cine-

ma.”
119

 Men i rörelsebilden, som dominerade före 50-talet, är tiden en följd av den rörelse 

som uppstår vid ett klassiskt montage. Tidsbilden däremot ”monterar tiderna” så att den falska 

kontinuiteten ger upphov till en ”aberrant”, avvikande rörelse. Det är som om montaget ska-

par en ny tid, där den falska kontinuiteten absorberas. Varje klipp är ju ett kontinuitetsbrott, 

men när bilderna kopplas ihop uppstår en ny kontinuitet (men med avvikande rörelser). ”It is 

in this sense that, already in Welles, then in Resnais, and also in Godard, montage takes on a 

new sense, determining relations in the direct time image, and reconciling the cut-up with the 

sequence shot.”
120

 

   Ett exempel på detta är inledningsscenen i Älskade hundar (Amores Perros, Alejandro 

Gonzáles Iñárritu 1995), en biljakt som kulminerar i en våldsam kollision. Den skulle kunna 

tolkas som bestående av rörelsebilder, men perceptionen är så fragmentarisk och kaotisk att 

någon tydlig koppling mellan denna och rörelserna inte finns. I stället upplevs den som ett 

stycke kontinuerlig tid, med avvikande, lösryckta rörelser. Den är klippt som en musikvideo, 

med korta tagningar och förflyttningar mellan olika rörelser. Denna idé är ju helt motsatt idén 

om den långa tagningen, som det mest realistiska sättet att representera tiden. En tidig scen i 

Mot väggen (Gegen die Wand, Fathi Akin, 2003), när Cahit kör bilen mot en vägg i despera-

tion, är klippt på ett liknande sätt, men här är många bilder typiska tidsbilder. Åskådaren anar 

vad som skall hända, det syns i Cahits ansikte och i bildrytmen. I tidsflödets rytm skulle 

kanske Tarkovskij ha sagt. Hans invändningar, att montaget påtvingar åskådaren filmarens 

bild av verkligheten och underordnar åskådarens egen fantasi denna bild, känns bara delvis 

riktig: scenen i Älskade hundar är verkligen påträngande. Men den ger visst utrymme för 

olika tolkningar genom att åskådaren inte vet eller förstår vad som händer. Scenen i Mot 

                                                
118 Deleuze, 2, 40. 
119 Ibid., 33. 
120 Ibid., 175. 
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väggen en intensiv upplevelse av vad som pågår i Cahits inre. Detaljerna i vad detta är lämnas 

åt åskådaren. Båda scenerna är en kraftfull upplevelse av ett fokuserat nu, men med koppling-

ar till vad som hänt och vad som skall hända. 

   Det finns ett komplext förhållande mellan tagningen och montaget, med samverkande och 

motverkande faktorer. Deleuzes tidsbilder förekommer således både i den långa tagningen 

och i montaget. Den analoga filmen är ju egentligen ett kontinuerligt montage av stillbilder, 

med samma tidsavstånd mellan bilderna. Detta blir ytterligare problematiserat med den digita-

la filmen, där diskretiseringen av bilderna sker på ett helt annat sätt. Men det är inte detta som 

Deleuze menar när han påpekar att montaget redan finns i filmens ursprungsbilder; han menar 

att mise-en-scene är ett montage. Detta montage är grunden för tagningen. Welles bild med 

djupperspektiv i Citizen Kane (Orson Welles, 1941) och Godards platta bilder (Vivre sa vie, 

1962) är tydliga exempel på detta. Men med en sådan definition på montage så finns det 

naturligtvis i all film. 

 

Rytm som uttryck för tiden 

   Varje situation, person eller händelse i livet och i minnet är unik, precis som bilden som 

fångar detta unika nu. Det är inte skådespeleriet, musiken eller sceneriet som är det centrala, 

de behövs inte. Det är den cinematiska tiden, tagningens tid, som skapar filmen (här påminner 

Tarkovskij delvis om Epstein, som ansåg att filmskaparen var kameran). Denna tid, kan varie-

ra på flera sätt: dels mätt med klocka, den allmänna tiden, dels åskådarens subjektiva uppfatt-

ning av tiden, den personliga tiden och dels genom den cinematiska tidens egna egenska-

per.
121

 Filmens rytm, som är central för Tarkovskij uppstår huvudsakligen i tagningens inne-

boende rytm: Men den kan kontrasteras mot rytmen i ett montage. 

   Det är rytmen som uttrycker tidens gång och som ger en känsla av tidsflöde. Vid klippning-

en är det viktigt att koppla bilder med liknande intensitet i tidsflödet, annars bryts det (vilket 

dock kan utnyttjas). Tarkovskij exemplifierar den enskilda tagningens rytm med en film, i en 

tagning, av Pascal Aubier, dock utan att ange något mer.
122

 (Det är troligen Le dormeur från 

1974). Kameran förflyttar sig, i en 10 minuter lång kontinuerlig tagning, med rytmiskt varie-

rande hastighet. Den upplever och undersöker. I den vackra, ljusa,varma, harmoniska naturen 

med fågelsång, surrande flygfän och porlande vatten upptäcker den till slut en till synes so-

vande man. Men han är död, kanske till och med dödad. Upplevelsen av tidens varierande 

                                                
121 Det går att urskilja fyra olika tider: allmän tid (mätt med klocka), den moderna fysikens tid (kan gå olika fort), 

den personliga tiden (subjektiv, kan ”stå still”, ”omätbar”), filmens tid (kan lagras, gå baklänges, vara multipel, 

m.m.). 
122 Tarkovsky, 114. 
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rytm under denna tagning är det centrala: den förmedlas genom kamerans rörelser. Ljudet 

understödjer känslan. En insikt, som vid läsandet av ett poem, om att det finns något bortom 

bilden, i själva livet uppstår. Åskådaren får kontakt med filmen och den skiljs från sin skapare 

och kan börja ett nytt liv.
123

 Som en förlossning där navelsträngen klipps av! Detta inträffar 

när åskådaren inser att han ser något mer än han ser: tiden utanför ramen: tiden i tiden: flera 

tider samtidigt. Här beskriver Tarkovskij själv de tids och kristallbilder som är så rikligt före-

kommande i hans filmer, dock utan att använda Deleuzes begrepp. Tarkovskij anser, till skill-

nad från Deleuze att detta är svårare att uppnå med montage, eftersom filmskaparen då tydli-

gare påtvingar åskådaren sin version av verkligheten. 

   Detta är, till en del, motsvarigheten i tid, till vad Söderbergh Widding avhandlar i det dolda 

rummet. Hon hänvisar till Deleuze, och skillnaden mellan det relativa och absoluta dolda 

rummet, där det absoluta innehåller ett rum med en ny dimension, utanför det synligas ord-

ning.
124

 

 

Offret och bilder bortom bilden 

   Tarkovskijs sista film, Offret (The Sacrifice, 1986), består verkligen av bilder, färger och 

ljud. Den inleds med en långsam panorering över en målning, för att gå över i en nästan 10 

minuter lång tagning, med en långsam kameraåkning: Alexander planterar ett torrt träd, till-

sammans med ”pojken”. I flera scener är skådespelarnas rörelser in och ut ur bilden koreogra-

ferade som en balett. Bilden har djupperspektiv, som framträder tydligt i hallar och korridorer. 

Den stillastående kameran, långa tagningen och rörelserna i bildens olika plan för tanken till 

Ozu. Detta gäller också ”den tomma bilden”, där bara tiden finns. När hotet är som störst 

minskar bildens färg, ända till svart-vit. Detta hot förstärks av ljudet. Ibland på ett våldsamt 

sätt: Klirrande glas, fallande föremål och flygplansljudet, som representerar kriget. Ibland 

sublimt, som den sjungande, lockande kvinnorösten. Bilderna ackompanjeras av monologer: 

minnen, fantasier och berättelser. Stämningen, både i ljud och bild, för ibland tanken till 

medeltiden: i narrationen finns ju också häxor, trollkarlar, förbannelser och offer. Detta är 

exempel på Deleuzes ”pure optical and sound situations” som kan kopplas till en virtuell bild 

och åstadkomma en tidsbild. I denna bild är tiden är överordnad rörelsen.
125

 I den klassiska 

filmens rörelsebilder följs perception via affektion av handling; Här följs perception av min-

nen, fantasier och drömmar. Åskådaren kan vila i bildens tid och det långsamma tempot gene-

                                                
123 Ibid., 118. 
124 Söderbergh Widding, 25. 
125 Deleuze, 2, 45. 
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rerar tankar och associationer som ger rika möjligheter för åskådaren att ”skapa sin egen 

film”, precis det som Tarkovskij beskriver. Speglar, och spegelbilder spelar en signifikant 

roll. Det är ett sätt att tydliggöra de multipla bilder som kan förena sig i Deleuzes kristall-

bild.
126

 Mellan dessa bilder, en aktuell och en virtuell, som existerar samtidigt, sker en kom-

munikation, en kontinuerlig växling mellan tyngdpunkten så att de bildar en dynamisk enhet, 

men med ologiska klipp och avvikelser i tid och rörelse. 

   Drömbilderna, som ofta förekommer I Tarkovskijs filmer, är konkreta och tydliga. Han 

använder inte filter eller slöjor eller andra klichéer för att markera att det är drömbilder. I 

stället utmärks de av oväntade, ovanliga kombinationer och konflikter mellan verkliga ele-

ment. Spegeln (Zerkalo, Tarkovsky, 1975) innehåller några mycket suggestiva drömsekven-

ser. Liksom hos Buñuel finns i drömmen det avvikande.
127

 På detta sätt är även dessa dröm-

bilder tidsbilder. 

   Men trots att Tarkovskij betonar tiden i tagningen som filmens rytm och kärna, och för-

minskar klippningens betydelse så är sättet att klippa ett av auteurens kännemärken. Det går 

alltid att känna igen Bergman, Bresson, Kurosawa eller Antonioni, säger han.
128

 Men med 

tanke på vad han har sagt tidigare, borde det inte vara klippningen som är kännemärket utan 

tagningen! Rytmen i tagningens tid och det förberedda klippet är det avgörande. 

   Bilder på barn förekommer i både Solaris, Offret och inte minst Spegeln. De har inte alltid 

en direkt del i själva narrationen, utan finns med som tidsbilder. Minnet av hemmet med dess 

föremål, naturen med dess ljud: fågelsång, och rinnande vatten och skiftande väderlek med 

regn, sol och dimma dominerar de långa tagningarna. Elden som destruktiv kraft finns med i 

alla tre filmerna. Eftersom bilderna på barnen ofta är associerade med affekt, utan handling, 

kan de utvecklas till typiska tidsbilder. I barnet finns framtiden, men också den starka kopp-

lingen till den egna barndomen och dess minnen. Ofta betonas detta med spegelbilder, som i 

Spegeln, där Tarkovskij, som pojke, under en lång tagning, där enda rörelsen är en långsam 

zoom, studerar sin egen spegelbild. Detta är perception och affektion utan handling, en tids-

bild, samtidigt virtuell och verklig, en kristallbild. ”Thus the image has to be present and past, 

still present and already past, at once and at the same time.”
129

 Allt detta har att göra med nuet 

och ögonblicket som inte finns, övergången mellan förfluten tid och framtid. 

                                                
126 Ibid., 66-94. 
127 Tarkovsky, 72 
128 Ibid., 121. 
129 Deleuze, 2, 76. 
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6. Den långa tagningen 

 

   Förutom Bazin, så ger Tarkovskij, Deleuze, Doane och Rodowick i denna uppsats exempel 

på betydelsen av den långa tagningen. Fascinationen inför den långa tagningen, går bara att 

förstå i relation till tidens centrala funktion och betydelse för filmen. Tidens rytm i den långa 

tagningen kan enligt Tarkovskij föra åskådaren bortom den faktiska filmbilden och in i en ny, 

skapad av honom själv. Spegeln innehåller 200 tagningar, mot normalt ca 500, vilket innebär 

att den genomsnittliga tagningen är flera gånger längre än det vanliga.
130

 För Deleuze kan 

dessa tagningar lämna rörelsebilden, och dess indirekta representation av tid och åstadkomma 

något som är ”optical – sound situations”. Dessa kan utvecklas till tidsbilder, som kan repre-

sentera ”ren tid”, som till exempel i Ozus Tokyo Story. 

 

Den långa tagningen och realismen 

   Om man läser alla essäer i What is Cinema 1 och 2 framträder den klassiska bilden av Ba-

zins tro på realismen och den långa tagningen.
131

 Hans resonemang berör ofta realismen i 

rummet och där finns ju både tiden och rörelsen och den därmed sammanhängande upplevel-

sen av bilden och tiden. Rörelsebildens kris och utvecklingen av tidsbilden berörs också av 

Bazin, men med andra termer än Deleuze. Detta är naturligt, eftersom Bazin verkade just 

under den tid när denna bildhantering slog igenom på allvar. 

   Bazin refererar flera gånger ett uttalande av Cesare Zavattini, medarbetare till De Sica och 

manusförfattare till flera av hans filmer. Zavattini hade en dröm: att filma 90 minuter i en 

mans liv utan ett klipp, där ingenting händer.
132

 Det närmaste han kommer är i Umberto D, 

(De Sica, 1952) där ”[…] one catches a glimpse, on a number of occasions, of what a truly 

realist cinema of time could be, a cinema of „duration‟.” Andre Bazin menade att den långa 

tagningen var avgörande för autenticiteten och realismen i filmen. ”Now for the first time, the 

image of things is likewise the image of their duration, change mummified as it were”.
133

 

Detta hänger ihop med hans fixering vid fotografiets indexikalitet, ”the achievement in time 

of the photographic objectivity.”
134

 Objektivets objektivitet. 

   Orson Welles djupfokus och Jean Renoirs perspektivbilder var ett viktigt steg i utvecklingen 

mot den nya filmbilden. Det finns en koppling till dessa tekniker och Deleuzes tidsbilder 

                                                
130 Tarkovsky, 117. 
131 Bazins intresse för existentiella, fenomenologiska frågor är dock tydligt. Till exempel i “Death Every After-

noon”. Se också Wahlberg, 22-35. 
132 Bazin, 2, 67 och 82. 
133 Bazin, 1, 15. 
134 Ibid., xvi. 
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genom att åskådaren får en mer komplex information, med händelser i flera plan i bilden. För 

Bazin ökade detta realismen, för Deleuze möjliggjorde det tidsbilder. Det bildade en kontinu-

erlig region av tid (ett nu).
135

 Detta ger också utrymme för olika kopplingar till minnet. När 

föräldrarna i filmen Citizen Kane, skall lämna bort sin son och förhandlar i förgrunden, kan 

man samtidigt se Kane som pojke leka med en kälke (”Rosebud”) utanför fönstret. 

 

Neorealismen 

   En filmhistorisk period som kom att betyda mycket för utvecklingen av filmen var den 

italienska neorealismen. Den tidigare tekniken att bryta upp scenen i tagningar som sedan 

sammanfogades fick mindre betydelse. Strukturen i narrativet krävde nu respekt för den verk-

liga varaktigheten av en händelse eller ett förlopp. Dessa regissörer beskriver världen som i 

grunden ”helt enkelt närvaro”, innan människan krånglar till den, samma inställning som Ozu 

hade.
136

 Den långa tagningen, den italienska neorealismen och djupfokus tillförde en tvety-

dighet till bilden, eftersom åskådaren inte styrdes så tydligt av filmskaparen som tidigare. 

Åskådaren, vars uppmärksamhet hade letts av regissörens klippning och montage, kunde nu 

under den långa tagningen, med stillastående kamera, panoreringar och fokus i hela bilden, 

välja var i bilden han ville rikta sin uppmärksamhet. Detta blev en mer realistisk verklighets-

återgivning och en mer realistisk situation för åskådaren. Detta var vad filmen borde sträva 

efter enligt Bazin: att genom stilen och inom narrationens logik och cinematografins tekniska 

möjligheter, skapa en så perfekt illusion av verkligheten som möjligt. Bazin menade att mon-

tagets manipulation tenderade att bryta upp verkligheten och minska realismen. För Tarkovs-

kij var det tydligt uttalat att det var tidsflödets rytm i tagningen som kunde störas av montaget. 

För Deleuze, som visserligen hittade tidsbilder i den långa tagningen, var det dock montaget 

som frigjorde tiden från rörelsen. Det finns ju ett motsatsförhållande mellan den konkreta 

varaktigheten i tagningen, och montagets abstrakta, konstruerade, tid. Att det går bra för 

åskådaren att förstå filmen, trots denna otydlighet är kanske ett tecken på den effekt som 

Stiegler beskriver: Åskådarens förmåga att tolka bilden utvecklas med filmen.  

   I Luchino Viscontis Jorden skälver (La Terra Trema, Luchino Visconti, 1948) återfinns 

många av dessa neorealistiska stildrag. Där finns långa tagningar med djupfokus, långsamma 

panoreringar och autentiska miljöer inom och utomhus. Kameran är ofta stillastående och 

registrerar hela förloppet av en vardagshandling. Liksom i livet händer ingenting i De Sicas 

Cykeltjuven (Ladri di biciclette, 1948), utom av en tillfällighet. Att allt styrs av lagbundna 

                                                
135 Deleuze, 2, 105. 
136 Bazin, 2, 21. 
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tillfälligheter är ju en av veklighetens utmärkande drag, och det är också ett av Doanes teman 

i Emergence of Cinematic Time. 

 

Några filmexempel 

   Redan hos Marey kunde man finna drömmen om en kontinuerlig avbildning av rörelse, utan 

förlust av tid. Den långa tagningen i den analoga filmen är en illusion av detta, men bara en 

illusion eftersom under nästan hälften av all tid så är projektionsduken svart. Men denna 

illusion har varit tillräcklig för att stimulerat filmskapare att arbeta med långa tagningar. Det 

första decenniet av film bestod av långa aktualitetstagningar, så långa som filmmagasinet 

tillät. Det finns exempel på riktigt långa tagningar, inom den mer eller mindre experimentella 

filmen, till exempel av Andy Warhol, på 60-talet, men experiment med riktigt långa tagningar 

hade gjorts tidigare. Repet (Rope, Alfred Hitchcock, 1948) är en 80 minuter lång film som 

experimenterar med att simulera kontinuerlig tid, som på teatern.
137

 Detta underlättades av att 

filmen är en adaptation av en enakts teaterpjäs: på teatern tilldrar sig ju allt i realtid. Men 

tagningarna är var och en ca 10 minuter, begränsade av filmmagasinens kapacitet, och sam-

manfogade med klipp, som inte är helt omärkliga. Under en tagning genomfördes flera 10-tals 

kamerarörelser, men den klassiska kontinuitetsklippningen har alltså övergetts. Varje tagning 

krävde minutiös planering, det gick ju inte att hantera verklighetens tillfälligheter genom att 

klippa, som vanligt. Tagningarna har också gjorts vid olika tidpunkter så filmen är ett monta-

ge, och den upplevs inte heller som en tagning. Filmen har, som alla filmer, skapat en ny tid, 

men den är inte, varken reellt eller virtuellt kontinuerlig. Det är först med den digitala tekni-

ken som klippen kan göras helt omärkliga och därmed ge filmens tid en virtuell kontinuitet. 

Detta är vad Ruben Östlund åstadkommit med filmen Händelse vid bank (2010). Den långa 

tagningen, i ett digitalt perspektiv tillför nya samband, eftersom Bazins realism och autentici-

tet då inte är lika aktuella. En sådan tagning tenderar att skapa ny tid, en virtuell tid, en tid 

som aldrig funnits och närmar sig i en flytande övergång, den rena animerade filmens tids-

konstruktion (se vidare sidan 47). 

   Ett annat försök att förverkliga utopin om kontinuerlig varaktighet är  Numéro Zéro (Jean 

Eustache, 1971). Med hjälp av två statiska kameror kunde Eustache i filma 110 minuter ”con-

tinuous duration”.
138

 Kamerorna registrerar en vardagssituation vid köksbordet med cigaretter 

och whiskey. Liksom i Repet, men där är det en kuliss, kan man uppfatta det avtagande dags-

ljuset. När filmen börjar ta slut i en kamera får den andra ta över. På så sätt förloras ingen tid 

                                                
137 Denna film är alltså en simulation av illusionen av kontinuerlig tid. 
138 Rodowick, 80f. 
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och övergången mellan kamerorna markeras tydligt. Men ett klipp uppstår vid övergången 

från den ena kameran till den andra. 

 

Bazin och tidsbilden 

   Bazin är ju inte bara realism, långa tagningar och fotografisk indexikalitet. Hans inställning 

till filmen har breda kontaktytor bland annat till fenomenologin och Deleuze. 

   Det finns alltså en koppling mellan realistisk och fenomenologisk filmteori. Det är beroende 

på att fenomenologins grundtankar: att se tingen som de är och att vara i världen egentligen är 

en definition på realism. Den tidigare refererade ”Death Every Afternoon” är ett tydligt ex-

empel på detta (se vidare sidan 10). 

   Bazin beskriver tidsbilder hos Fellini. Men han vill inte släppa realismen så han värjer sig 

för det övernaturliga. ”One might say that Fellini is not opposed to realism, any more than he 

is to neorealism, but rather that he achieves it surpassingly in a poetic reordering of the 

world.”
139

 Han beskriver också hur rörelsebilden inte utvecklas i handling som tidigare: den 

långa deskriptiva sekvensen utmynnar inte i någon handling. Rörelsen underordnas, på ett nytt 

sätt: ”[…] his characters are more apt to be affected by the settings through which they move 

than the settings are liable to be affected by their movement.”
140

 Detta är rörelsebildens kris 

och tidsbildens utveckling enligt Bazin (före Deleuze). 

 

 

                                                
139 Bazin, 2, 89. 
140 Ibid., 100. 
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7. Det digitala nuet 

 

   Tillfälligheten är en viktig egenskap hos filmens tid och är också ett centralt tema hos Doa-

ne. Varje fotografisk exponering, analog eller digital, är ett fångat nu, en tillfällighet som 

aldrig återkommer. Detta gäller även om scenen är arrangerad på olika sätt (narration, mise-

en-scene, cinematografi, klippning osv.). ”Eftersom varje foto är en tillfällighet (och i och 

med det meningslöst), kan fotografiet inte betyda något (syfta på något allmängiltigt) annat än 

genom att maskera sig.”
141

 Det moderna samhället har utvecklats för att kontrollera tillfällig-

heten. Därför är den digitala bilden en logisk utveckling, eftersom den innebär ökad kontroll 

över denna tillfällighet. Den digitala bilden tar kontroll, även över tillfälligheten, genom 

bildsyntesen och sammansmältningen av flera bildlager (compositing), så att ”What appears 

to be photographic, and therefore casual, is simulated and therefore intentional”.
142

  

 

Indexikalitet och fragmentering av tid och rum 

   Lagringen av ”ljusdata” i en fotografisk bild sker i de slumpmässigt utspridda kornen i den 

ljuskänsliga emulsionen på filmens yta. Lagringen av en digital bild är primärt en lagring av 

ljusdata från den ljuskänsliga plattan i kameran, ofta av samma dimension som en filmruta. 

En skillnad är att lagringssättet möjliggör matematisk åtkomst av enskilda ljusdata. Har index-

ikaliteten då försvunnit? Och vad händer då med tiden? Det fångade nuet. Allt hänger på 

frågan om kontinuiteten av minneskedjan är bruten av fragmenteringen.
143

 Den måste inte 

vara bruten, att den ofta, eller till och med nästan alltid kommer att bli det är en annan sak. 

   Ett fotavtryck, som spår och index, kan ju manipuleras hur lätt som helst, men det accepte-

ras ju ganska förbehållslöst, som just ett index. Däremot är misstänksamheten mot den digita-

la bilden stor i dessa sammanhang, med hänvisning till dess förlust eller till och med avsaknad 

av indexikalitet. 

   I den digitala filmbilden är den automatiska processen en sorts standardisering av bilden, 

när den bryts upp, analyseras och uppdateras i fragment. Det blir tydligare att den slutliga, och 

avgörande, delen av en tvådelad syntes sedan sker hos betraktaren. Enligt Stiegler medför 

utvecklingen av den tekniska syntesen också en utveckling av åskådarens syntes och därmed 

bildupplevelsen.
144

 Leder denna fragmentering av bilden också till en fragmentering av upp-

                                                
141 Barthes, 55. 
142 Rodowick, 170. 
143 Stiegler, 155. 
144 Ibid., 161. 
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levelsen? Att döma av Händelse vid bank är så inte fallet (se vidare nästa avsnitt). Det sofisti-

kerade utnyttjandet av denna teknik leder till upplevelsen av en kontinuerlig tid. 

   Manipulation är själva essensen och regel i en digital bild. Enligt Stiegler ingjuter detta 

fruktan, till och med panik, eftersom det är ett fotografi och dess inbyggda trovärdighet där-

med ifrågasätts.
145

  Detta är väl att ta i: det kan lika väl ingjuta fascination, det finns ju andra 

sätt att värdera verkligheten. Rädslor finns för allt, speciellt det som är nytt och alltså okänt. 

Även den analoga bilden kan manipuleras. En lång och troligen inte helt avslutad diskussion 

om ett misstänkt arrangemang har omgivit Robert Capas berömda analoga fotografi på den 

döende spanska soldaten.
146

 Det man kan vara rädd för är att manipulationen blir så bra att vi 

tror på den. Den intuitiva tron på fotografiet beror på kunskapen om tekniken. Bazin hade 

denna tro på fotografiet, liksom Barthes. Vi har lärt oss att värdera de analoga fotografierna 

och tycker oss förstå hur de framställs. I framtiden kanske tron på tekniken gör att ett digitalt 

fotografi kan ses på liknande sätt och ges en respektfull tolkning såsom Barthes givit det 

analoga. 

   Filmestetiken har huvudsakligen sysselsatt sig med analys av rummet, men filmens mest 

fundamentala automatism involverar tiden. ”[W]hat we have valued in film are our confronta-

tion with time and time passing.”
147

 

   Om man accepterar att digital film skapar ett nytt rum, genom att lager av digitala bilder 

sammansmälts, ett montage enligt Rodowick, skapar den då också en ny tid i detta rum? I så 

fall skapar också den animerade filmen detta, visserligen inte Bergsons durée, men en illusion 

av ett tidsflöde. Ur fenomenologisk synpunkt är all rörelse visuell, som Metz påpekat, och 

därmed upplevd rörelse, även om den bakomliggande mekanismen för dess uppkomst är 

olika.
148

 Den är också alltid i presens, i nuet ”[…] the spectator always sees movement as 

being present (even if it duplicates a past movement).”
149

 Detta hade Deleuze en något oklar 

inställning till (se vidare sidan 30). 

   Bazin brydde sig inte mycket om animerad film. Han var så fixerad vid filmens fotografiska 

koppling - ”[A] medium which is ‟the achievement in time of photographic objectivity‟” - att 

                                                
145 Stiegler, 151f. 
146 Bildtexten anger ett fångat ögonblick, ögonblicket för döden: ”Spanish Soldier Drops Dead with a Bullet 
trough His Head.” Med tanke på det tidigare resonemanget i avsnittet om döden och ögonblicket kan detta 

ifrågasättas. Det går ju att säga ”Dying Spanish Soldier with a Bullet through His Head”, med bibehållen magi. 

Från John Elderfield, Manet and the Execution of Maximilian. (New York: The Museum of Modern Art, 2006), 

158. 
147 Rodowick, 73. 
148 De ursprungliga fenomenologerna var obegripligt ointresserade av filmen, beroende på att de ansåg percep-

tionen av film vara av en annan karaktär än perceptionen av verkligheten. Och det är den ju, men icke desto 

mindre en perception. 
149 Metz, 8. 
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Dudley Andrew har kallat det ett ”fotografiskt axiom”.
150

  Detta hämmade delvis Bazins 

uppfattning av mediet. Detsamma gäller delvis Deleuze: han använder få exempel från den 

animerade filmen. Detta är intressant därför att utvecklingen av digitala tekniker, gör det mer 

eller mindre tydligt att den indexikala kopplingen till ett verklig ursprungsfotografi blir allt 

svagare, för att helt upphöra i den helsyntetiska bilden. Det nu som ursprungligen fångades på 

det analoga fotografiet försvinner då också. I stället uppstår i filmen en ny, helt syntetisk tid. 

Men detta gäller ju inte bara den digitala bilden, utan den tecknade och animerade filmen: 

Även den skapar en ny virtuell tid. Den digitala filmen har alltså närmat sig, och flyter in i 

den animerade. Alldeles färska exempel är Avatar (James Cameron, 2009) och Alice i Under-

landet (Tim Burton, 2010). 

 

Skapande av ny tid 

   Det är viktigt att förstå att den digitala tekniken är ett uttryck för viljan att få kontroll: över 

tiden och bilden (ett symboliskt exempel är fjärrkontrollen). Men för filmskaparen innebär 

tekniken också en ökande kontroll av tiden, rörelsen och rummet. Som ett uttryck för detta har 

Ruben Östlund i sin kortfilm Händelse vid bank utforskat den digitala teknikens möjligheter 

att skapa ”ny tid”. Han har rekonstruerat ett rånförsök mot en bank, som han blev vittne till 

2006. Det var mitt på dagen och många människor uppehöll sig i området. Rånet utfördes 

oerhört klantigt och hela förloppet verkar nästan osannolikt. De båda rånarna rusar till exem-

pel in i fel dörr, med dragna pistoler, för att åter komma ut, förflytta sig med moped, ett fem-

tiotal meter och sedan rusa in i rätt ingång. I två månader förbereddes rekonstruktionens 

koreografi. Inspelningen tog en dag och gjordes med 16 tagningar och över 90 deltagande 

skådespelare. Klippningen tog sedan tre månader.
151

 I detta kan man se en utvecklingskedja, 

där preproduktionen fick en stor plats i den klassiska, narrativa filmen (detaljerat manus, 

studioanläggningar, filmstjärnor), tagningen blev central i den nya filmen efter andra världs-

kriget (improvisation, utanför studion, amatörer) och nu när postproduktionen tar över (mo-

tion capture, synthesis, compositing). 

   Filmen är tagen med en kamera, och presenteras som en digital tagning, med diegetiskt ljud. 

Det finns alltså inga synliga klipp. Tack vare den höga upplösningen i den nya digitala video-

tekniken kan regissören förflytta sig i bilden i efterhand. Genom digital zoom, åkningar och 

panoreringar i bilden försvinner känslan av begränsning av en tagning med en fast kamera. 

                                                
150 Bazin, 1, xvi. 
151 Jan Lumholdt, ”Ruben Östlund fick Guldbjörn”, SvD, 18/2 2010.  

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/ruben-ostlund-fick-guldbjorn_4283337.svd (kontollerad 27 feb 2010). 
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Förloppet följs, dynamiskt, genom att olika inramningar och zoom har valts, digitalt, inte 

genom att kamerans fokus har ändrats, eller att kamerainramningen förändrats. Omärkliga 

klipp och sammanfogningar kan utföras utan att känslan av realtid och autenticitet förloras.
152

 

   Eftersom det är flera tagningar, har tagningsdagens olika tider sammanfogats till en ny, till 

synes helt sammanhängande tid. Här skapar ju faktiskt filmen en ny tid, en tid som aldrig 

funnits. Men gör inte en traditionellt animerad film det också? Jo, men skillnaden här är att 

fragment av den ursprungliga tid som fångats i kameran har integrerats till en ny virtuell, 

knappt 10 minuter lång sammanhängande, tid. Detta är möjligt genom den osynliga samman-

fogningen av flera tagningar: Detta var inte möjligt med den analoga tekniken. Den är bero-

ende av varje tidpunkts tillfälligheter, som ju leder till att varje tagning blir unik och inte kan 

placeras in i en annan tagning, utan att det uppstår ett kontinuitetsbrott i tiden. Det skulle bli 

ett mer eller mindre synligt klipp. Det har med den fotografiska bildens indexikalitet att göra. 

Den digitala teknikens ökade bildkontroll möjliggör att det unika i en tagning kan kontrolleras 

så till den grad att den kan sammanfogas med en annan tagning utan synliga kontinuitetsbrott. 

Det går till exempel att flytta över en isolerad rörelse från en figur i en tagning till en annan 

figur i en annan tagning genom ”motion capture”. Det finns fortfarande en viss koppling till 

ursprungsbilderna, en kvarvarande indexikalitet, men den blir allt svagare och svårare att 

upptäcka med de komplicerade digitala manipulationerna.
153

 Detta ger nya konstnärliga möj-

ligheter att förändra den rörliga bildens tid. 

   Med kameran uppstod, i mitten av 1800-talet, fenomen som aldrig tidigare skådats: En 

representation, i nutid av en tid som varit. Ett enkelt, men spektakulärt exempel på de över-

raskande tidssammanhang som uppstod var när två exponeringar över varandra representerade 

två tider samtidigt. Vad Östlund nu har gjort med den digitala tekniken, är att bilderna sam-

manfogats på ett sådant sätt, att inte bara två, utan flera tider sammansmälter till ett nu. 

   Deleuzes tidsbilder, med ”the sensory-motor collapse” och kristallbilden är analoga exem-

pel på detta skapande av integrerad tid. 

 

Rodowick och den långa, digitala tagningen 
154

 

   Fascinationen inför den långa tagningen har att göra med tidens centrala roll i filmen. För 

Bazin var det den kanske viktigaste faktorn för att ge filmen verklighetsförankring. I den 

digitala tekniken är inte klippet en lika dramatisk åtgärd, eftersom det finns många andra 

                                                
152 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/ny-film-av-ruben-oestlund-inleder-backa-teaters-gangs-

of-gothenburg-321411 (kontrollerad 27 feb 2010). 
153 Rodowick, 169f. 
154 Ibid., 163- 174. 
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möjligheter till kontroll över tiden och bilden. Det går ju till och med att helt redigera bort ett 

klipp, som Östlund visat.  

   Rodowick är i analysen av filmen Den ryska arken (Russkiy kovcheg, Alexandr Sokurov, 

2002). ovillig att acceptera att den är ett exempel på en lång tagning. Filmen är en okronolo-

gisk blandning av tid, rum och händelser. Den är gjord i en enda 86 minuter lång digital tag-

ning, direkt till hårddisk, med en räcka scener ur den ryska historien. Kameran är åskådaren 

när den passerar genom vinterpalatset. De rörliga bilderna eller ljudet har ändrats, digitalt, och 

därmed både tid och rum. Tagningens tidskontinuitet har brutits. Rodowick kallar denna 

sammanslagning av videokameratagningar och syntetiska bilder för ett montage, men monta-

get är omärkligt. Bildlagren sammanfogas sömlöst, snarare i rummet än i tiden. Detta monta-

ge skiljer sig från Eisensteins, där bildernas temporala och spatiala kontinuitet avsiktligt bröts. 

Resultatet i den digitala filmen blir en bild som inte motsvaras av någon verklighet, indexika-

liteten kan vara mer eller mindre borta. Denna film kan alltså inte jämföras med en analog 

tagning: Den är ett montage, mise-en-scene och inramning fotograferad med ”steadycam”, 

genomförd i en digital tagning och manipulerad i efterhand med 30 000 ”digital events”. 

Kedjan av analog kontinuitet är bruten, indexikaliteten är svagare och kontrollen över den 

projicerade bilden är större. Som exempel diskuterar Rodowick scenen under tyskarnas beläg-

ring av Leningrad. Där har perspektivet ändrats och ett trasigt fönster där snöflingor faller in 

har lagts till. Men som åskådare upplever man inte denna manipulation. 

   Postproduktionen blir viktigare i den digitala filmen. Jämför Östlunds endagstagning med 

tre månaders klippning för en knappt 10 minuter lång film. Det finns alltså flera skäl att hävda 

att den digitala tagningen inte är lika med en analog, kontinuerlig tagning. Detta är naturligt-

vis riktigt, men vad det betyder i slutändan, för upplevelsen av tid, är inte klart.  

   Bildflödet i Den ryska arken, utan märkbara avbrott, ger en nästan spöklik känsla, ibland av 

långsamhet, för den som är van vid modern klippning: Det borde ju finnas något brott i rum-

mets och tidens kontinuitet mellan 1700- och 1800-talen. Det påminner om den subjektiva 

kamerans kontinuerliga rörelse genom rummet i ett konventionellt dataspel, men Rodowick 

påpekar att detta snarast kan karaktäriseras som en presentation av rörelsens bana genom ett 

tredimensionellt rum, inte som en rörelse.
155

 Ingenting rör sig i en digital bild skriver Rodo-

wick, precis som Epsteins omdöme om den analoga filmen. Men om något är det mer som rör 

sig i en digital film: den är aldrig svart, det sker ständiga uppdateringar i olika delar av bilden, 

som ger illusionen av rörelse. Trond Lundemo påpekar att uppdateringen inte sker för rörelser 

                                                
155 Ibid., 171. 
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som är så små att ögat normalt inte uppfattar dem. Detta innebär att rörelsen reduceras.
156

 

Enligt Bergson är ju inte ens den analoga filmen ett exempel på verklig rörelse och durée, 

utan bara en illusion. 

   Rodowick uppehåller sig vid frågan varför det är svårt för den digitala bilden att förmedla 

varaktighet.
157

 Har det att göra med att den digitala filmen inte projiceras i enskilda bilder 

med mörker emellan? Är det en omedveten förlust av slutarens regelbundna av och på 48 

gånger/sekund? Frågan är om det inte är både filmskaparens och åskådarens ovana vid kraven 

som den nya bildsyntesen ställer. Stiegler är ju inne på detta: ”The analysis I‟ve proposed, of 

two syntheses (spectator and camera), such as they can never be separated from each other, 

signifies that the evolution of the technical synthesis implies the evolution of the spectatorial 

synthesis.”
158

 Bazin antyder att känslan för det analoga fotografiska dokumentet utvecklades 

långsamt, allteftersom åskådaren lärde sig förstå tekniken bakom bilden.
159

 Den nya genera-

tionen filmtittare kommer säkert att uppleva varaktighet även i en digital film. Östlunds film, 

som är så kraftfullt digitalt redigerad, är ett exempel på en upplevelse av kontinuerlig tid. I 

den Den ryska arken är narrationen så artificiell, genom den bokstavligt rumsliga förflyttning-

en i tiden, att det delvis förtar upplevelsen av det kontinuerliga tidsflödet, trots avsaknaden av 

klipp. Det finns tveklöst stora skillnader i det analoga och det digitala nuet, men vad det inne-

bär för upplevelsen av filmens tid är för tidigt att säga. 

 

 

                                                
156 Lundemo, 262. 
157 Rodowick, 163. 
158 Stiegler, 161. 
159 Bazin, 1, 11. 
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8. Avslutande diskussion 

 

   Tiden kan förekomma i flera olika former, och den mest sammansatta är filmens tid. Den 

innehåller för det första: Allmän tid, som mäts med kalender och klocka, går oföränderligt 

framåt och är densamma i hela världen. Tid, rum och rörelse följer den klassiska fysikens 

lagar.
160

 För det andra: Den personliga tiden, som kan gå olika fort, till och med stå stilla och 

beröra den enskilda människan existentiellt. I denna tid kan nuet vara olika stort, men allt i det 

har samma tid. Förutom detta kan filmens tid gå baklänges, fånga tillfälligheten, lagras och 

nyskapas. 

   Det strängt definierade ögonblicket finns inte som en tid. Men däremot finns ögonblicket 

som en abstraktion, en övergång mellan förfluten tid och framtid, liksom den geometriska 

punkten. Föreställningen att fotografiet och filmen kan fånga ögonblicket är inte ovanlig. Det 

mest dramatiska är dödsögonblicket. Men det går inte att fånga ett ögonblick på bild: det är en 

abstraktion med varaktigheten noll. 

   Men det finns ett nu, skilt från det abstrakta ögonblicket, det som Barthes upplevde inför ett 

fotografis punktum. Detta nu är navet i människans upplevelse av filmen och verkligheten. 

Det som utmärker detta tillstånd, nuet i denna uppsats, är att allt i det har samma tid, alltså 

även ett minne och en föreställning om framtiden. Det är denna samtidighet hos flera bilder 

som utgör grunden för Deleuzes kristallbild: när de gemensamt framträder som en. 

   För Bazin fanns nuet i den långa tagningen med djupfokus och den realism och närvaro-

känsla detta kan ge åskådaren. För Bergson fanns nuet som ett kontinuerligt flöde av förfluten 

och pågående tid, starkt kopplat till medvetandet. Det finns inte något ögonblick, något före 

eller efter i detta nu. Deleuzes nu omfattade, förutom detta, också den omedelbara framtiden, 

även om han inte gjorde så stort nummer av detta. Utifrån dessa föreställningar utvecklade 

han en begreppsrik filmfilosofi, med betoning på tiden och rörelsen i filmen. I filmen kan nuet 

upplevas, som det gestaltas av Tarkovskij när han skulpterar i tid, eller i Ozus stilla liv. Den 

digitala filmens nu tillför ytterligare komplexitet till tidsbegreppet, genom att den så tydligt 

kan konstruera verklighetstrogen ny tid. 

                                                
160 I den moderna fysiken är tiden en fjärde dimension i rumtiden. Den kan gå olika fort. 
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Bild 2. Nuet 

   Bilden är en tvådimensionell grafisk representation av det flerdimensionella nuet, där 

medvetandet är ett kommunikationscentrum. Linjerna representerar informationsutbyte 

i båda riktningarna. Rörelsen, tiden och rummet har starka egna funktionella samband. 

Alla dessa fenomen är centrala för upplevelsen av nuet i film och fotografi. 

 

   Tarkovskij konstaterar avslutningsvis att ”We have reached the point where, as Stalker says, 

the present has essentially merged with the future […]”, som ett exempel på att nuet sträcker 

sig mer eller mindre in i framtiden.
161

 

   Resonemangen i denna uppsats sammanfattas i bilden ovan. Den är också ett svar på frågan: 

På vilket sätt kan nuet finnas i filmen och fotografiet. 

   Deleuze konstaterar att en händelse kan innehålla Augustinus alla tre tider.
162

 I hans Bekän-

nelser står: ”[…] följande tre tider finns det förflutnas nu, det pågåendes nu och det komman-

des nu. Dessa tre finns nämligen i mitt medvetande - någon annanstans ser jag dem inte.”
163

  

   Vad är detta om inte nuet i bilden ovan? 

 

 

                                                
161 Tarkovsky, 235. 
162 Deleuze, 2, 97. 
163 Augustinus, Bekännelser, övers. Bengt Ellenberger (Skellefteå: Artos& Norma bokförlag, 2003), 295. 
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Källförteckning 

 

 

Filmer 

 

Alice i Underlandet (Alice in Wonderland, Tim Burton, 2010) 

Antichrist (Lars von Trier, 2009) 

Avatar (James Cameron, 2009) 

Citizen Kane (Orson Welles, 1941) 

Cykeltjuven (Ladri di biciclette, Vittorio De Sica, 1948) 

De 400 slagen (Les quatre cents coups, François Truffaut, 1959) 

Den andalusiska hunden (Un chien andalou, Luis Bunuel, 1929) 

Den Ryska Arken (Russkiy kovcheg, Alexandr Sokurov, 2002) 

Djurens blod (Le sang des bêtes, George Franju, 1949) 

Electrocuting an Elephant (Thomas Edison, 1903) 

En kvinnas martyrium (La Passion de Jeanne d'Arc, Theodor Dreyer, 1928) 

Film (Samuel Beckett, 1965) 

Fönstret mot gården (Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954) 

Grizzly Man (Werner Herzog, 2005) 

Händelse vid bank (Ruben Östlund, 2010) 

India songs (Marguerite Duras, 1975) 

Jorden skälver (La Terra Trema, Luchino Visconti, 1948) 

La course de taureaux (Pierre Braunberger, 1951) 

Le dormeur (Pascal Aubier, 1974) 

Meshes of the Afternoon (Maya Deren, 1943) 

Mot väggen (Gegen die Wand, Fathi Akin, 2003) 

Numéro Zéro (Jean Eustache, 1971) 

Offret (The Sacrifice, Andrey Tarkovsky, 1986) 

Repet (Rope, Alfred Hitchcock, 1948) 

Sans soleil (Chris Marker, 1983) 

Smultronstället (Ingemar Bergman, 1957) 

Solaris (Solyaris, Andrey Tarkovsky, 1972) 

Spegeln (Zerkalo, Andrey Tarkovsky, 1975) 

Spelets regler (La règle du jeu, Jean Renoir, 1939) 
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