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Efniságrip

Ólíkt því sem er almennt samþykkt í umfjöllun um listir að líta á módernisma og framúrstefnu sem 

samstofna fyrirbæri, ef ekki samheiti, hafa hugtökin og fyrirbærin orðið viðskila innan 

kvikmyndafræða. Í þessari ritgerð eru tekin til greiningar nokkur af fyrstu kvikmyndaverkum Jean-

Lucs Godard sem afdráttarlausustu tilfelli módernisma án framúrstefnu. Því er haldið fram að 

rauður þráður gegnum þessi verk sé rannsókn á átökum orðs og myndar. Til grundvallar hugtaksins 

mynd liggur skilningur Henris Bergson á öllu efni sem mynd, en Vilém Flusser leggur til innsýnina 

um sögu átakanna á milli línulegrar rökvísi orðsins og „galdra“-rökvísi myndarinnar. Greiningu 

Gilles Deleuze á tilkomu hugsunar í kvikmyndina er beitt til að varpa frekara ljósi á aðferðir 

Godards við að hugsa í mynd. Höfundarverk Godards og ásetningurinn að baki er settur í samhengi 

við skilning Fredrics Jameson á hugtakinu nútími. Því er loks haldið fram að hugtök Alains Badiou 

um Sannleika, Atburð og hugveru grundvallist  á skyldum skilningi, en afsöguvæði í reynd nútímann 

og leggi þannig til módernisma sem afstöðu sem hægt er að taka upp og grundvalla líf á. Frá 

sjónarhóli siðfræði liggur slíkur módernismi í grennd við umdæmi dygða og mætti nefna dygð 

hugsunar sem uppreisnar. Með ítarlegri útlistun á völdum þáttum í verkum Godards er þannig teflt 

fram dæmi um mögulegan afrakstur slíkrar afstöðu. Loks er því þá haldið fram að kvikmyndin sé 

ekki listgrein, en móderníska kvikmyndin sem Godard er eitt skýrasta tilfellið um sé miðill og 

vettvangur hugsunar: kvikmyndavélin sé hans höndum tæki til rannsóknar á hvað það feli í sér að 

vera líkömnuð hugvera í efnislegum heimi. Slík rannsókn veitir tregðu og hægir á heimspekilegri 

fullyrðingagleði. Þessu verkefni, sem leitt er í ljós með því að horfa ekki til einstakrar myndar 

heldur skoða samfellt starf Godards sem hugsanaferli, er og verður, ef tekið er mark á skilningi 

Badious á Sannleika, ólokið. Afstaðan að baki hinu móderníska verkefni er enn tæk.
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Abstract

In most discourse on arts, modernism and avant-garde are regarded as deeply intertwined 

phenomena or even synonyms. Within film criticism and research, however, they are thoroughly 

separated. In this paper a selection of Jean-Luc Godard’s films from 1955–1967 will be examined 

as outstanding examples of non-avant-garde modernism. I attempt to elucidate how the films are 

used to examine a struggle between word and image. The conceptual framework behind the term 

image is taken from Henri Bergson’s understanding of all material as image, whereas Vilém Flusser 

provides the insight into the history  of the struggle between the linear logic of the word and the 

‘magical’ logic of the image. Gilles Deleuze’ analysis of the appearance of thought in cinema will 

be employed to cast further light on the methods involved in Godard’s work. The films and their 

underlying intention are shown as related to Fredric Jamesons’s understanding of the concept 

modernity. Finally  it will be claimed that Alain Badiou’s concepts of Truth, Event and subject are 

founded on an understanding related to Jameson, but that through dehistoricizing modernity  they 

found modernism as an attitude that may be taken up  as a guiding principle. In terms of ethics 

modernism in this sense lies close to the realm of virtue: the virtue of thought as rebellion. Through 

a thorough examination of chosen aspects in Godard’s work they are exhibited as examples of the 

potential outcome of such an attitude. Finally it will be claimed that cinema is not a form of art, 

whereas modernist cinema of which Godard provides some of the clearest examples, is a medium 

and venue for thought: that the cinematic apparatus is in his hands research equipment, employed to 

investigate what it  means to be an incorporated subject in a material world. Such research provides 

friction and slows down philosophical mansplaining. This project, revealed by looking not merely 

at a single film but Godard’s continuus work as a process of thought, remains and, according to 

Badiou’s understanding of Truth, will remain unconcluded. The underlying attitude thus remains 

valid.

ii



Efnisyfirlit

1. ...............................................................................................Inngangur: undir sjónflóði 3

............................................................................................................Tilurð og samhengi 3

...............................................................................................Uppbygging ritgerðarinnar 7

...................................................................................Um þýðingar og meðferð hugtaka 12

..............................................................................................................................Þakkir 14

2. ........................................................................................................Utan harms og gríns 16

................................................................................................................Áleitið misræmi 16

..............................................................................................Hið kómíska skv. Zupančič 22

................................................................................................Ófyndinn húmor Godards 26

3. .................................................................................................Bergson: Efni sem mynd 28

............................................................................................................Skynjun sem úrval 28

................................................................Meðvitund sem hreyfigeta, menntun sem frelsi 30

4. ............................................................Stuttmyndirnar (1954–1958): frumefnin kynnt 33

5. .........................................................................................Flusser: átök orðs og myndar 39

6. ......................................A bout de souffle (1959): tryggð við orð, tryggð við orðleysi 46

7. .......................................................................................Deleuze og hin hugsandi mynd 53

.................................................................................................Óþolandi heimspekingur 53

.............................................................................................Hugsun sem þrjóskuröskun 55

............................................................................................................Fyrir og eftir stríð 57

................................................................................................Rof milli manns og heims 59

...................................................................................Trú á heiminn án „réttrar sýnar“ 61

8. ....................................................Une femme est une femme (1961): Hugtak myndað 67

9. ......................................................................................Jameson: fagurfræði nútímans 75

................................................................................................Fagurfræði sem hagfræði 75

...............................................................................Jameson um hápunkt módernismans 80

..............................................................................................Nútíminn eftir síðnútímann 83

10. ..............................................................................Vivre sa vie (1962): lífshættuleg orð 88

.........................................................................................1. kafli: Poe og „Líf í dauða“ 88

iii



.....................................................................................2. kafli: Við erum það sem bíður 92

.........................................................3. kafli: Við erum komnir til að setja þér afarkosti 92

.................................................................................................4. kafli: Leit undan valdi 94

............................................................................................5. kafli: Kemurðu með mér? 94

.....................................................................................................6. kafli: Ég ber ábyrgð 94

.................................................................................................7. kafli: Valdið og brosið 96

.......................................................................................................8. kafli: Nana starfar 99

.............................................................................................9. kafli: Föst á leynisafninu 99

...................................................................................10. kafli: frelsi myndastyttunnar 101

.....................................................................................11. kafli: Heimspekin og brosið 102

..........................................................................................................................12. kafli 108

..................................................................................Samsvörunin við Jóhönnu af Örk 109

11. ..........................................................................................................Badiou: Atburður 111

.....................................................................................................Kvikmynd er ekki list 111

........................................................................................................Heimspekileg staða 112

......................................................................................Dæmisaga 1: Gorgías og valið 113

.........................................................................Dæmisaga 2: Arkímedes og fjarlægðin 114

..............................................................................Dæmisaga 3: Heimspekin og brosið 115

12. .............................................................................Une femme mariée (1964): hugleysi 117

........................................................................................................................Hæfingar 118

...............................................................................................................Ekkert sakleysi 120

.........................................................................................................Orðin um myndina 122

..............................................................................................Afstaða til minnis og tíma 124

.........................................................................................................................Hugleysi 126

13. ...........................................................................Hliðstæða heimspeki og kvikmyndar 128

14. .......................................................................................................Pierrot le fou (1965) 134

.................................................................................................................Skref Nönu S. 134

.........................................................Pálínsk tryggð eða pascalskur líkindareikningur 141

15. ........................................................................................................Badiou: Sannleikur 144

16. ..............................................................................................................Weekend (1967) 150

........................................................................................................Siðferðileg skrímsli 150

iv



............................................................................................Hugmyndafræðilegur móri 153

...........................................................................Umferðin, fáránleikinn, hryllingurinn 158

.............................................................Byltingarsinnarnir, fáránleikinn, hryllingurinn 160

17. ......................................................................................................................Afleiðingar 163

..............................................................................................................Miðill og merki 163

.......................................................................................................................Heimildaskrá 168

........................................................Kvikmyndir Godards sem koma fyrir í ritgerðinni 168

..............................................................................................................Aðrar heimildir 169

v



[Godard’s] films aren’t  yet embalmed, immortal, unequivocally (and merely) 
“beautiful.” They retain their youthful power to offend, to appear “ugly,” 
irresponsible, frivolous, pretentious, empty. Film-makers and audiences are still 
learning from Godard’s films, still quarreling with them.
(Susan Sontag 1969)

An  image  is  not  strong  because  it  is  brutal  or  fantastic,  but   because  the  
association of ideas is distant. Distant and just.
(Jean-Luc Godard í L’histoire(s) du cinema 4A.)
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1. Inngangur: undir sjónflóði

Tilurð og samhengi

Can artistic practices still play a critical role in a society where the difference 
between art  and advertizing have become blurred and where artists and cultural 
workers have become a necessary part of capitalist production? (Mouffe 2007)

Svo spyr Chantal Mouffe. Sama spurning hefur vakað fyrir mörgum höfundum frá því Fredric 

Jameson skilgreindi greinarmun nútíma og síðnútíma, árið 1982, út frá venslum menningarsviðsins 

og framleiðsluhátta á öðrum sviðum (Jameson 2009), og tveimur árum síðar að Arthur C. Danto 

lýsir yfir endalokum listarinnar (Danto 1984). Mouffe svarar spurningunni með skírskotun til 

starfandi aðgerðahópa sem beita sér um þessar mundir í opinberu táknrými, hópa á við The Yes Men 

sem koma fram undir fölsku flaggi fyrir hönd stórfyrirtækja á fréttafundum og ráðstefnum eða hópa 

sem stunda andóf með skemmdarverkum á auglýsingum. Í stuttu erindi kemst hún að þeirri 

niðurstöðu að listamenn geti enn leikið „mikilvægt hlutverk í baráttunni um menningarlegt forræði 

með andófi gegn ríkjandi forræðisöflum og með framlagi til uppbyggingar nýrra sjálfsveruhátta“. 

Þeim séu þó takmörk sett, að módernismanum liðnum, þar sem þeir geti ekki lengur „þóst tilheyra 

framúrstefnu sem færi fram róttæka gagnrýni“: „Það má heita ljóst að segja þarf skilið við 

módernísku hugmyndina um framúrstefnu,“ segir hún. Undir þetta taka margir heimspekingar sem 

um þessar mundir fást við greiningu á menningarlegu forræði eða ríkjandi hugmyndafræði og 

tilraunir til að finna upp strategíur í baráttu gegn þeim. Stór hluti af höfundarverki Slavojs Žižek 

snýst um að greina ólíkar afstöđur til ríkjandi hugmyndafræði og hvernig þær nýtast eða nýtast ekki 

í baráttu gegn henni.1  Til þeirrar greiningar beitir hann hugtökum úr sarpi Lacans: hugsjúka 

hugveran rænir nautn úr litlum afbrotum gegn yfirvaldi sem styrkir það um leið í sessi, kaldhæðinn 

hlátur og ímynduð fjarlægð er til marks um full ítök hugmyndafræðinnar á tilveru þess sem hlær að 

henni – og svo framvegis. Eftir nokkur bókarfylli af slíkum greiningum sem hann heimfærir upp  á 

samtíma sinn lýkur hann bókinni The Parallax View (2006), sem hann hefur nefnt sinn „Magnum 

Opus“, á þeirri tillögu að hugsanlega sé það afstaða skáldsagnapersónunnar Bartleby í samnefndri 

sögu eftir Melville sem dugi best: að svara öllum tilmælum, fyrirmælum og þrýstingi um rétta 

breytni með hinu hlédræga en staðfasta: „Helst  ekki“ – „I'd prefer not to“ (Žižek 2007, 381–382). Í 

„Fimmtán tilgátum um samtímalist“ (2003a) leggur Alain Badiou fram enn aðra áskorun, sem 

3

1 Žižek fjallar um efnið víða. Í Óraplágunni tekur hann sjónvarpþsættina MASH um hermenn í Víetnam sem 
dæmi (Žižek 2007, 84–87).



verður útlistuð nokkuð nánar síðar í þessari ritgerð: að listamaðurinn komi að heiminum eins og „úr 

launsátri“ – með nákvæmum og þaulhugsuðum óvæntum aðgerðum neiti hann freistingum þeirra 

algengu yfirlýsinga um samtímann að „nú sé allt leyfilegt“ – og leyfi sér fátt eitt, þó helst aðeins 

það sem kemur upp um einhvern þátt heimsins sem samkvæmt ríkjandi hugmyndafræði – 

Heimsveldinu eða ríkinu að hans orðalagi – er ekki til.

Þessi ríkjandi hugmyndafræði sem við er að etja hefur ef til vill verið best greind af Kojin 

Karatani, sem Žižek vísar til í The Parallax View: Í Transcritique (2003, 265) fjallar Karatani um 

þrenningu ríkis, markaðar og þjóðar, þríhöfða skrímsli sem fær þrifist vegna þess að hver þáttur 

þess uppfyllir raunverulega þörf í samfélagi manna: markaðurinn sjái til þess að dreifa veraldlegum 

gæðum, ríkið veiti vernd og þjóðin eða hugmyndin um bræðarlag afmarkaðs hóps fylli í glufur þess 

sem þá upp á vantar. Hver þáttur um sig feli hins vegar í sér kúgun: ríkin með beinu ofbeldi, 

markaðurinn með útilokun afgangsstærða, þeirra sem lifa við fátækt án þess að það trufli 

gangvirkið, og þjóðin sé í eðli sínu útilokandi fyrirbæri. Samkvæmt greiningu Žižeks er eitt af 

heitum hugmyndafræðinnar sem stendur vörð um þessa þrenningu „frjálslynda lýðræðisríkið“, 

ásamt þeirri ríkjandi hugmynd þess að eini valkosturinn við ríkjandi ástand sé öfgahyggja sem leiði 

til glötunar (sjá til dæmis Žižek 2006, 348).

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er ekki greining á stjórnmálaástandi, framsetning á 

hugsanlegum pólitískum strategíum eða einu sinni hlutverki lista frammi fyrir ástandi af þessum 

toga. Þó er þess virði að nefna þetta kenningalega bakland vegna þess að áhugi minn á 

viðfangsefninu hér sprettur af því, og þó einkum af þeirri kreppu listanna sem fyrrnefndir höfundar 

hafa allir haft orð á. Tilurðarsaga verksins er vonandi ekki ávísun á eina gildi þess, en um leið þó 

vonandi vísbending um eitt gildi. Það er raunar ekki sjálfgefið að ástandinu sem lýst er sé tekið sem 

nokkurri kreppu: að Samtök atvinnulífsins séu ráðandi afl í kynningu á íslenskum listum erlendis,2 

að margir fremstu og jafnvel gagnrýnustu listamenn landsins hafi tekið þátt í markaðsherferðum 

Landsbankans í „góðærinu“ upp  úr aldamótum, að listafólk verji starf sitt með því að vísa til 

jákvæðra hagrænna áhrifa þess og kvikmyndagerðarfólk noti hugtakið „kvikmyndaiðnaður“ 

gagnrýnilaust, svo dæmi séu tekin, er ekki vandamál í hugum allra. Á grundvelli Henri Bergson 

verður lögð fram sú hugmynd að hugsun og frelsi séu samstofna fyrirbæri og síðar í ritgerðinni 

verður Alain Badiou beitt til að renna nokkrum stoðum undir þá hugmynd að hugsun og hagsmunir 

séu andstæð fyrirbæri í hlutskipti mannsins. Leitin að frelsi og þorstinn í frjálsa hugsun eru hins 

4

2 Samtök atvinnulífsins fara samkvæmt lögum með meirihluta í stjórn Íslandsstofu eða Promote Iceland sem 
er ætlað að „að vera samstarfsvettvangur fyrirtækja, hagsmunasamtaka, stofnana og stjórnvalda um stefnu og 
aðgerðir til þess að efla ímynd og orðspor Íslands“  og „styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis“. 
Sjá lög nr. 38, 6. maí 2010.



vegar ekki sjálfsögð heldur byggjast  á afstöðu. Andstæðri afstöðu, að gagnrýnilítið, náið samstarf 

lista og valds – ríkis og/eða markaðar – sé enginn vandi, ekkert ástand að takast á við, verður ekki 

neitað í þessu verki – lesandi sem leitar að þrætu um slíkt er á röngum stað.

Höfundarnir sem vísað er til hér að framan, sem velta fyrir sér kreppu listanna í þessu ástandi, 

tel ég þó að séu að nokkru leyti á villigötum, sem grundvallast á einfaldri tvíhyggju sem 

söguskoðun Jameson felur í sér – söguskoðun sem nú má kalla hefðbundna. Eins og Jameson gerir 

Mouffe ráð fyrir módernisma í listum sem samheiti yfir framúrstefnu. Hugtakið framúrstefna er 

líkingamál við hernað: avant-garde eru þeir sem fara fram úr víglínunni í orrustu. Pier Paolo 

Pasolini lýsti ekki aðeins afstöðu sinni heldur heillar kynslóðar helstu og ágengustu 

kvikmyndagerðarmanna Evrópu þegar hann sagði framúrstefnu þar með vera aðra leiðina af 

tveimur til að svíkjast undan yfirstandandi átökum: hægt væri að dvelja heima fyrir, á meðan á 

stríðinu stendur, og hafa það náðugt utan vígvallarins – sem er hlutskipti undanlátssamrar 

mainstream-kvikmyndagerðar að hans mati (Pasolini 2007). Með því að hlaupa fram úr víglínunni 

og vera tekinn sem stríðsfangi getur hermaðurinn hins vegar líka öðlast frelsi til að gera nær hvað 

sem hann lystir, í fangabúðunum án þess að hætta lífi sinu og án þess að breyta neinu um framvindu 

stríðsins eða víglínunnar. Ásamt Jean-Luc Godard, Luis Buñuel, Federico Fellini, Agnesi Varda og 

fleiri höfundum sem í dag eru nefndir módernistar áranna 1958 til 1978, staðsetti Pasolini iðju sína 

opinskátt utan við og andstætt bæði skemmtanaiðnaðinum sem á flestum tímum hefur ráðið 

hlutskipti kvikmyndamiðilsins og þeirri framúrstefnukvikmyndagerð sem skaut raunar sterkari 

rótum í Bandaríkjunum en Evrópu.

Framúrstefna í kvikmyndagerð var náskyld framúrstefnu annarra listgreina í neitun sinni á 

hefðum miðilsins og liggur nærri þeirri staðalmynd af framúrstefnulistum sem Mouffe, Žižek og 

fleiri gera sér þegar þau syrgja liðinn byltingaranda. Áhrifamáttur ægifagurra verka listamanna á við 

Maya Deren og Stan Brakhage, Jonas Mekas, Kenneth Anger og Andy Warhol var félagslega 

takmarkaður við áhorfendur úr hópi listafólks og listunnenda. Það er hvorki mælt þeim til lasts né 

má vanmeta þau áhrif: innblásturs þessara verka gætir meðal höfunda á við David Lynch, sem síðar 

ná til fleiri áhorfenda, auk þess sem meðvituð spennan á milli evrópsku módernistanna og amerísku 

framúrstefnunnar var hugsanlega nauðsynleg forsenda fyrir ýmsum verkum þeirra fyrrnefndu. Eftir 

sem áður er þarna mikilvægur greinarmunur sem þarf að gera, og hugsanlega lexía sem þarf að 

læra: það sem í dag er þekkt sem módernismi í kvikmyndagerð var hvorki né ætlaði sér að vera 

framúrstefna, heldur að starfa á þeirri víglínu sem lægi um huga alls almennings, gegn ríkjandi, 

hagsmunabundinni mynd af heiminum.
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Franska nýbylgjan sem hófst með fyrstu verkum Truffauts, Godards, Rivettes og fleiri undir 

1960 var jafn meðvituð og yfirveguð aðgerð og hún var innblásin og viðstöðulaus. Aðgerðin fór 

fram á nokkrum vígstöðvum í einu, þar sem höfundarnir beittu sér ekki aðeins við 

kvikmyndagerðina sjálfa, heldur bjuggu í haginn fyrir móttöku mynda sinna með skrifum um 

kvikmyndir, gagnrýni og greiningu, þátttöku í goðsagnasköpun um sjálfa sig og efnismiklum 

viðtölum, meðal annars.

Það hefur alltaf leikið nokkur vafi á um hvort rétt sé að telja kvikmyndina til listgreina eða 

ekki. Sjálfur heldur Jean-Luc Godard því fram að kvikmyndin sé hvorki list né tækni heldur 

„undur“. Það er tilgáta þessarar ritgerðar að þessi fjölvíði miðill, orðs, hljóða og mynda geti ekki 

aðeins vel við unað að lifa við þessa óljósu stöðu – heldur megi finna í tilteknum verkum, þar á 

meðal verkum Godards, sönnunargögn um sérstöðu miðilsins sem miðil fyrir hugsun um heiminn 

og tilveru mannsins. Sem vettvangur hugsunar stigi miðillinn út fyrir vangaveltur um stöðu hans 

sem listgreinar: í verkum Godards birtist saga sem sé samstofna heimspeki frekar en  listum, hvort 

sem er í klassískum skilningi eða skilningi framúrstefnu. Kvikmyndarýnirinn Serge Daney orðaði 

kannski sérstöðu kvikmyndarinnar skýrast með hinum allra einfaldasta hætti með því að kvikmynd 

væri gerð til að sýna eitthvað (Daney 2007, 31). Einhver sýnir einhverjum eitthvað. Þegar maður 

sýnir barni gamla ljósmynd eða skemmtilegt leikfang er spurningin um hvort hluturinn eða 

athöfnin , bendingin „sjáðu“, sé listræn málinu alveg óviðkomandi. Ritgerðina sem á eftir fer má sjá 

sem tilraun til heimspekilegrar greiningar á því hvað þessi hugmynd felur í sér. Hún felur til dæmis 

í sér athöfn hugveru – að einhver sýni það sem sýnt er. Það er ekki sjálfgefið um allt sem sést á 

tjaldi eða skjá – og ekki um allt sem er kallað kvikmynd. Um leið opnast sú spurning hvers konar 

fyrirbæri það eru sem verða helst sýnd með kvikmynd. Greiningin hefur vonandi nokkurt gildi óháð 

því samhengi sem lagt  er fram hér að ofan, um strategíur frammi fyrir „ástandi listanna“: hér er ekki 

lagt fram sniðmát um hvað listamönnum eða listum ber að gera. Hér er hins vegar lagt fram dæmi 

sem með ítarlegri umfjöllun má vonast til að sé sannfærandi um ákveðinn möguleika kvikmynda, 

og hugsanlega annarra miðla, til að öðlast mesta reisn með því að hafa minnstar áhyggjur af 

„listrænu“ gildi en fela þess í stað í sér ærlega tilraun til að færa fram hugsun. Hvers konar hugsun 

þetta er, hvaða hugsun það er sem lætur sér ekki ritmál nægja til að sýna eitthvað og jafnvel sýna 

sig, er viðfangsefni þessarar ritgerðar.

Þessi hugsun er hugsun um heim. Að því gefnu að til sé nokkur ríkjandi hugmyndafræði 

birtist hún ekki aðeins í orði heldur og í mynd – linnulaust. Hún finnur sér stað í heiminum, er hluti 

af honum, bæði birtanleg, fanganleg á mynd og tæk til umhugsunar, ásamt öðru því sem í heiminum 

er. Ef til er nokkur sérstaða kvikmyndarinnar felst hún í tæknilegri bindingu hálfsjálfvirku 
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vélarinnar við vensl þess sem liggur utan hennar. Þetta felur ekki í sér hugmynd um hlutlægni í 

skilningi hlutleysis eða réttrar myndar: hin hálfsjálfvirka vél er líka meðal þess sem fyrirfinnst í 

heiminum, og er aðeins til í samspili við aðra þætti: hugverur og hluti. Hún leysir upp  mörk 

hlutlægni og huglægni, og skrásetur vitnisburð um veröld sem inniheldur manneskjuna eða fólkið á 

bakvið vélina.

Uppbygging ritgerðarinnar

Þessi ritgerð felur í sér tilraun til að stofna til sögulega óháðs hugtaks um nútíma í kvikmyndagerð, 

eins og verður þó ekki leitt fyllilega í ljós fyrr en undir það síðasta, í köflunum sem styðjast  við 

verk Alains Badiou. Hvaða orð er notað yfir þetta fyrirbæri, „nútími“ eða eitthvað annað, er að 

einhverju leyti taktísk ákvörðun. Jacques Rancière kýs að tala um hið „fagurfræðilega umdæmi“ á 

sviði kvikmynda, til að forðast sögulega markhyggju (Rancière 2007, 38). Þar með glatast hins 

vegar sú áhersla á afgerandi skil við hið liðna, eða lausn undan hefðum sem orðið nútími felur í sér. 

Hér er ætlunin að standa líka gegn þeirri sögulegu glathyggju sem vill gera þessa hreyfingu að 

liðinni sögu, arfi. Í upphafi erindisins „Modernity  – an Incomplete Project“ minnist  Jürgen 

Habermas á hina löngu sögu orðsins „modern“, sem fyrst hafi verið notað seint á 5. öld „in order to 

distinguish the present, which had become officially Christian, from the Roman and pagan 

past.“ (Habermas 1983, 3) Hér verður þessari löngu sögu rofsins gefið sama vægi og í erindi 

Habermas: að hin langa saga nútímans gefi tilefni til að ætla honum líka nokkra framtíð. 

Þessi ritgerð er þá kenning um höfund í tvennum skilningi. Í fyrsta lagi er hún kenning um 

Jean-Luc Godard og þráð í hans höfundarverki, átök orðs og myndar. Í öðru lagi felur sú kenning í 

sér kenningu um mikilvægi höfundar sem hugveru sem veiti hinu sjálfgefna frá sjónarhóli 

Heimsveldisins eins og Alain Badiou orðar það (2003a), mótspyrnu – að slíkrar yfirlýstrar hugveru 

sé þörf innan ríkjandi miðils, hver sem hann er, til að þar birtist annað en undanlátssemi við 

hagsmuni: hagsmuni ríkjandi orðræðu, valdafyrirkomulags og verufræði kapítalismans (Badiou 

2003a). Ég nota hugtakið módernísk kvikmynd og kvikmyndir Godards sérstaklega til að leiða í ljós 

nokkurs konar dyggðafræði sannleika sem uppreisnar. Þessi skilningur er byggður á 

sannleikshugtaki Badious sem verður leitt í ljós í síðustu hlutum ritgerðarinnar. Von mín er sú að 

þetta sannleikshugtak geti varpað nokkru ljósi á hvernig módernískar kvikmyndir skilgreinast frá 

öðrum kvikmyndaverkum á grundvelli ásetnings höfundar en ekki einkennum verkanna einum. 

Þetta felur um leið í sér neitun á því viðhorfi að módernismi hafi aðeins falið í sér sarp stílbragða 

sem þar með bættust í einfalda framfarasögu kvikmyndarinnar: módernismi skilgreinist  út frá 
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andstöðu eða neitun á einhverju sem fyrir er. Um leið og þessi skilningur á hugtakinu módernismi er 

skyldur skilningi Jamesons (2009) og stendur í stórri skuld við hann, þá er því hins vegar um leið 

neitað að módernismi sé jafn einfaldlega sögulega skilyrtur og Jameson gerir ráð fyrir, með áherslu 

Badious á afstöðu og ásetning hugveru. Ég held því fram að Badiou fari sjálfur á mis við þessa 

kenningu um kvikmynd í skrifum sínum um kvikmyndir, þar sem hann heldur sig við pósitífa 

greiningu á stöðu kvikmyndarinnar en hættir sér ekki í normatífar fullyrðingar um möguleika, enda 

hafi hann ekki komið auga á atburðinn sem liggi þeim möguleikum til grundvallar. Möguleikar 

kvikmyndarinnar sem vettvangs sannleika held ég fram að birtist einna skýrast í verkum Jean-Lucs 

Godard: atburðurinn er sú uppljóstrun vensla sem kvikmyndavélin (og ljósmyndavélin sem 

sértilfelli hennar) býður upp á, efnislegra og félagslegra vensla, ásamt venslum innan hugveru – 

kvikmyndagerðarmannsins, getum við sagt – á sviði hins táknræna og sviði myndarinnar.

Hér í inngangi verður fyrst gerð grein fyrir því hvernig hugtakinu „módernísk kvikmynd“ er 

yfirleitt  beitt til að greina tiltekinn sarp kvikmynda, einkum frá tímabilinu 1958–1978, frá annars 

vegar mainstream-kvikmyndagerð og ríkjandi formum innan hennar, hins vegar frá framúrstefnu 

innan kvikmyndagerðar. Þetta hugtak hefur nokkra sérstöðu þar sem framúrstefna og módernismi 

eru oft notuð sem samheiti eða vísa í öllu falli að miklu leyti til sömu verka innan (annarra) 

listgreina.

Gegnum ritgerðina bregður endurtekið fyrir þeim aðferðum sem Godard finnur upp og beitir 

til að grafa jafnharðan undan því sem annars gætu virst bein skilaboð kvikmynda hans – orðum 

persóna eða myndum sem aldrei standa eftir sem fyllilega marktækar staðhæfingar, heldur aðeins 

fyrirbæri við hlið annarra fyrirbæra í heiminum. Um leið og hann staðsetur þætti myndanna með 

þessum hætti utan „alvöru“ og um leið utan „drama“ í hefðbundnum skilningi, er þörf á að sýna 

hvað veldur því að ekki verður úr grín eða kómedía heldur. Til þess að setja þennan fyrirvara er í 

öðrum kafla ritgerðarinnar vikið að skilgreiningu Alenku Zupancic á kómedíu og umfjöllun um 

virkni þeirra – sem leiðir um leið í ljós hvernig það er hinu menningarlega verkefni Godards 

mikilvægt að ekki létti jafnharðan á furðunum sem hann sýnir okkur úr samfélagi manna, með 

hlátrasköllum. Eftir þessa staðsetningu höfundarverksins „utan harms og gríns“ hefst hið eiginlega 

ferðalag, þar sem stigið verður til skiptis inn í heimspekilegt verk sem varpar ljósi á viðfangsefni 

Godards og greiningu á völdum myndum frá fyrsta áratugi höfundarferils hans.

Þriðji kafli fjallar um Bergson og framsetningu hans á hugtakinu mynd sem 

grundvallarhugtaki. Hann beitir hugtakinu til að losna úr tvíhyggju efnishyggju og hughyggju, með 

þeirri staðhæfingu að efni sé einmitt efnið eins og það birtist  okkur. Sá efnisheimur áorkunar eins 

hluta á annan, þar sem skynfæri, taugakerfi og heili eru samsetningar úr efni eins og hver önnur, við 
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hlið annars efnis í heiminum en ekki utan þess, birtist síðan í allra fyrstu stuttmynd Godards, sem 

tekin er fyrir í fjórða kafla ásamt öðrum stuttmyndum. Í stuttmyndunum hans held ég því fram að 

hann „æfi stafrófið“ sitt  eins og Eggert Pétursson málari kallaði það þegar hann teiknaði hverja jurt 

í flóru Íslands fyrir grasafræðirit, áður en hann hófst handa við gerð þeirra stærri málverka sem 

hann hefur síðan orðið frægur fyrir. Stafróf Godards er sannarlega af öðrum toga, en það inniheldur 

efni sem mynd andspænis orðum sem annarri vídd. Heimur efnis/myndar birtist andspænis 

máttlausum eða marklausum orðaflaumi í stuttmyndunum.

Í fimmta kafla vík ég að Vilém Flusser til að gera grein fyrir sambandi orðs og myndar og 

leggja grundvöll að þeim átökum sem Godard sjálfur hefur á orði í gegnum sinn höfundarferil síðar 

meir: Flusser lagði til þann grundvallarskilning á mannkynssögunni að hún felist  í átökum tvennrar 

ólíkrar rökvísi: línulegrar rökvísi tungumálsins, andspænis „galdra“-rökvísi myndarinnar. Sem 

heimspekingur gerir Flusser skilmerkilegar grein fyrir þessari sýn en Godard hefur sjálfur gert í orði 

kveðnu. Í sjötta kafla víkur sögunni að fyrstu kvikmynd Godards í fullri lengd. Þar verður greint frá 

A bout de souffle út frá þessum sjónarhóli: hvernig þar birtast átök orðs og myndar. Um leið reynist 

þarft að draga eitt atriði frá Jacques Lacan til sögunnar, til að bæta þeirri hugmynd við sýn Flussers 

að hin línulega rökvísi tungumálsins er um leið sú rökvísi lögmálsins og bannsins sem felur í sér 

inngöngu í samfélag manna: aðalpersóna A bout de souffle birtist sem persóna utan tungumáls, utan 

lögmáls og utan samfélags. Það er hins vegar ekki að öllu leyti ósiðferðileg staða, tryggð hans við 

útlegðina hefur nokkurs konar siðferðilegt inntak.

Í sjöunda kafla er vikið að greiningu Deleuze á tilkomu hugsunarinnar í kvikmyndamiðilinn, 

þar sem hann vísar ítrekað til Godards en einnig til fleiri höfunda sem koma fram á svipuðum tíma, 

það er upp úr miðri 20. öld. Hann segir Godard vera róttækastan höfunda í að gera kvikmyndina 

fjölradda og fjölsýna, ef svo má segja: að allar persónur, orð, orðræður og sjónarhólar birtist hjá 

honum hliðskipaðir, og enginn standi eftir með pálmann í höndunum „hina góðu orðræðu“ – hvorki 

heimspekingurinn né byltingarsinninn, hvað þá presturinn eða goðborgarinn. Áskorun 

kvikmyndarinnar, segir Deleuze, felst í að trúa á heiminn að þessum atburði undangengnum: að trúa 

á heiminn án möguleikans á réttri sýn á hann. Í áttunda kafla er tekin fyrir kvikmyndin Une femme 

est une femme sem er eitt skýrasta tilfelli þess að ekki aðeins tiltekin fyrirbæri heimsins heldur 

hugkvíarnar sem þær eru birtar innan verður að hliðskipuðum þætti meðal annarra innan 

kvikmyndaverksins: hér er það kvikmyndaformið söngleikur sem verður einn af 

samsetningarþáttum myndarinnar, er eitta af því sem birtist í myndinni án þess að hún beygi sig 

undir formið. Formið notar Godard sem lið í að birta hugtak í mynd, hugtakið konu eða 
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hugmyndina um konu eins og það ríkir í samtíma Godards – birting þess er um leið afbygging, með 

því að gera formin sem hugtakið grundvallast á sýnileg er jafnharðan grafið undan þeim.

Í níunda kafla víkur máli að Fredric Jameson og greinarmuninum sem hann gerir á nútíma og 

síðnútíma. Þeirri greiningu sem á undan fór, á samsetningarþáttum verka Godards, er þá ætlað að 

veita innsýn á þær aðferðir sem liggja módernískum ásetningi í kvikmyndagerð til grundvallar: að 

koma auga á ósýnilegar viðjar, gera þær sýnilegar með þann ásetning í huga að rísa upp  gegn þeim. 

Í tíunda kafla er tekin fyrir kvikmyndin Vivre sa vie, sem er saga af hættunni sem er fólgin í slíkri 

uppreisn. Þar er það raunar orðið sem rís upp gegn myndinni – og um leið kemur í ljós hvernig 

afstaða Godards til átaka orðs og myndar er alls ekki einföld, verður alls ekki útlistuð sem svo, í eitt 

skipti fyrir öll, að hann „haldi með“ myndinni gegn orðinu. Afstaða hans er frekar í ætt við 

rannsakanda þar sem átökin eru viðfangsefni: hann vill gera þeim skil.

Í ellefta kafla ritgerðarinnar er vikið að hugsun Alains Badiou, sem er sá höfundur sem liggur 

til grundvallar heimspekilegri greiningu ritgerðarinnar þaðan til enda. Hér er greint frá hugtaki hans 

um Atburðinn, skilningi hans á möguleikanum á uppreisn eða byltingu á ólíkum sviðum mannlegrar 

tilveru, sem hann lítur um leið á sem upphafsreit heimspekilegrar athugunar, en heimspekileg iðja 

felist í að nefna atburð og skýra hann. Segja má að skilningur Badious á hugveru í afstöðu til 

atburðar geri sama greinarmun og Jameson gerir á nútíma og síðnútíma, en afsöguvæði hann – geri 

módernisma að tækri afstöðu fyrir hugveru hvenær sem er. Í tólfta kafla ritgerðarinnar er Une 

femme maríee tekin til skoðunar. Í henni birtist konan, „gifta konan“ í forgrunni, sem hugvera undir 

oki menningarlegra táknmynda, linnulausra skilaboða um hvað henni ber að gera, hvernig henni ber 

að vera. Karlmennirnir umleikis hana eru jafn óvirkir gagnvart sama ástandi. Í kvikmyndinni er 

engin uppreisn, hér er lýst ástandi undir oki mynda þar sem fer saman hugleysi í hefðbundnum 

skilningi heigulsháttar, og hugleysi sem orð yfir þá hugmynd Badious að lifa án þess að vera 

hugvera – ef hugvera er eitthvað sem stofnað er til með atburði, með uppreisn.

Í þrettánda kafla lít ég á samsvörun í hugtaki Badious um upphafsreit  heimspekinnar í árekstri 

ósammælanlegra þátta og skapandi rannsókn á því sem slíkur atburður hefur í för með sér, annars 

vegar, og upphafsreit módernísku kvikmyndarinnar frammi fyrir hliðstæðri stöðu. Um leið er settur 

fram sá skilningur að sérstaða kvikmyndarinnar felist í því hvernig hún er bundin veruleikanum, 

skráir og birtir óhjákvæmilega vensl í heiminum utan hennar sjálfrar. Þessi heimur vensla er sá 

heimur sem Bergson gerir grein fyrir í upphafi ritgerðarinnar. Í fjórtanda kafla tek ég fyrir 

kvikmyndina Pierrot le fou, kvikmynd sem hefst á uppreisn gegn ástandi hliðstæðu því sem enginn 

rís gegn í Une femme mariée, og lýkur með dauða. Ég skoða hana í ljósi hugmyndarinnar um tryggð 

við atburð.
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Fimmtándi kafli útlistar nánar hugmynd Badious um slíka tryggð – og reynt er að gera grein 

fyrir því hvers kvikmyndin þarf að vera megnug, sem miðill, eigi að vera hægt að taka það alvarlega 

að hún, eða í það minnsta sértilfelli hennar sem hér er nefnt módernísk kvikmynd, eigi sér 

upphafsreit  og forsendur hliðstæðar heimspeki. Í sextánda kafla birtist með skýrustum hætti sú sýn 

sem Deleuze vísar til þegar hann segir að enginn sé handhafi „góðu orðræðunnar“ í verkum 

Godards: borgararleg tilvera birtist  hér sem fáránlegur hryllingur, tilvist byltingarsinna sem 

hryllilegur fáránleiki. Kvikmyndin Weekend er frá 1967, síðasta mynd Godards fyrir atburðina í maí 

1968. Þannig lýkur þessari rannsókn, og fyrsta áratugi höfundarverks Godards, á kreppu 

hugmyndarinnar um byltingu. Markvert viðbragð við þeirri kreppu hugmyndarinnar um byltingu 

sem Godard birtir í myndinni kemur ekki fram í höfundarverki hans fyrr en 1974 með verkinu Ici et 

ailleurs, sem liggur utan þessarar rannsóknar.

Í sautjánda og síðasta kafla ritgerðarinnar er þá gerð tilraun til að útfæra hugtök Badious um 

Atburð og Sannleika á forsendum miðla með því að heimfæra þau upp  á hugtökin miðil og merki. 

Verður sú umorðun notuð til að skilgreina „módernisma“ sem ótímabundið hugtak um afstöðu 

hugveru sem starfar innan miðils, og draga almennan lærdóm af ígrundaðri uppreisn Godards innan 

kvikmyndarinnar sem hugsanlega má heimfæra á fleiri svið, í þeim heimi viðvarandi fjölmiðlunar 

sem við búum nú við. Þetta má segja að feli í sér nokkurs konar vísi að dyggðafræði módernísku 

kvikmyndarinnar. 

Rétt eins og Lacan er nálægur í kenningalegu köflunum sem þó fjalla ekki um hann beint 

nýtur eitt verka Godards, sem ekki er tekið til sérstakrar umfjöllunar hér, nokkurrar sérstöðu í 

höfundarverki hans og verður endurtekið vísað til þess sem vísbendingar um ásetning og afstöðu 

höfundarins á öðrum stöðum: það er Histoire(s) du cinéma, átta sjónvarpsþættir um sögu(r) 

kvikmyndanna. Godard varði tíu árum í að setja þessa þætti saman, frá 1988–1998. Hann vann 

þannig jafn lengi að þessu verki og að fyrstu 20 kvikmyndum sínum í fullri lengd, á hinum 

gríðarlega afkastamikla áratug 1959–1969. Að formlegri grunngerð er þetta verk einstakt í sögu 

kvikmyndanna. Segja má að eftir að Godard hafi tæmt formlega möguleika allra kvikmyndategunda 

eða genres sem fram komu fyrstu hálfu öldina í sögu kvikmyndarinnar, gert bæði spennumyndina, 

rómantísku gamanmyndina, söngleikinn og fleira að farvegi og viðfangsefni ígrundunar, hafi hann á 

þessum tímapunkti vikið sér að því allra einfaldasta og fáfengilegasta formi sem eftir var, sem 

stendur utan kvikmyndahefðarinnar en er þó náskylt henni: skyggnumyndasýningunni.3 
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Skyggnumyndasýning Godards var tíu ár í vinnslu og er tilefni til að ætla þeim texta sem hann lætur 

þar frá sér, yfir myndunum sem hann sýnir, nokkra sérstöðu í höfundarverki hans.

Um þýðingar og meðferð hugtaka

Íslensk heimspeki fer að stórum hluta fram í þýðingu. Sú samræða sem þessari ritgerð er ætlað að 

vera innlegg í fer fram á öðrum málum. Ein heimild finnst á netinu um að orðið „nútímakvikmynd“ 

hafi áður birst á nokkrum vettvangi.4 Hugtakið nútímakvikmynd eða modernist cinema er hins vegar 

jafn veigamikið lykilhugtak til skilnings á kvikmyndum og nútímaskáldsagan er til skilnings á 

bókmenntasögu eða því sem skrifað er í dag. Hér þarf að stofna til hugtaksins jafnharðan og 

ritgerðinni er þó ætlað að færa fram nýjan skilning á því. Að skrifa heimspeki á íslensku er að 

greiða þennan skatt. Þýðingavinnan er þó ekki aðeins útlagður kostnaður, tregða tungumálsins getur 

sjálf verið frjó og kallað eftir að rýnt sé í hugtök sem annars gætu orðið ívið of sjálfvirk. Ritgerð á 

ensku ætti greiðari aðgang að samræðu um fyrirbærið – ritgerð á íslensku var hins vegar, í þessu 

tilfelli, ef til vill verðmætari fyrir höfundinn sjálfan, og hugsanlega fyrir handfylli annarra.

Þeim hugtökum sem tilheyra sameiginlega alþjóðlegu tungutaki heimspekinnar, af latneskum 

og grískum orðstofnum, eru fundnar samsvaranir á íslensku – sem eru aldrei sjálfsagðar. Við 

hreyfinguna verður ákveðin hliðrun merkingar, og stundum merkingarauki. Algengasta viðleitnin 

frammi fyrir þeim merkingarauka er að hunsa hann – þá gerir höfundur ráð fyrir að lesandi hafi 

erlenda orðið í raun í huga á meðan hann les, og á báðum endum samskiptanna fer fram þýðing. 

Þannig má segja að því sé háttað með hugtakið subject, sem er þýtt á íslensku ýmist sem hugvera 

eða sjálfsvera. Skírskotanir hvors um sig, hugar og sjálfs, eru ólíkar, en það kemur ekki að sök þar 

sem þeir sem nota orðin gera að öllu jöfnu ráð fyrir skilningi á því að hið „rétta nafn“ hugtaksins 

sem um er rætt sé súbékt  – það heitir súbékt en er kallað hugvera. Það þýdda orð sem mest mun 

bera á í þessari ritgerð er mynd, sem þýðing á image. Þessi þýðing er ekki bara umdeilanleg, heldur 

gengur hún í berhögg við þann skilning sem algengastur er í hversdagslegri notkun orðsins image, 

þann sem íslenska orðið ímynd er notað yfir. Ímynd Íslands, ímyndarsköpun, ímyndarskaði – þetta 

er tungutak viðskiptalífs og þeirra hagsmuna sem eru bundnir ásýnd, því hvernig land, þjóð, 

fyrirtæki, fjárfestir kemur öðrum fyrir sjónir. Orðið image á sér hins vegar auðvitað lengri sögu og 

víðtækari skírskotanir en þessar.

Þýðingin mynd felur í sér vandkvæði: með orðinu tapast sá greinarmunur sem gerður er á 

image og picture – þar sem picture er hin tiltekna holdgerða mynd, myndin sem hlutur í heiminum, 
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til dæmis ljósmynd í ramma uppi á hillu, helst jafnvel teikning, en image getur vísað til huglægs 

veruleika myndarinnar, án þess að hún eigi sér nauðsynlega nokkurn stað. Hefð er fyrir því að þýða 

picture sem mynd á íslensku – og hversdagsleg notkun orðsins mynd samrýmist  frekar þeirri 

þýðingu. Mynd er þó ekki einskorðuð við þá merkingu – við tölum um heimsmynd, myndina af 

heiminum, að ímynda sér eða imagine er að gera sér mynd af einhverju, maður dregur upp mynd af 

einhverju og hægt er að skrifa myndríkan texta, sem er er þá ríkur að imagery frekar en pictorial.

Allt um það – hér á sér þá stað svolítið hernám á orðinu mynd, þar sem merkingu þess 

hliðrað með því að nota það til þýðingar á image í öllu hinu víðtæka samhengi þess hugtaks. Mynd 

sem picture er ekki jafn mikilvægt fyrir umfjöllunina framundan, ég leyfi mér að leiða hjá mér 

vandann við þýðingu á því, og lít svo á að þar víki minni hagsmunir fyrir meiri, innan 

samhengisins.

Á meðan litið er á orðaforða heimspekinnar sem viðvarandi þýðingarverkefni er því ekki 

þannig háttað með tæknimál kvikmyndagerðar. Ég lít ekki á það sem hlutverk mitt við samningu 

ritgerðarinnar að sinna landamæragæslu um ytri mörk þjóðtungunnar. Hugtök sem eru í almennri 

umferð á ensku og iðulega slett á íslensku verða notuð með þeim hætti hér, í þágu skýrleika. Mynd 

feidar í svart, og atriði eru jump-klippt, vegna þess að slíku orð eru notuð, eiga sér þekkta 

skírskotun og hefð þannig að beiting þeirra felur í sér meiri skýrleika en einnota þýðingar sem væru 

dæmdar til að hníga jafnóðum örendar til jarðar og þeim er hent á loft. Að feida er ekki sama og að 

dofna. Blurry mynd er ekki máð eða þokukennd, ekki frekar en fókus er skýrleiki eða kontrast 

skerpa. Og svo framvegis. Hér fer raunar ekki mikið fyrir þessum orðum, en rétt að taka fram að 

þegar þeim bregður fyrir er það ígrunduð einkarekin málstefna, svo að segja.

Enn eitt  ber að merkja við í meðferð tungumáls í þessari ritgerð: Talmál og ritmál í 

kvikmyndunum sem eru til umfjöllunar er mestanpart á frönsku. Ég stend frammi fyrir eigin 

takmörkunum, í því að ég skil frönsku upp að nokkru marki en er ekki fær um að skila henni af mér 

sjálfur óbjagaðri. Nálgun mín á þennan vanda verður pragmatísk, í þágu skýrleika: tilvitnanir eru á 

frönsku þar sem því verður viðkomið, það er þar sem ég hef haft aðgang að rituðum heimildum um 

talmál – líkt  og er tilfellið um Histoire(s) de cinéma, sem Céline Scemama (2006) hefur birt í heilu 

lagi á vef stofnunarinnar Centre de Recherche sur l'image. Í öðrum tilfellum þýði ég hins vegar 

iðulega úr enskum textum kvikmyndanna, með fyrirvara, þegar ég hef gert  mér grein fyrir að þess 

sé þörf, um ónákvæmni í þýðingu.

Að síðustu er rétt að merkja við eitt nýyrði sem ég legg hér til, vegna þess að við skoðun 

kvikmyndanna reyndist þess þörf. Orðið er hæfing. Því er ætlað að vísa til þess sem yfirleitt væri 

kallað juxtaposition á ensku, án þess þó að vera bein þýðing: Ég mun nota það yfir myndhluta sem 
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standa hver í nánd við annan í tíma eða á fleti þannig að vensl milli þeirra eru gefin til kynna, án 

þess að ótvírætt sé kveðið á um hver þessi vensl eru. Þegar kona stendur til dæmis undir stóru 

margra mannhæða háu auglýsingaskilti fyrir brjóstahaldara – þá er þar augljóslega stofnað til vensla 

milli tveggja myndþátta innan rammans, en myndin sjálf tekur ekki af skarið, með túlkun, um hver 

venslin eru: er konan undir oki þeirra óra sem lagðir eru fram með auglýsingunni? Er hún meðvituð 

eða ómeðvituð um auglýsinguna? Eru það karlar sem reyna þarna að orka á hana? Er vísað til 

mismunar milli konunnar og myndarinnar á veggspjaldinu? Í texta má taka af skarið um tiltekna 

túlkun, túlka hæfinguna sem staðhæfingu, en myndin gerir það ekki ein. Þó að þessir þættir feli 

alltaf í sér juxtaposition felur íslenska hugtakið vísvitandi í sér bergmál staðhæfingar, og leggur 

þannig áherslu á ásetning og merkingu: hæfing er staðhæfing án staðhæfingar og felur í sér ögrun. 

Yfir þessi ótilteknu en ígrunduðu vensl, sem eru einkennisþáttur kvikmyndamiðilsins, einkum í 

höndum Godards, reyndist ég þurfa orð. Hugtakið skýrist vonandi með dæmum þegar líður á 

ritgerðina.

Þakkir

Heimspekingurinn Michael Mayer hélt veturinn 2009–2010 málstofu við Universität der Künste í 

Berlín, sem hét Berührung als visuelles Ereignis – eða snerting sem sjónrænn atburður. Áhersla 

Mayers á myndina sem mynd og mikilvægi þess að horfa og sjá áður en maður les, túlkar og skilur, 

með skírskotun til verka Jean-Lucs Nancy, voru mikilvæg forsenda fyrir að ég dirfðist að færa 

viðfangsefni rannsóknar minnar svo fullum fetum yfir á svið hins sjónræna. Vonandi skilar sú 

áhersla sér í kvikmyndarýnina sem er helmingurinn af texta þessarar ritgerðar. Bryndís 

Björgvinsdóttir þjóðfræðingur og rithöfundur færði mér heim sanninn um hvernig starf innan fræða 

og lista geta stutt hvort við annað án þess að sviðin verði hvort öðru háð. Starfsfólki Listaháskóla 

Íslands, ekki síst Dóru Ísleifsdóttur, Guðmundi Oddi Magnússyni og Sigrúnu Sigurðardóttur, þakka 

ég fyrir að treysta mér til kennslu á síðustu árum. Innsýn úr því starfi og samfélagi hefur mótað 

hugðarefni mín verulega og sér þess stað í þessu verkefni. Heimspekiskor Háskóla Íslands vil ég 

þakka og þá ekki síst Mikaeli M. Karlssyni sem hefur átt veg og vanda að uppbyggingu þess 

alþjóðasamstarfs sem gerir mér, meðal annarra, kleift að ástunda heimspeki á íslensku í snertingu 

við alþjóðlega strauma og stefnur samtímans. Davíð Kristinssyni þakka ég fyrir vinskap í og utan 

heimspeki – herská og háðsk árvekni hans í samræðum ígildir linnulausu heimspekilegu sparki í 

rassinn. Björn Þorsteinsson, meðleiðbeinandi við samningu ritgerðarinnar, las yfir uppkast og færði 

fram mikilvægar ábendingar í stóru og smáu – hafi hann kæra þökk. Gunnar Harðarson, 
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leiðbeinandi við þetta verkefni, á að síðustu miklar þakkir skyldar, í fyrsta lagi fyrir að veita mér 

svigrúm og sýna mér skilning á meðan viðfangsefni rannsóknarinnar mótaðist, í öðru lagi fyrir þarft 

aðhald á mikilvægum tímapunktum og í þriðja lagi fyrir yfirlestur, ábendingar og aðstoð við að 

ganga jafn sómasamlega frá þessu verkefni og mér var unnt. Allir gallar og allar ávantanir þessa 

verks skrifast að sjálfsögðu á höfund, sem á sífellt fleira eftir ólært.
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2. Utan harms og gríns

Áleitið misræmi

Það er ekki hægt að gera grein fyrir verki Jean-Lucs Godard nema byrja á að nefna þær tilvistarlegu 

kategoríur sem heimfærðar voru upp á verk hans frá 7. áratugnum. Þetta eru verkin sem gerðu hann 

frægan og það andrúmsloft tilvistarspekinnar sem einkenndi tímabilið ræður enn að miklu leyti 

orðsporinu sem enn fylgir bæði þeim og honum.5 Þá halda þessi verk enn nafni hans helst  á lofti, þó 

að hann hafi tekist  á við gerð kvikra mynda, þar á meðal kvikmynda, svo að segja sleitulaust fram á 

þann dag að þessi ritgerð er smíðuð. Af þeim 20 kvikmyndum í fullri lengd sem Godard leikstýrði á 

áratugnum 1959–1969 eru margar svo sterkar og sérkennilegar fagurfræðilegar heildir að eins þó að 

í þeim líði tími virðast þær eftir á að hyggja hafa birst áhorfandanum í einni andrá, skilja eftir sig 

mynd eins og myndflötur frekar en framvinda, ásamt einhverju sem við getum að sinni látið nægja 

að kalla hugmynd – heildin stendur framar í upplifuninni, jafnharðan og hún verður minning, en 

þeir einstöku þættir sem myndin er samsett úr. Pierrot le fou (1965) er verk sem birtir 

áhorfandanum eitthvað sem við getum nefnt angist eða sársauka, þetta eitthvað, hvaða nafn sem því 

er gefið, blasir jafnvel skýrar við en blái liturinn sem aðalsöguhetjan makar í andlitið á sér, náttúran 

sem hann hleypur um í, konan sem hann á í togstreitu við og svo framvegis: einföldustu og skýrustu 

útlínur söguþráðarins eða hins myndræna sviðs víkja fyrir sterkri framsetningu hugmyndar eða 

hugkvíar svo spurningin sem blasir við er ekki: Hvaða heild mynda þessir hlutar? – Að spyrja 

hennar virðist myndu vera undanlátssemi við öfugsnúna smættunarhyggju og þá heimspekilegu 

forsendu að skynjun fari fram gegnum nokkurs konar atómísk grunnhrif: litflekkur hér, hljóðbylgja 

þar. Þar sem heildin blasir við er fyrsta spurningin: hvernig varð þessi heild (segjum sársauki) til úr 

þessum hlutum (myndskeiðum, söguþræði, sviðsmynd, leikurum, tónlist)?

Sársauki, svo ekki sé minnst á leiðindi, einkum í seinni tíð, eru þættir sem gera sumar myndir 

Godards allt að því óbærilegar – allt frá myndinni A bout de souffle (1959) þar sem það er ekki bara 

aðalsöguhetjan sem er andstutt  eða á ystu nöf, það er ekki bara aðalsöguhetjan sem er svo 

aðframkomin í heiminum að hún reynir eins og ekkert sé, eins og af algjöru skeytingarleysi um 

eigið líf, vonlaus örþrifaráð, treystir ókunnugum fyrir lífi sínu en fylgir örlögum sínum eða 

hugmynd til enda frekar en takast á við líf sem blasir við að væri minna en til fyrirmyndar, minna en 

ídealt – heldur virðist myndin sjálf við það að springa af einhvers konar angist, þörf eða þrá. Hvað 

þýðir það? Hvernig er hægt að heimfæra sílkar hugkvíar upp á kvikmynd? Angistin birtist fyrst en 
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þegar að er gáð er hún auðvitað, nauðsynlega, samsett, eða hvílir á grunni þeirrar samsetningar sem 

kvikmyndaverk er: angistin birtist meðal annars í furðanlegum léttleika algjörs skeytingarleysis 

verksins um eigin hag, með aðferð sem síðar hefur verið nefnd jump-klipping og er síðan orðin hluti 

af staðalbúnaði kvikmyndamiðilsins: Myndin er klippt eins og klipparanum sé sama um forsendur 

raunheimsins, sé ekki bara í uppreisn gegn lögmálum rýmis og tíma, heldur neiti að gangast við 

þeim eins og maður sem lætur sig falla fram af þaki og kveikir sér í sígarettu á leiðinni niður – eins 

og pönkari, leyfi maður sér þá tímaskekkju – uppreisnin er uppreisn hins aðframkomna – ef þar er 

veðmál af toga Pascals felur það ekki í sér lágmarksvon um aðra tilvist, óendanlegan ávinning, 

heldur, með sömu líkindafræðilegu niðurstöðu, óendanlegt vonleysi í garð þeirrar tilvistar sem 

stendur til boða.

Sársauki þessarar tilvistar og meðvitað sinnuleysi sem viðbragð við henni er viðvarandi 

þráður í verkum Godards allt fram til sjónvarpsþáttanna L'histoire(s) du cinéma sem Godard vann 

að í yfir áratug og lauk við árið 1998, eins og áður sagði: rödd höfundarins umlykur verkið í trúnaði 

þess sem situr með þér í einrúmi og segir þér allt  af létta, segir þér frá öllu því sem teppir huga hans, 

hvað það er sem veldur honum angist og kvíða, gerir honum ófært að lifa eins og gert  er ráð fyrir, 

ófært að fagna lífinu eins og samtíminn býður með myndum sínum, myndflæmi hversdagsmiðla, að 

sé sjálfsagt. Þegar hann staðhæfir um tengsl milli Hollywood og helfararinnar, þegar hann segir þér 

frá falli myndarinnar, svikum hennar, óheilindum og undanbrögðum frá því að sýna grimmdina í 

heiminum eða þegar hann sýnir þér girndina í hinum hreinu líkömum klámsins andspænis 

grimmdinni í hinum hreinu líkömum Auschwitz – þá hlustarðu, þú getur ekki annað en hlustað, því 

honum er mikið niðri fyrir og hann er loksins að segja þér þetta – með röddinni sem talar í trúnaði – 

og hneigist jafnvel til að trúa honum, þú hneigist til að taka hann á orðinu – maður sem er svona 

mikið niðri fyrir getur ekki verið að ljúga að þér. En þegar þú stendur upp  og ert með sjálfum þér 

aftur veltirðu því líka fyrir þér hvort verið geti að hann hafi ekki sagt allt. Að hann hafi ekki ratað á 

staðinn þaðan sem sársaukinn er upprunninn. Að hann fari hring eftir hring kringum viðfangsefni 

sem hann getur aldrei ratað á beint, því það væri hann sjálfur. Að hann sé í afneitun, þjáist af 

paranoju og ranghugmyndum, sé sjúkur maður. Rökstuddi hann nokkuð af þessu? Í umfjöllun um 

Godard og verk hans fer mikið fyrir þessari togstreitu: annars vegar tilhneigingunni til að trúa, 

jafnvel í skilningi nokkurs konar átrúnaðar, hins vegar því viðbragði til að grafa undan glórulausum 

átrúnaði að „draga hann niður á jörðina“, finna rætur verka hans í einkalífi, og útskýra þau þar með, 

eins og frekast  er unnt. Það er sú aðferð sem liggur til grundvallar einu þeirra höfuðverka sem 

samin hafa verið um ævistarf Godards í seinni tíð, Everything is Cinema, The Working Life of Jean-

Luc Godard eftir Richard Brody (2008). Í verkinu leggur Brody megináherslu á það hvernig Godard 
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takist á við einkalíf sitt  í myndum sínum, ekki síst stormasamt samband við leikkonuna sem var 

aðalleikkonan í mörgum myndum hans á sjöunda áratugnum, Önnu Karinu. Bókin er studd ítarlegri 

rannsókn og Brody flytur mál sitt  vel, svo að hinum ævisögulega þræði er ekki hægt að neita: að í 

myndum þar sem Godard gerir vændi að viðfangsefni eða tryggðasvik og framhjáhald sé hann að 

senda skilaboð til Önnu Karinu – jafnvel að dæma hana.

Freistandi er að svara einfaldlega: þegar frá líður felst verðmæti listaverks ekki í hinum 

tilteknum aðstæðum sem það sprettur úr, heldur að hve miklu leyti það hefur gildi óháð þeim 

aðstæðum. Og vissulega er þeirrar ábendingar þörf til að varpa ljósi á takmarkanir hinnar 

ævisögulegu aðferðar. Hins vegar er ekki hægt að láta þar staðar numið – þegar tekist er á við 

hugsun Godards, eða hugsunina í verkum hans, mun verðmæti hennar að nokkru leyti reynast hvíla 

á staðfestri tilvist Godards sjálfs sem hugveru kvikmyndarinnar. Séð og heyrt-hlið tilverunnar er 

ekki heimspekilega áhugaverð sem slík – en vensl Séð og heyrt-hliðar tilverunnar við annað í lífinu 

er meðal þess sem Godard gerir sér mat úr sem höfundur og verður því ekki fullkomlega hunsuð 

vilji maður leggja til atlögu við hugsunina í verki hans.

Godard stendur nú á áttræðu og er einn þeirra afar fáu manna í sögu 20. aldar, sem er um leið 

saga kvikmyndarinnar eins og hann gerir sér mat úr í verkinu L'histoire(s) du cinéma, sem hafa 

varið heilli ævi í sköpun kvikmyndaverka. Kvikmyndin var miðillinn sem hann notaði til að takast á 

við samtíma sinn, söguna og sjálfan sig – af þeirri einurð og festu sem hugsanlega stóð aðeins til 

boða þeim kvikmyndagerðarmönnum sem lýstu því yfir áður en þeir hófu störf sjálfir að 

kvikmyndagerðarmenn væru höfundar – góðir kvikmyndagerðarmenn væru það í öllu falli – og 

þeim bæri að ætla það sjálfræði við sköpun sína sem rithöfundum, skáldum og málurum er ætlað. Í 

þessum átökum, sem um leið voru átök við miðilinn sjálfan, fann Godard upp form, nokkur ný 

form, sem um leið og þau eru form fyrir tjáningu angistar og sársauka eru form hugsunar. Eitt hefur 

þegar verið nefnt, það sem oftast er tengt nafni hans – jump-klipping. Önnur hafa ekki ennþá fengið 

nöfn.

Hvers konar hugsun er þetta? Hvað hugsaði Godard í kvikmyndunum – hvað hugsaði hann 

sem ekki hefði verið betur hugsað í bók eða texta? Hvað vannst með myndinni?

Það sem vannst og vinnst með myndinni mun ég halda fram að sé meðal annars efi um 

hugsunina, vegna skuldbindingar myndarinnar við veruleikann. Sá sem mátar hugsun – hugtak, 

fyrirætlan, orð, einhverja formbindingu – við hráefni sem fengið er með því að fanga endurvarp 

ljóss af fyrirbærum heimsins og endurbirta þau vensl sem eru milli þeirra í tíma og rými, stendur 

frammi fyrir heimi sem látlaust efast um, dregur svo að segja dár að, merkingu og sannverðugleika 

hugsunar hans. Eitt þeirra forma sem liggur kvikmyndinni þannig nauðsynlega til grundvallar en 
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aðeins sumir höfundar gangast meðvitað við í verkum sínum er paródían: ákveðinn óhjákvæmilegur 

fáránleiki orða og hugsunar um leið og þau eru borin (fram) af tilteknum líkama í tilteknum 

kringumstæðum. Fáránleikann má líka nefna ósammælanleika, eins og verður vikið að í tengslum 

við Alain Badiou. Þetta er hins vegar ekki bara fáránleiki persónanna í myndinni, heldur einnig um 

leið persónunnar að baki henni: Formin sem Godard fæst við, notar og hermir upp á heiminn 

tilheyra angistarfulla byltingarmanninum Godard, sem bæði gjörbreytti kvikmyndamiðlinum og tók 

frá og með 1968 beinan þátt í starfi pólitískra byltingarsinna með myndsköpun sinni; efniviðurinn 

er hins vegar aldrei fyllilega undir hans valdi, heldur tilheyrir heiminum sem Godard hefur frá 

upphafi lagt sig í líma við að svindla ekki gagnvart svo að segja – með því að nota ekki aðrar 

sviðsmyndir og stundum ekki aðra birtu en veruleikinn leggur honum til – og með látlausri og sífellt 

ágengari viðleitni sinni til að láta leikara ekki leika6  heldur koma upp um eitthvað sem leynist í 

þeim án þess að þeir sviðsetji það meðvitað. Þannig leggur Godard sig í líma við að vera 

yfirheyrður af heiminum, að gangast undir efasemdir hins óumflýjanlega raunveruleika um ásetning 

hans, hugmyndir, hugsanir og skoðanir.

Þessi yfirheyrsla birtist  með hvað skýrustum hætti í verkinu Ici et ailleurs (1974), sem eins og 

kemur fram í verkinu sjálfu átti upphaflega að heita Jusqu'a la victoire: heimildamynd um 

uppreisnarmenn í Palestínu. Heimildaefninu safnaði Godard árið 1970, undir formerkjum fyrri 

titilsins, með það í huga að gera mynd til stuðnings baráttu Palestínumanna. Verkinu lauk hann ekki 

fyrr en fjórum árum síðar, þegar hann setti það fram í annars konar mynd, heimildaverki sem er 

yfirheyrsla yfir honum sjálfum ekki síður en heiminum, þar sem samverkakona hans frá og með 

þeim tíma, Anne-Marie Mieville, ásakar hann í hljóðrásinni yfir myndunum. Godard segir, frammi 

fyrir mynd af fjórum uppreisnarliðum sem sitja og leggja á ráðinn með vélbyssur sér í hönd: 

„Harmurinn er að hér eru þeir að tala um sinn eigin dauða. En enginn nefndi það.“ Mieville svarar: 

„Nei, vegna þess að það var undir þér komið að nefna það og harmurinn er að það gerðir þú ekki“. 

Þegar Godard lét frá sér verkið Je vous salue, Marie eða Maríubæn (1985), sem sætti 

mótmælum kaþólikka bæði í Ameríku og Evrópu, sagðist hann ekki vera trúaður maður sjálfur, en 

hann hefði lagt sig í líma við að gera mynd um trú innan frá, að taka trúna á orðinu – gangast við 

kraftaverkinu og máta það við raunveruleikann.7  Þar sem kraftaverkið, ósammælanleikinn, er enn 

og aftur sá að orð verður hold. Það er ekki Guð sem hæðist  að manninum í verkum Godards, það er 
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6 Leikkonan Myriem Roussel segir frá einna ágengustu aðförum hans í þessa veru við tökur á myndinni Je 
vous salue, Marie (1985) í Brody 2008, 461.

7 „[W]ith Hail Mary he had wanted to find the truth of religion and, in a way, to make the movie that the 
church, the believers,  the “faithful”of whom he is not one would make if they had the same yearning, that is, 
if they really wanted to show (and confront) the truth of what is in the Bible.” Locke og Warren 2008, 28.



heimurinn sjálfur, tregðulögmál hans, það sem lætur ekki undan, að manninum meðtöldum, 

manninum sem er ekki fyllilega sjálfrátt, maðurinn sem er meira og minna en hann sjálfur veit – allt 

í heiminum hæðist að orðinu, sem frá og með Maríubæn stendur þó heiminn af sér og glottir til 

baka. Þessi veröld hæðist  ekki síst  að listamanninum, sem gengst undir það að horfast í augu við 

það sem mætir honum. Þegar aðalsöguhetjan í Pierrot le fou lýkur sögu sinni með sjálfsmorði, 

hleður dýnamíttúbum um höfuðið á sér í heilan krans og kveikir í þræðinum – þá er hann ekki einu 

sinni fær um að fylgja þeim verknaði eftir heils hugar, heldur snýst  hugur, hættir við og fálmar út í 

loftið til að slökkva í þræðinum en það er – of seint. Pierrot springur, en það sem hefði getað verið 

glæsileg, heil (og þar með kitsjí) hreyfing verður fyrst að trúðslátum.

Dæmd til að vera trúðar, dæmd til að gera þetta illa. Ef menning er, eins og Þorsteinn 

Gylfason sagði, það að gera hlutina vel,8  þá virðast myndir Godards frá upphafi yfirlýsing um 

ómenningu, að allt virðist heldur benda til þess að við séum dæmd til að gera hlutina illa. Þær eru 

hins vegar hvorki harmleikir né gamanleikir vegna þess að þær taka ekki endanlega afstöðu til þess 

hvor staðhæfingin kemur á undan en-inu sem staðsetur vendipunkta frásagna: „maðurinn reynir en 

allt fer illa“ væri þá nothæf skilgreining á harmleik; „allt fer illa en maðurinn reynir“ – þannig mætti 

á móti skilgreina gamanleiki. Í verkum Godards er ekki aðeins tími tragedíunnar liðinn heldur tími 

kómedíunnar um leið – þar, eins og í kaldranalegri frásagnarlausri rökfræði, er ekkert en, aðeins og, 

myndrænt þrástef verksins Ici et ailleurs. Og ef til vill að nokkru leyti þess vegna sem verk hans 

hafa tilhneigingu til að sitja eftir í minni manns sem rammi frekar en framvinda í tíma.

Nú má koma að því sem er hvorki né – til dæmis hvorki beinlínis grín né beinlínis alvara – úr 

í það minnsta tveimur áttum. Víða í þessari ritgerð verður lýst aðferðum sem Godard beitir til að 

vera ekki alvara – það er, til að grafa undan beinni framsetningu á alvörugefnu drama byggðu á 

samlíðan með karakterum. Hér verður því í eitt skipti vikið að því á hvaða hátt verk hans eru þó 

ekki kómedíur. Fyrsta atriðið sem kemur upp í huganum er málaskólinn í Bande à part (1964): í 

miðri París situr að því´er virðist fullorðið fólk í kennslustofu og lærir ensku. Þar fer fram próf með 

þeim hætti að kennarinn leggur fyrir nemendurna sonnettur eftir Shakespeare, á frönsku, segir þeim 

að þýða þær á ensku, og sá fær hæsta einkunn sem kemst næst frumtextanum í þýðingu. 

Fáránleikinn í þessu dæmi er bæði sérstakur og dæmigerður fyrir ákveðinn þráð í verki Godards. 

Sviðsetningin er efni í brandara, en hann er ekki settur fram til að hlæja að honum. Það er: Godard 

beitir sams konar misræmi og liggur til grundvallar bröndurum – en setur misræmið ekki fram með 
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8 Þorsteinn Gylfason, „Menning er að gera hlutina vel“, erindi á málstefnu Alþýðubandalagsins um menningu 
og listir, birt í Þjóðviljanum 5. apríl 1987, 14–15.



því formi upphafs, miðju og óvænts endis sem laðar fram hlátur.9  Hið óvænta er birt samsíða 

væntingunum sem gera það óvænt – samhengið og misræmið birtist í einu vetfangi, afhjúpast  hvort 

tveggja í senn á meðan allt öðru vindur fram í söguþræði.

Þetta atriði bergmálar, hvort sem það er af ráði gert  eða ekki,10 þau atriði sem Wittgenstein 

sviðsetur í texta Heimspekilegra rannsókna, af beitingu tungumáls – þar sem endurtekið eru birtar 

aðstæður háðar einhverri fáránlegri takmörkun sem kemur í veg fyrir að við getum sagt óhikað, 

fyrirvaralaust, að þar sé um tungumál að ræða. Senur Wittgensteins eru líka oft á tíðum ófyndnir 

brandarar. Ankannaleiki aðstæðnanna eða hegðunarinnar einangrar ákveðinn þátt  en með því er ekki 

aðeins bent á þáttinn eina heldur mismun hans og hins viðbúna – misræmið – sem verður til að 

varpa ljósi á það sem við búumst við. Munurinn á miðlunum, heimspekilegu riti og kvikmynd, felst 

meðal annars í því að spurningarnar sem Wittgenstein spyr eftir sínar sviðsetningar, og svarar ýmist 

eða vísar á bug, fylgja ekki hinu sviðsetta atriði upphátt innan kvikmyndarinnar, áhorfandanum er 

látið eftir að spyrja sig eða spyrja sig ekki, frammi fyrir atriðinu eða eftir það: er þetta réttur 

skilningur á að kunna tungumál? Hver er munurinn á skilningnum sem felst  í þessu prófi og réttum 

skilningi á að kunna tungumál? Er réttur skilningur á því í boði? Er hægt að beita 

tungumálakunnáttu með þessum hætti? Í hvaða skilningi skrifaði Shakespeare góða ensku – þannig 

að hún er til fyrirmyndar fyrir aðra enskunotkun? Um alla tíð? Og svo framvegis. Hér má segja að 

sömu aðferðum og beitt er í gríni, framsetningu misræmis, sé beitt heimspekilega: misræminu er 

ekki ætlað að birtast óvænt með því að undanskilja en-ið í frásögninni (þó svo að texti 
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9 Þar sem áður var minnst á en í þessum samhengi er ekki úr vegi að nefna hið hulda en í bröndurum. Þó svo 
að bæði hefðbundin og nútímarökfræði greini en að jafnaði einfaldlega sem og,  er merking orðsins þó tæk til 
frekari rökgreiningar. Greinarmunurinn á en og og má segja að sé þekkingarfræðilegur, þar sem en vísar til 
þess sem gera megi ráð fyrir að áheyrandi geri ráð fyrir eða þykist vita. Dæmi: Pierrot kveikti í 
sprengihleðslunni á höfði sér en snerist skyndilega hugur. En „meikar meiri sens“  á milli þessara tveggja liða, 
en og vegna þess að það framhald sem er viðbúið í sögu af manni sem kveikir í sprengihleðslu á höfði sér er 
„og sprakk“. Vel sagður brandari byggir iðulega á óvæntu framhaldi sem er hins vegar ekki varað við með en-
tengingu, enda væri þannig dregið úr krafti hins óvænta í lok brandarans. Þó ekki sé nema að þessu litla leyti 
má segja að brandarar geri alltaf tungumálið og form þess að einhverju leyti sýnilegt, bendi á það sem er 
viðbúið af einföldum þætti frásagnarforms en ekki bara það sem er viðbúið í efnistökum innan formsins.

10 Godard er í það minnsta ekki með öllu ókunnugur verkum Wittgensteins, en meðal þeirra fjölmörgu bóka 
sem birtast í kvikmyndum hans er On Certainty eða De la certitude í umfjöllun um stríð og ríki í Hdc 3A: La 
monnai de l’absolu (9, 58).  Eins og Sontag minnist á er hin tíða beina notkun ritverka og bókmenntaverka í 
frásögnum kvikmynda Godards af allt öðrum toga en tilvísanir eða tilvitnanir innan ritverks: „His point is 
that no material is inherently unassimilable. But what’s required is that literature indeed undergo its 
transformation into material, just like anything else. All that can be given are literary extracts, shards of 
literature. In order to be absorbed by cinema, literature must be dismantled or broken into wayward units; 
then Godard can appropriate a portion of the intellectual “content” of any book“  (Sontag 1969, 154). Bókin 
birtist sem efni,  hlutur, hlutur sem kemur málinu að einhverju leyti við, en um hana og vensl hennar við aðra 
þætti verksins er aðeins hæft, ekki staðhæft, svo stuðst sé við orðalag sem kynnt verður til sögunnar síðar í  
þessari ritgerð.



heimspekingsins sé með sambærilegt pókerfés, svo að segja), misræmið er þannig ekki friðað á ný 

með hlátri, heldur skilið eftir til skoðunar. Við getum nefnt þetta áleitið misræmi.

Gamanmyndir eiga það sameiginlegt með myndum Godards að virkni þeirra felst í úrvinnslu 

á markalínu(m). Hið óvænta í gríni, brandarinn, er alltaf að eitthvað gerist sem ekki væri undir 

venjulegum kringumstæðum viðbúið að gerðist, og er ekki fyrirsjáanlegt í aðstæðunum eins og þær 

eru settar fram. Að gefnu forminu er það auðvitað fullkomlega viðbúið, það er áhorfandinn gerir ráð 

fyrir að hið óvænta gerist, og spennan felst að hluta til í að komast að því hvað það verður, hvað hið 

óvænta reynist vera. Þessi ósamræmiskenning um brandara er ónákvæmari en stangast ekki á við þá 

freudísku hugmynd að hið óvænta sem við hlæjum að í brandara sé eitthvað í okkur sjálfum, það 

sem við vissum ekki að við vissum, eða vissum ekki að við héldum – óorðaðar eða duldar 

sannfæringar og óttinn sem er viðloðandi þá göfgun eða bælingu sem hvílir á því sem leitt er í ljós. 

Barn á vissum aldri hlær að „kúk- og piss“ bröndurum vegna þess að það er að læra að hafa stjórn á 

hægðum sínum og hlandi – þar er því ákveðin hætta á skömm til staðar, sem má ekki hafa á orði. 

Unglingar hlæja að kynlífi og gamalt fólk að dauðanum. Þessi losunarkenning um grín, að í því sé 

losuð sálræn spenna sem safnast kringum hið bælda/göfgaða viðfang, snertir þannig á efnisatriðum 

grínsins á annan máta en hin ónákvæmari ósamræmiskenning (e. incongruity theory).11 

Hið kómíska skv. Zupančič

Í ritinu The Odd One in: On Comedy (2008) gerir Alenka Zupančič grein fyrir hinu kómíska, sem 

þætti sem sé aðgreinanlegur frá gríni almennt og bröndurum sérstaklega. Zupančič telst til 

Ljubljana-skólans innan sálgreiningar, eins og Slavoj Žižek. og grundvallast nálgun hennar í 

verkinu á hugtökum úr sarpi Hegels og Lacan. Greining hennar á húmor er ágætur vettvangur til að 

kynna til sögunnar hugtök Hegels um hið algilda, hið einstæða, hið almenna og hið tiltekna, sem 

munu koma frekar við sögu í útlistun á sannleikshugtaki Badious og mögulega heimfærslu þess upp 

á kvikmyndaverk. Með skírskotun til skáldsögunnar Nafn Rósarinnar eftir Umberto Eco, þar sem 

munkur hefur í fórum sínum eina eintakið af hinu fræga glataða riti Aristótelesar um gamanleiki, 

segist Zupančič ekki taka undir með því algenga sjónarmiði sem kemur fram hjá Eco, að húmor og 

hlátur standi sem slík í andstöðu við hugmyndafræðilegt ofstæki og séu þannig í eðli sínu leysandi 

afl. Þvert á móti heldur hún því fram að kaldhæðin fjarlægð og hlátur séu skilyrði fyrir 
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11 Raunar má greina á milli þess gríns sem nefnt er farsi og hins sem væri réttnefnd kómedía með því að farsi 
láti sér ósamræmið nægja,  en kómedía stefni alltaf að því að koma upp um eitthvað í áhorfandanum sjálfum, 
að hið óvænta sem komið er upp um sé eitthvað sem leynist í honum, en ekki aðeins handan við þilið á 
sviðinu/tjaldinu.



hugmyndafræði, það er skilyrði þess að hugmyndafræðin sem hlegið er að virki í reynd: einmitt 

með því að þeir sem framfylgja henni líta, gegnum hláturinn, svo á að þeir séu frjálsir undan henni 

og sjálfráðir gjörða sinna (Zupančič, 2008, 4). Zupančič vitnar í kollega sinn, Mladen Dolar, um 

sömu innsýn:

Laughter is a condition of ideology. It  provides us with the distance, the very space 
in which ideology can take its full swing. It is only with laughter that we become 
ideological subjects, withdrawn from the immediate pressure of ideological claims 
to a free enclave. It  is only when we laugh and breathe freely that  ideology truly 
has a hold on us. (Dolar 1986, hjá Zupančič 2008, 4)

Zupančič gerir grein fyrir hugmyndafræðilegum ítökum með skírskotun til brandara sem skýtur 

einnig endurtekið upp  kollinum í verkum Žižeks, brandara um mann sem heldur að hann sé 

frækorn. Hann leitar sér lækningar og læknum tekst gegnum meðferð að sannfæra hann um að hann 

sé ekki frækorn heldur maður. Hann stígur út af stofnuninnni en kemur strax stökkvandi til baka, 

dauðhræddur, og útskýrir fyrir læknunum að fyrir utan dyrnar sé hæna sem hann óttast að muni éta 

sig. „En minn kæri, þú veist mætavel að þú ert ekki frækorn heldur maður,“ segir læknirinn. „Já, ég 

veit það,“ svarar sjúklingurinn. „En veit hænan það?“ (Zupančič 2008, 15). Hér liggur getuleysi 

upplýsingarinnar, segir Zupančič sem tekur þar undir með Slavoj Žižek: upplýsingin hefur alið af 

sér ótal hugverur sem trúa til dæmis ekki á Guð en … mæta samt til kirkju, halda jól og hegða sér á 

allan hátt eins og trúuð manneskja myndi gera.12 Þar liggja ítök hugmyndafræðinnar, þau sem styðja 

sig við þá losun sem felst í gríni, að gengist  sé við misræminu og því veitt losun með hlátri, til 

dæmis yfir eigin hræsni eða vangetu einstaklings eða samfélags.13  Hliðstæðan sem Zupančič og 

Ljubljana-skólinn dregur þá milli sálgreiningar og hugmyndafræðilegrar greiningar er að ekki sé 

nóg að gera sér grein fyrir ranghugmyndum og leiðrétta þær – það sé einmitt hægt að gera sér fulla 

grein fyrir ranghugmyndum án þess að það breyti í raun neinu, án þess að hegðun manns breytist, 

þar sem maður geri enn ráð fyrir hinum sama ytri veruleika, sama öðrum og sömu sýn þess annars á 

mann sjálfan og fyrr. Hugveran getur orðið fús til að breyta æði mörgu, sjálfri sér, skynjun og 

skilningi, segir Zupančič, „convinced that in analysis she will experience a kind of intimate 

revelation as a result of which everything will be different and easier“– fús til að gera ansi margt 

svo fremi sem staða hennar í augum Hins breytist ekki – það er táknræn skráning hennar í 

heiminum eða gagnvart öðrum. Trúin á Hinn „in the modern form of believing that the Other does 
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Sókratesar/Platóns að dygð sé þekking og ódygð fáfræði.

13 Ítarlega greiningu a hugmyndafræði í þessum skilningi er að finna í Óraplágunni (Žižek 2007).



not know“ – sannfæringin um að hinir viti ekki (hvað amar að) og viljinn til að viðhalda því 

ímyndaða ástandi verður þannig það sem viðheldur vandanum, óháð því hvað breytist að öðru leyti 

innan hugverunnar sjálfrar. Samkvæmt Zupančič breytist tilvera hugverunnar ekki fyrr en hún gerir 

sér grein fyrir, með orðalagi lacanískrar sálgreiningar, að Hinn veit (að hann er ekki til – Zupančič 

2008, 17). Ef til vill má varpa nokkru ljósi á þetta með dæmi, segjum sviðskrekk: það getur verið 

erfitt að hefja störf á nýjum fjölmennum stað á borð við háskóla – hugsjúk hugvera (eða kleyfhuga, 

skv. Laing 1990) getur upplifað sal fullan af fólki sem einn aðila, svo að segja, einn stóran, horfandi 

og dæmandi Hinn. Uppgötvunin sem léttir á angist hugverunnar felst ekki í því að laga sjálfa sig 

með einum eða öðrum hætti að hinu ímyndaða augnaráði, né heldur að læra að taka nýja afstöðu til 

þess, heldur í því að gera sér grein fyrir að þessi aðili, þessi Stóri hinn sem henni þykir hún mæta í 

fjöldanum í salnum, er ekki til sem slíkur – og veit það sjálfur.

Samkvæmt Zupančič má lesa kafla Hegels um trúarbrögð í Fyrirbærafræði andans í þessu 

ljósi: Hið Algjöra, það afsprengi meðvitundar mannsins sem birtist innan kristindóms sem Guð eða 

guðdómurinn sjálfur, öðlast þrátt fyrir að vera alfarið háð átrúnaði, þ.e. huglægri iðkun mannlegrar 

vitundar, sjálfstæða tilvist í sama skilningi og hugmynd hænunnar um manninn í dæminu að ofan: 

það er hið Algjöra verður manninum annar. Þegar hinn sögulegi nútími segir skilið við hugmynd um 

hið Algjöra sem eitthvað aðskilið manninum, og maðurinn ætlar að gangast til móts við það 

hlutverk sjálfur, er hins vegar ekki nóg að „gera sér grein fyrir“ að hið Algjöra utan mannsins (Guð) 

sé ekki til – hreyfingin eða breytingin sem þarf að verða liggur utan mannsins, um leið og hún er 

aðeins hans eigin (Zupančič 2008, 15). Þetta, segir Zupančič, er það sem upplýsingin hefur átt við 

að etja frá því að hún hófst: að þrátt fyrir að stofnað sé til meðvitundar um að hvorki Guð né önnur 

fyrirbæri sem særð hafa verið fram með blætisdýrkun aldanna eiga sér tilvist óháða þeirri hlutlægu 

iðkan mannsins í kringum þau, þá lætur mannkyn ekki þar með einfaldlega af því hátterni sínu: 

blætisdýrkun guðdóma lifir af það að „vita betur“ rétt eins og blætisdýrkun varnings og peninga, 

eða kynferðisleg blætisdýrkun í tilfellum einstaklinga (– já, ég veit að þetta eru bara fitukirtlar 

þaktir venjulegu hörundi, en samt …). Þessi innsýn felur í sér áskorun sem skiptir sköpum að taka 

til greina þegar grennslast er fyrir um hversu árangursríkar eða árangurslitlar listrænar atlögur að 

firringu eru. Í henni felst reyndar býsna fullnægjandi skilningur á því hvað er að einföldum 

kennslufræðilegum listaverkum sem láta sér nægja að benda á mein heimsins, hvort sem er í 

heimildamynd eða gítarsöng: þar stendur hnífurinn einmitt  ekki í kúnni: við vitum öll. Út frá 

greinarmuninum á því að koma upp  um, annars vegar, og gera ráð fyrir því hins vegar að allir viti 

þegar en það sé ekki nóg, skilur Zupančič á milli „alvöru“ kómedíu, það er kómedíu sem feli í sér 

vinnu í átt að því að breyta heimsmynd þess sem horfir, og íhaldssamrar gervi-kómedíu. Hér vinnur 
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hún að nokkru upp  úr skrifum Hegels sjálfs um leikverk, en umfjöllun hans um gamanleiki er rýr að 

umfangi, og því nokkru við að bæta af hálfu höfundar. Skilningur Hegels á gerðum leikverka hvílir 

á sambandi hins algilda (e. universal) hins almenna (general), hins tiltekna (particular) og hins 

einstæða (singular) á sviðinu. Í harmleik er leikurum ætlað að segja skilið við hið tiltekna, það er 

tiltekna tilveru sína, segir hann, og gerast holdgervingar hins algilda (guðs, lögmáls, 

grundvallarviðmiðs) – og því er það lykilatriði við flutning harmleiks að engin mistök í athöfn 

leikarans komi upp um tilveru hans – hin tiltekna tilvera leikarans verður að gleymast til að hið 

algilda geti birst gegnum hann. Gamanleikir, séðir í gegnum hnitakerfi sömu hugtaka, felast hins 

vegar í skammhlaupi milli hins almenna og hins tiltekna: Almennar hugkvíar um stöðu manna í 

samfélaginu – „baróninn“, „þrællinn“, „konan“ og svo framvegis – birtast í karakterum á sviðinu 

sem hver og einn felur hins vegar í sér tiltekin frávik frá hinu almenna sem kemur á einn eða annan 

hátt upp um hugsmíðina, sem veruleikinn nær aldrei að vera samsamast fyllilega. Hér skilur hins 

vegar með Hegel og Zupančič, og Zupančič bætir við greinarmun á raunverulegri alvöru kómedíu 

og gervi-kómedíu: Gervi-kómedían14  lætur sér nægja að sýna að baróninn sé „líka“ maður „who 

snores, farts, slips, and is subject to the same physical laws as other mortals“, með áherslu á líka 

(Zupančič 2008, 30). Með þessu „líka“ leyfir slík kómedía tilvistarsviðum hins almenna og hins 

tiltekna báðum að standa óhögguðum – það er, hugtökin sjálf, sem samfélag okkar mótast út frá og 

ráða meðal annars stigveldi og stéttskiptingu fólks, standa óhögguð. Kómedía af þessum toga segir 

Zupančič að sé föst í óhlutbundinni tvíhyggju hins tiltekna og hins algilda. Eins þó að slík kómedía 

leggi áherslu á hið tiltekna, þá er það eftir sem áður aðeins einn þáttur samsetningarinnar sem er 

áfram alfarið óhlutbundin. Þessi nálgun er íhaldssöm í þeirri merkingu að raska ekki hlutverkunum 

og stigveldunum sem táknkerfið sem staða barónsins tilheyrir felur í sér: með því að áhorfandanum 

býðst að samsama sig jarðneskri tilvist  barónsins stendur táknræn staða hans eftir óhögguð sem 

viðfang virðingar og aðdáunar – að henni er ekki hlegið (Zupančič 2008, 31). „Alvöru“ kómedía, 

eða réttnefndur gamanleikur/gamanmynd veitir hins vegar sjálfum almennu hugtökunum högg – 

það er ekki bara svo að þessi tiltekni barón sé með fæturna á jörðinni – eða rassinn á klósettsetunni 

– um leið og höfuðið reigir sig til himins, heldur birtir slík kómedía sjálfa tiltrú hefðarmannsins á 

tign sína, sjálfa þátttökuna í hugtakinu, sem flónsku:

A true comedy about  a presumptuous baron has to produce the following formula 
in all its materiality: an aristocrat who believes that he is really and intrinsically an 
aristocrat is, in this very belief, a common silly human. (Zupančič 2008, 31).
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14 Sem hér hefur verið nefnd í neðanmálsgreinum bæði „vont grín“  og „farsi“: áhorfandanum er gert að láta 
sem það sem hann veit mætavel séu honum óvænt tíðindi.



Ófyndinn húmor Godards

Kvikmynd Godards, Je vous Salue, Marie (1984) má segja að sé öll byggð á einum ófyndnum 

brandara, sem er um leið aldagamalt guðfræðilegt viðfangsefni: að Guð, „konungur konunganna“, 

hið algera yfirvald, stígi til jarðar sem einfaldur maður – sem fátækur smiðssonur, eins og til að 

undirstrika hneykslið, sem er síðan drepinn háðulega af jarðnesku yfirvaldi. Endalokin eiga að sínu 

leyti hliðstæðu í Pierrot hinum brjálaða, sem snýst hugur eftir að kveikja í sprengiefninu – en Jesús 

spyr á krossinum: Guð, hví hefur þú yfirgefið mig – aftur eins og til að undirstrika háðungina sem 

felst í mennsku guðdómsins. Godard endurnýjar þennan ófyndna brandara með því að birta söguna 

af hinum óflekkaða getnaði sem sögu af manneskjum í samtímanum og rannsókn á samskiptum 

þeirra, frammi fyrir fáránleikanum eða hinu algjöra misræmi: já, meydómur konunnar er órofinn og 

já hún er þunguð. Ekkert en. Erkiengillinn Gabríel birtist í myndinni sem einna „mennskastur“ – 

hann fer einna næst því að vera ekki aðeins birtingarmynd eða flötur, heldur persóna með 

sálfræðilega dýpt, skapstyggur leiðindadurtur með mikilvæg skilaboð – þeim mun nær 

guðdóminum sem persónurnar standa, því meiri áherslu leggur Godard á að birta hinn einfalda 

jarðneska og manneskjulega líkamleika tilveru þeirra. Með þessum hætti eru þær kvíar sem 

Zupančič greinir til staðar í verkum Godards, en yfirleitt ekki í þeirri röð sem krafist  er svo úr verði 

brandari. Með þeim hugkvíum Hegels sem Zupančič beitir til að gera grein fyrir kómedíu 

(skammhlaup hins almenna og hins tiltekna) andspænis tragedíu (hið tiltekna víkur fyrir hinu 

algera) skulum við staðsetja godardískt háð með þessum hætti, og hafa að vinnutilgátu: þar stendur 

hið algera, eða einstæð birtingarmynd þess, við hlið alls hins tiltekna, hvort tveggja í senn í einni 

ómögulegri jarðneskri röð, það er á því sviði sem allajafna er ætlað hinu tiltekna einu saman. 

Hliðskipan hins ósamstæða á sér stað með og-um en aldrei er létt á spennu ósamræmisins með 

neinu losandi en, það er, aldrei gengist við því fyrir áhorfandans hönd að þarna blasi við nokkuð 

óvenjulegt, hvað þá hyldjúpur fáránleiki. Ef ekki væri fyrir samhengi helgisögunnar sætti Maríubæn 

guðleysingjans Godards litlum tíðindum – aðeins einn ófyndinn brandarinn enn, en eins og til að 

undirstrika það hve honum er mikil alvara með þeirri holdtekningu orðsins sem skipar því við hlið 

annarra mynda velur Godard þetta orð, Guð, og ófyndinn brandarinn verður nógu risavaxinn til að 

vekja úlfúð og reiði beggja vegna Atlantshafsins þegar myndin kom fyrst til sýninga.15 Hliðstæða 

aðgerð er hins vegar að finna í verkum Godards frá upphafi, eða eins og hann lýsir því í viðtali sem 

Sontag vitnar til, í byrjun greinar sinnar um Vivre sa vie: „My three films all have, at  bottom, the 

same subject. I take an individual who has an idea, and who tries to go to the end of his 
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idea“ (1966). Þannig birtist hið algera sem þrákelkni á sviði hins tiltekna, það er í mannlegri tilveru, 

þegar manneskja tekur sér það á hendur, af ásetningi eða nauðsyn, að fylgja hugmynd til hlítar.

Þessi aðferð sem á eitthvað skylt  við brandara en er ekki ætlað að vekja hlátur heldur gera 

áhorfandann forviða án lausnar – höfum við hér nefnt ófyndni. Þessi ófyndni er einn af 

skilgreiningarþáttum höfundarverks Godards, einn háttur sem myndin hefur á að yfirheyra orðið, og 

um leið meðal þess sem kallar á að tekist sé á við verk hans sem hugsun. Sama ófyndni liggur til 

grundvallar heimspekilegri hugsun: að horfast í augu við furður en láta sér ekki nægja þá lausn að 

hlæja að þeim.16
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16  Í Hdc 2B: Fatale beauté endurtekur Godard nokkrum sinnum það stef að kvikmyndin sé hvorki list né 
tækni heldur „un mystère“ (t.d. 9, 22).



3. Bergson: Efni sem mynd

Skynjun sem úrval

The truth is that there is one, and only one, method of refuting materialism: it is to 
show that matter is precisely that which it appears to be. (Bergson 1911, 80)

I call matter the aggregate of images, and perception of matter these same images 
referred to the eventual action of one particular image, my body. (Bergson 1911, 
89)

Í L'histoire(s) du cinéma sést Godard á tveimur stöðum seilast í bókahillu eftir verkinu Matière et 

mémoire eftir Henri Bergson.17 Í þessu riti setur Bergson fram þann veraldlega, ílæga (e. immanent) 

frumspekilega grundvallarskilning að allt  efni sé mynd (e. image), sem um leið verður til 

endurskilgreiningar á hugtakinu mynd, en þó ekki án fótfestu í hversdagslegri notkun orðsins: efni 

er mynd, og minningar um myndir eru grundvöllur meðvitundar. Í ritgerðinni biður Bergson 

lesandann að varpa fyrir róða átökum hughyggju og hluthyggju um eðli raunveruleikans, annars 

vegar þeirri hugmynd að raunveruleikinn sé háður upplifun, hug eða meðvitund sem beri hann, hins 

vegar að hann sé óháður því sama, en þar með handanlægur gagnvart skynreynslu okkar, sé í reynd 

annar en sá sem blasir við. Í inngangi sínum segir Bergson heimspekina hafa tekið stórt skref fram á 

við þegar Berkeley sannaði, gegn „vélgengisheimspekingunum“ að annarlegir (e. secondary) 

eiginleikar efnis eigi sér jafn raunverulega tilvist og frumlegir (e. primary) eiginleikar. Feilspor 

Berkeleys hafi verið að gera ráð fyrir að til þess þyrfti að staðsetja efnið innan hugarins og gera úr 

því hreina hugmynd (Bergson 1911:ix). Nokkru síðar, í kaflanum „Images and bodies“ sem hér 

verður einkum stuðst við, segir Bergson að þegar grannt er skoðað reynist  sameiginlegur 

grundvöllur liggja að baki báðum kenningunum, sú hugmynd að „perception has a wholly 

speculative interest; it  is pure knowledge“. Þessi hugmynd, að skynjun feli í sér hreina þekkingu, er 

sú sem hann vill hrekja í verkinu með því einmitt að líkamna skynjunina – þar sem róttækasta 

skrefið felst ef til vill í að teygja, ekki hugtakið efni, heldur hugtakið mynd, sem tilheyrir umdæmi 

skynjunarinnar, svo það nái yfir allt efni, og sýna hvernig sams konar áorkan liggur til grundvallar 

því sem við erum vön að kalla mynd/skynjun og hinu sem við erum vön að líta á sem hreyfingar 

dauðra hluta eða skynlausra skepna. Deilan á milli hughyggju og efnishyggju eða 

„vélgengisheimspeki“ segir Bergson að hafi oltið á mikilvægi þess fyrir réttlætingu vísindalegrar 
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HdC 1A–4b.



þekkingar að leggja grunn að sannri skynjun – skynjun sem hreinni þekkingu. 

Vélgengisheimspekingum virðist skynjunin, samanborið við vísindalega þekkingu, vera ofurseld 

ringulreið og þar með dæmd til jaðarstöðu. Hughyggjumenn vegsami aftur á móti skynjunina, geri 

hana að algildu viðmiði og líti svo á vísindin sem táknræna tjáningu raunarinnar sem skynjunin á 

bein tengsl við. Báðir hóparnir hafa það hins vegar fyrir útgangspunkt að skynjun sé þekking. „Now 

it is just this postulate that we dispute. Even the most superficial examination of the structure of the 

nervous system in the animal series gives it the lie.“ (Bergson 1911, 17).

Efni, segir Bergson, er efnið eins og það birtist okkur – en ekki vegna þess að skynfæri 

mannsins eða hugur búi yfir einstakri hæfni, eðlisólíkri öðru í heiminum, til að komast að raun um 

hlutina í sjálfum sér, heldur – og hér er tilefni til að draga fram hugtakið fyrirbæri, þó að Bergson 

styðjist ekki við það sjálfur – vegna þess að fyrirbærin í heiminum orka hvert á annað og eru raunar 

aðeins áorkan hvers á annað – að auga og heila mannsins meðtöldum. Og þar kemur að útvíkkun 

hugtaksins mynd:

Matter, in our view, is an aggregate of 'images.' And by 'image' we mean a certain 
existence which is more than that which the idealist  calls a representation, but  less 
than that  which the realist calls a thing – an existence placed halfway between the 
'thing' and the ‘representation.’ (Bergson 1911, bls vii)

Í atriði fyrir miðbik kvikmyndarinnar Weekend (1967) sést nærmynd af hönd sem heldur uppi 

steinhnullungi og yfir honum er haldin ræða um minni hans – minnið sem felst í þeirri lögun sem 

hnullungurinn hefur fengið á veltingi sínum um veröldina. Munurinn hins vegar á myndinni sem 

steinninn er, sá sem höndin heldur á og myndavélin beinist að, og þeirri mynd sem birtist okkur af 

steininum á tjaldinu, felst í úrvali, það er að draga frá heild áhrifanna, en ekki að bæta neinu við 

þau. Viðbragðs steins við áreiti er skynlaust og einfalt, það er ósamsett: hann veltur undan 

þyngdarafli, hrekkur undan höggi. Viðbragð hans við áreiti, ef svo má segja, er tafarlaust og 

ákvarðast alfarið af borðleggjandi einkennum hans og þekktum náttúrulögmálum. Þar er engu að 

síður um árorkan myndar á mynd að ræða, þar sem okkur er tamara að tala um efni. Mynd er í 

þessum skilningi ekki háð sjónrænu áreiti: hljóðmyndir eru jafn réttnefndar myndir, ásamt 

fyrirbærum á öðrum hugsanlegum sviðum samsetts áreitis. Myndirnar í heiminum orka hver á aðra 

á ótal vegu, með því sem þær draga að sér, því sem þær hrinda frá sér og flókinni samsetningu 

hvors tveggja. Skynjun felst í úrvali lífverunnar sem skilar aðeins viðbragði við tilteknum hluta þess 

áreitis sem að lífverunni berst.

Þar af leiðir að halda má því fram að fyrirvaralaus „skynjun“ hvaða ómeðvituðu efnislegu 

eindar sem er sé óendanlega miklu meiri og fyllri en skynjun okkar, þar sem punkturinn tekur á 
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móti og flytur áfram áhrif allra annarra punkta í efnisheiminum, á meðan mannleg skynjun nær 

aðeins til ákveðinna þátta tiltekinna hluta. Þannig er að skilningi Bergsons aðeins stigsmunur en 

ekki eðlismunur á því að vera og að vera skynjað af meðvitund. Valið sem flókin samsett vera 

stundar á því hverju athygli hennar beinist að og hverju ekki, hvað hún skynjar og hvað ekki, 

byggist á því að útiloka það sem ekki varðar þarfir hennar og virkni. Birtingarmynd efnis fyrir 

okkur ræðst þannig af mögulegum athöfnum okkar eða aðgerðum gagnvart þessu efni. (Bergson 

1911, 30) Meðvitund felst í að velja úr og útiloka suma áorkan. Atferli amöbu er einfalt, atferli 

frosks er flóknara; líf skilgreinist af þessu flækjustigi samsetts fyrirbæris: hærra flækjustig felur í 

sér aukinn ófyrirsjáanleika og fjölbreytni milli áreitis og viðbragðs, eftir því sem lengdin, það er 

flækjustigið, milli skynfæra og lima eykst (Bergson 1911, 17). Misskilningurinn sem tvíhyggjuátök 

hughyggju og hluthyggju fela í sér, segir Bergson, felast í að gera fyrirfram ráð fyrir þekkingu sem 

hreinni þekkingu, þegar reyndin er að þekking og líffærin sem gera hana mögulega, að heilanum 

meðtöldum, eru til þess gerð að miðla milli skynjunar og athafnar, til að auka bjargfærni lífverunnar 

(Bergson 1911, 40–41):

As many threads as pass from the periphery to the centre, so many points of space 
are there able to make an appeal to my will and to put, so to speak, an elementary 
question to my motor activity. Every such question is what is termed a perception. 
(Bergson 1911, 40–41.)

Sívaxandi nákvæmni í rannsóknum á sviði taugalífeðlisfræði hefur síðan ekki hrakið grunnatriði 

þessarar myndar, að taugakerfið sé fyrst og fremst boðkerfi, sett saman úr gríðarlegum fjölda þráða 

sem liggja frá jaðri að miðju og frá miðju til jaðars. Af þeirri hugmynd að æðri lífverur byggi á 

aukinni vegalengd, svo að segja, það er hærra flækjustigi, í boðkerfinu milli áreitis/skynjunar og 

viðbragðs/hreyfingar, dregur Bergson þá ályktun að skynjun eigi sér „sanna og endanlega skýringu“ 

í tilhneigingu líkamans til hreyfingar.

Meðvitund sem hreyfigeta, menntun sem frelsi

Taugakerfið og ennfremur hið þjálfaða taugakerfi, taugakerfi mannveru sem hefur með tíma, 

uppeldi, þjálfun og kennslu lært að greina eitt frá öðru, er kerfi sem velur áhrif – í þágu hreyfingar 

eða breytni. Hið valda áreiti skynjunar okkar samsvarar að því leyti eftirmyndum: Eftirmynd, til 

dæmis málverk eða prentflötur er nokkurs konar sneiðmynd sem felur í sér minni gögn en 

upprunalegi hluturinn. Að sama skapi er skynjun okkar alltaf mynd af myndum,  valin út frá því 

hvaða hagsmuna lífveran hefur að gæta í atferli gagnvart hlutnum/myndinni. Því fela allar skynjanir 
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hinna ólíku skynfæra líkamans ekki í sér, þegar þær koma saman, fullkomna mynd af viðfangi 

skynjunarinnar. „To perceive all the influences from all the points of all bodies would be to descend 

to the condition of a material object.“ (Bergson 1911, 46). Með öðrum orðum: aðeins lífvana 

efnislegir hlutir, eins og steinvalan í hendi frk. Brontë í Weekend, nema öll áhrif, allra punkta allra 

hluta: tilvist steinvölunnar er einfeldningsleg og gerir engan greinarmun á ólíku áreiti sem að henni 

berst, heldur verður einfaldlega fyrir því, hvort heldur sem það er högg, hljóðbylgja, vatn, ljós eða 

annað. Alger skynjun er hins vegar engin skynjun, meðvituð skynjun er háð neitun á sumu áreiti.18 

Heilinn og önnur taugakerfi sem fela í sér tafir milli áreitis og viðbragðs, tafir miðað við til dæmis 

viðbragð amöbu, nefnir Bergson óákvörðunarsvæði, „centres“ eða „zones of indetermination“. Ef 

allar lífverur eru aðeins slík óákvörðunarsvæði og magn óákvörðunarinnar, það er lausn verunnar 

undan vélgengi, mælist  í magni þeirrar samsettu virkni sem óákvörðunarsvæðið er gert úr, þá segir 

hann nærveru slíkrar veru fela í sér bælingu eða útilokun allra þeirra þátta annarra viðfanga sem 

virkni þeirra hefur ekkert við að gera: „They allow to pass through them, so to speak, those external 

influences which are indifferent to them; the others isolated, become 'perceptions' by their very 

isolation“ (Bergson 1911, 28). Í þessum skilningi á skynjun leynist um leið skilningur á sköpun sem 

nær allt frá tilkomu lífs til listrænnar sköpunar, að hún felist ekki í þeirri jákvæðu aðgerð að setja 

saman það sem ekki var áður, heldur þeirri neikvæðu aðgerð að draga frá heildinni það sem ekki á 

að vera með – eins og skúlptúristi sem heggur mynd úr granítklumpi.

Í dag má segja að þessi skilningur á hinum líkamnaða hug sé útbreiddur, jafnvel viðtekinn, 

þótt tekist sé á um heimspekilegar útfærslur á grundvelli þess skilnings. Kenning Bergsons er 

vitaskuld flóknari en hér gefst tóm eða er tilefni til að útlista – bókin sem hér er vitnað til leggur 

fram þann skilning að það sem sé raunverulega af öðrum toga eða eigi sér aðra tilvist en efni, þó 

það sé háð efninu og aðeins til fyrir tilstuðlan þess, sé ekki skynjun sem sé einfaldlega efnislegur 

viðburður, mynd sem orkar á mynd, heldur minni. Það er, að þó svo að skynjun sé efnisleg, þá er 

ekki þar með sagt að hugur eða meðvitund sé aðeins hegðun efnis – þar þarf lengra mál til 

útlistunar. Þannig fetar Bergson annars vegar varlegar í átt að ílægri heimsmynd en hiklaus 

trúarjátning okkar daga á úreldingu allrar tvíhyggju felur í sér. Hins vegar dregur hann af ílægninni 

heimspekilegar afleiðingar sem ekki eru alltaf leiddar til lykta samfara auðfúsari játningu á 

endalokum tvíhyggjunnar – afleiðingar sem voru William James tilefni til að gefa verkinu Matière 
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18 Þó að flækjustig í samsetningu og áorkan efnisþátta hvers á annan aukist með þróun lífs hættir hver eining 
vitaskuld ekki að vera einnig hrátt efni, og því má segja að þó að veran maður í heild verði ekki áskynja um 
alla áorkan alls efnis í kringum hann, verði hlutar hans það, á því sviði tilverunnar sem meðvitund hans 
nemur ekki, það er að því leyti sem hann er einnig einfaldlega steinvala. 



et mémoire einkunnina „Kópernikusarbylting“.19  Þar á meðal eru afleiðingar fyrir hugtakið frelsi 

eða tvenndina frelsi og nauðsyn, sem verður innan þessarar heimsmyndar ekki lengur spurning um 

annað hvort eða, heldur stigsmun flækjustigs þeirra formgerða sem byggjast upp innan 

óákvörðunarsvæðisins með ferli sem má nefna þróun, þróun lífs annars vegar, en um leið menntun í 

lífi einstaklings: því fleiri valkostir sem standa til boða um viðbragð við áreiti, því meira er frelsi 

hans (Bergson 1911, 332). Hinn sýnilegi hluti þessarar þróunar, utan að, er aukin hreyfigeta í rými – 

en hin hliðin fer auðveldlega fram hjá athuganda, að samfara þessari auknu hreyfigetu í rými vex 

„spenna meðvitundar í tíma“. Meðvitund og tími verða hér innbyrðis háð fyrirbæri, sem bæði koma 

til fyrir tilstilli þarfarinnar á eða viljans til – Bergson gerir ekki upp á milli ólíkra mögulegra 

hugtaka um aflið að baki þróuninni – að orka á rýmið.

Heildarmynd verksins er flóknari og skal hafa þann fyrirvara á skilunum sem því eru gerð hér 

– við leyfum okkur að draga aðeins til það tvennt sem okkur varðar, úr sarpi Bergsons:

1. Efnislegan skilning hans á efni sem mynd og mynd sem venslum og áorkan. Sá skilningur 

mun liggja til grundvallar í því sem á eftir fer.

2. Hugmynd um frelsi sem magn á sviði samofinnar meðvitundar í tíma og athafnagetu í rými. 

Enginn listmiðill birtir jafn skýrt og kvikmyndin þau vensl athafnagetu í rými og meðvitundar í 

tíma, sem Bergson setur fram sem samofinn vettvang þróunar og þroska.

Um öll þau sértæku hugtök sem koma við sögu, algildi og hið almenna eins og þau birtast 

meðal annars í verkum Badious síðar í ritgerðinni, gildir það sem Bergson segir um frelsið og hefur 

fyrir lokaorð verksins Matiere et memoire, að frelsið á djúpar rætur í nauðsyn og verður til í 

nálægri samverkan við það. Andinn þiggur að láni frá efninu skynjanirnar sem hann nærist á og 

færir þeim efnið aftur með hreyfingu sem hann markar með frelsi sínu. (Bergson 1911, 332) Verður 

þessi mynd af lífi og átökum frelsis og nauðsynjar þegin sem lýsing á listrænu starfi líkamnaðrar 

hugveru, þar sem ekki þarf að greina milli sköpunar og framleiðslu.
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19 Í desember 1902 hóf James bréfaskriftir við Bergson með bréfi sem sagði meðal annars um verkið að það 
„makes a sort of Copernican revolution as much as Berkeley's Principles or Kant's Critique did“. Tilvitnunina 
má finna í kaflanum „Chronology“ í safnritinu James 1992. 



4. Stuttmyndirnar (1954–1958): frumefnin kynnt

If I’m not so fond of Foucault, it’s because he’s always saying, “During this period, 
people thought ‘A,B,C’; but, after such and such a precise date, it was thought, 
rather, that  ‘1,2,3.” Fine but can you really be so sure? That’s precisely why we’re 
trying to make movies so that  future Foucaults won’t be able to make such 
assertions with quite such assurance.
(Godard 1969, bls. 26)

Sú yfirheyrsla myndarinnar yfir orðinu sem Godard lýsir í tilvitnuninni hér að ofan, ef við leyfum 

okkur að umorða, er skyld aðferð raunvísinda: að leggja fram tilgátu, sem er mátuð við heiminn 

með prófunum, til að sannreyna hana, þar sem vísindamaðurinn heitir því að lúta í lægra haldi ef 

svo ber við, enda beri starf hans engan ávöxt ef hann er ekki tilbúinn að viðurkenna að hugmyndin 

var röng, stangist hún á við heiminn.

Meðal fyrstu stuttmynda Godards eru léttar, litlar sögur af hversdagslífi í París, sem í raun eru 

svo opnar, leikandi og hugsanlega leitandi að það væri auðvelt  að saka þann höfund um markhyggju 

sem reynir að sjá í þeim vísi að öllu sem á eftir fer – ekkert í þeim felur í sér loforð um atburð 

framundan á borð við þann sem fólst í A bout de souffle (1959) að Weekend (1967), hvað þá síðari 

verk Godards. Það er engu að síður forvitnilegt að sjá þessar myndir í ljósi hugmyndarinnar um átök 

orða og mynda. Charlotte et son Jules (1958) er síðasta stuttmyndin sem Godard gerir áður en hann 

ræðst í gerð A bout de souffle. Framleiðslan er jafn einföld og hugsast getur: leikstjórinn er einn í 

herbergi með myndavél, með tveimur leikurum myndarinnar – aðeins annar leikaranna talar og til 

að komast hjá því að taka upp hljóðið á staðnum talar Godard sjálfur yfir hann á hljóðrásinni í 

eftirvinnslu. Sagan er á þessa leið: Ungur maður (Jean-Paul Belmondo) situr einn í litlu herbergi, 

sem hann virðist búa í. Hann reykir, á borði er ritvél, og þarna er bekkur sem hann sefur greinilega á 

– einhvers konar bóhem sem síðar kemur í ljós að hefur listrænan metnað og er að vinna að bók. Inn 

kemur fríð stúlka í fallegum kjól og maðurinn ungi gerist  óðamála: „Ég vissi að þú myndir koma 

aftur, auðvitað kæmirðu aftur, en þú skalt ekki halda að ég taki þér fagnandi sísona, konur eru svo 

hverfular, þú veist aldrei hvað þú vilt, en nú hefurðu ákveðið þig og hér ertu – ekki grípa fram í fyrir 

mér – hér ertu og biður mig um að taka við þér og hver veit, kannski tek ég við þér“ – kvikmyndin 

er þrettán mínútna löng og lungann af tímanum fjargviðrast ungi maðurinn svona yfir vitleysunni í 
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stúlkunni, að hafa farið frá honum, fagnar því með semingi að hún sé komin aftur og skipar henni 

endurtekið að grípa ekki fram í fyrir sér, hann viti hvað hún ætli að segja – svo leggur hann henni 

orð í munn og svarar henni sjálfur, þar til heyrist í bílfautu fyrir utan gluggann: nýi kærasti 

stúlkunnar bíður, hún kom bara til að sækja tannburstann sinn. Charlotte kveður, fer út með 

tannburstann, og Jules situr eftir forviða.

Hér er karlinum og konunni stillt upp samkvæmt hefðbundnum forskriftum um hlutverk 

kynjanna: hann er maður orðsins og hugmyndanna, með ekkert nema ritvél í herberginu sínu og auk 

þess óðamála – talar í belg og biðu og skipar henni að hafa hljótt, henni reynir þó aldrei að opna 

munninn – hún er hinn þögli efnislegi veruleiki, myndin af sjálfri sér, sem hann stendur frammi 

fyrir og rekst á valdleysi sitt, en um leið valdleysi orðsins, andspænis veruleikanum. Meira að segja 

hluturinn sem hún kemur að sækja er efnislegur hlutur til umhirðu efnis og útlits – með tannbursta 

sinnir maður myndinni af sjálfum sér, um leið og maður sinnir heilsu sinni. Gleðin og frelsið er 

hennar, efnisins og myndarinnar, leiðinn og einsemdin er hans og orðanna sem fá engu haggað – 

hún fer og hann situr eftir.

Brody (2008) ræðir um það hvernig Godard var síðastur meðal samferðamanna til að gera 

kvikmynd í fullri lengd – að hann hafi tekið lengstan tíma að komast af stað, að færa sig úr 

kvikmyndagagnrýni í kvikmyndagerð, eins og meðlimir frönsku nýbylgjunnar gerðu einn af öðrum. 

Þetta skýrir Brody með því að leit Godards að heimspekilegum forsendum nálgunar sinnar 

(„philosophical elements at the basis of his thoughts about the cinema“ Brody 2008, 19)  hafi verið 

tímafrekari en hinna. Ef við tökum Brody á orðinu og föllumst á þessa skýringu á því að Godard 

gerði ekki A bout de souffle fyrr en 29 ára gamall, þá er freistandi að leita í stuttmyndunum sem 

hann gerir fram að þeim tíma, að framþróun eða leit Godards að þessum forsendum.

Allra fyrsta kvikmyndaverkið sem Godard er skráður fyrir sem leikstjóri er 20 mínútna langa 

stuttmyndin Opération béton (1955). Myndin fjallar um stíflugerð til virkjunar í Sviss, þar sem 

Godard starfaði sjálfur sem verkamaður – og seldi síðan verktakafyrirtækinu sem kynningarmynd 

fyrir stífluna. Eins og titillinn gefur til kynna, Aðgerðin steypa, er öll áhersla lögð á hinn hreina og 

hrikalega efnisleika, magn efnisins, átök mannsins við það – „6 milljón rúmmetrar af steypu“ – sem 

lagðir eru upp til að hemja yfirgangssemi vatns, fljótandi efnis, hátt uppi í svissnesku ölpunum – 

enn meira efni, sem maðurinn stendur andspænis í smæð sinni annars vegar, en með metnað til að 

takast á við það hins vegar. Myndin er þögul.

Brody vill meina að næstu stuttmynd sína hafi Godard gert af nokkurs konar samviskubiti yfir 

þessu fyrsta verki, yfir því að hafa hafist  handa með því að selja kvikmyndagerð sína hæstbjóðanda, 

og gert nokkurs konar auglýsingu frekar en standa sem höfundur að baki eigin sýn (Brody 2008, 
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34). Myndin sem samkvæmt Brody felur í sér svar Godards við því að hafa starfað af óheilindum 

heitir Une femme coquette, er tíu mínútna löng, byggð á smásögu Guy de Maupassant, Le Signe: 

Kona prófar að herma eftir bendingu vændiskvenna til karlmanns á götu, eins og hún vilji fá hann 

til fylgilags við sig – hann reynist fús og fylgir henni en lætur sig ekki hverfa þegar hún vill koma 

honum í skilning um að henni hafi ekki verið alvara. Hann eltir hana upp að dyrum heima hjá henni 

og þegar þangað er komið ákveður hún loks að hleypa honum inn og sænga með honum, til að losna 

við hann áður en maðurinn hennar kemur heim og af ótta við að maðurinn gæti látið lögregluna vita 

af tilburðum hennar. Nálgun Brodys virðist tæk, að segja að Godard geri hér að viðfangi sínu 

tilburðina sem hann viðhafði með Opération Béton og vill síðan ef til vill ekki standa við – að gera 

hæfileika sína að söluvarningi af tækifærismennsku, og að gera það sem til að vera merkingarbært 

krefst sjálfræðis – list að sama skapi og ást  – undir annan seldur, það er af óheilindum, samkvæmt 

þeim sartrísku áhrifum sem Brody leggur áherslu á að Godard starfi og hugsi undir á þessum tíma. 

Áhugaverðara fyrir okkar athugun er hins vegar efnisþátturinn eða fyrirbærið sem bætist  við í 

þessari mynd frá hinum hreina efnisleika tonnanna, aflsins og átakanna í myndinni um steypuna: 

Bendingin (e. gesture). Tvílráð, varasöm, háskaleg – röng bending getur steypt manneskju í glötun. 

Og eins þó að úrvinnsla efniviðarins sé létt kómedía, eru það ekki litlir atburðir í táknheimi manna 

sem myndin fjallar um. Ef þessi tvö fyrstu skref Godards í eigin kvikmyndagerð eru skoðuð saman 

má segja að síðari myndin segi um þá fyrri: Fjöll ljúga þó ekki. Steypa lýgur ekki, fljót ljúga ekki. 

Menn – konur – ljúga.

Bendingin er tungumál á undan tungumálinu, sá samskiptamáti sem við höfum yfir að ráða í 

löndum þar sem við tölum ekki málið, eigum engin orð. Sérhver bending má segja að hefjist, 

umskrifuð í orð, á orðinu „ég“ og er öðrum þræði umsögn um þann sem bendir: ég sé, ég vil, ég er, 

ég held, mér finnst … – Konan gefur frá sér bendingu sem segir „Ég er til sölu og ég býð mér þig“ – 

en það að bendingin hafi þessa skýru merkingu er í ákveðnum skilningi ekki afráðið fyrr en karlinn 

tekur hana á orðinu, gengst við henni með viðbragði sínu. Þá hefjast flækjur, konan er komin í stöðu 

sem hún ætlaði sér ekki (eða hvað? – ásetningur er nokkuð sem birtist ekki blátt áfram í mynd, en 

ásetningur hennar var í það minnsta augljóslega ekki svo einfaldur að hún hafi viljað beinlínis það 

sem bendingin gaf til kynna) – og hún losnar ekki úr viðjum bendingarinnar, afleiðingum hennar, 

afleiðingum táknunarinnar, fyrr en með því að gangast við táknuninni með því að brjótast út í 

hreinum orðlausum líkamleika og gera „það“. Hún leysir vandann, eða leysir sig úr klípu, með því 

að gera logna bendingu sanna. Eftirmálinn fylgir ekki sögunni – hvort líta beri á endann sem lausn 

eða tækifærissinnaða reddingu í slæmri trú, hvort viðjar vandans verða enn meiri – en með 
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myndinni á sér stað augljós atburður: táknunin kemur til sögunnar í veröld sem áður var hreint efni. 

Og táknunin er til vandræða.

Í þriðju stuttmynd Godards, Tous les garçons s'appellent Patrick (1957), heldur táknunin 

áfram að vera til vandræða – og þær persónur sem lifa meðal svikinna tákna eru enn til umfjöllunar. 

Hér er það karlpersóna sem lætur frá sér fölsk skilaboð til tveggja kvenna. Myndin er full af 

léttleika, lítil grínmynd, um tvær stúlkur sem búa saman og segja hvor annarri frá piltum sem þær 

hittu, hvor í sínu lagi, sem báðir voru sjarmerandi og huggulegir og heita báðir Patrick. Þegar þær 

fara saman úr húsi sjá þær hins vegar hvor sinn piltinn á götu, benda báðar og uppgötva að um sama 

manninn var að ræða, sem er í þá mund að fylgja þriðju konunni, ókunnugri, upp í leigubíl. Hann 

sér þær, yppir öxlum, og sest inn í bílinn.

Andspænis konunni sem kom sjálfri sér í klípu með því að gefa frá sér falska bendingu í Une 

femme coquette er hér á ferð maður sem hefur slíkar falskar bendingar að lífsmáta – hinn 

tækifærissinnaði, hugsanlega skammsýni, nautnasinnaði karlmaður, höstlerinn eða kvennabósinn. 

Stelpurnar fara óskaddaðar úr sögunni, enda uppgötva þær svikin áður en þau leiða þær til falls í 

siðferðilegum eða kirkjulegum skilningi – og rétt eins og fyrri sögunni fylgdi ekki eftirmáli um 

afdrif giftu konunnar kemur ekki á daginn hvernig fer fyrir unga manninum þegar til lengdar lætur – 

hvort hann verður farsæll, hamingjuríkur eða stefnir sjálfum sér í glötun. Þó að sú aðgreining 

kynjanna sem Brody  gerir sér mikinn mat úr sé til staðar í verkum Godards upp að því marki að það 

er ekki einfalt  að líta á hann sem femínískan höfund, þá er heldur ekki auðvelt að flokka hann sem 

and-femínískan eða chauvinískan: hafi verið hægt að lesa mynd um konu sem óvart braust út í 

vændi sem einhvers konar umsögn um konur almennt (eins og síðar mun standa myndinni Une 

femme mariée fyrir þrifum) þá verður ljóst með þessari mynd að Godard ætlar ekki konum einum 

að stunda falskar bendingar. Andspænis sínum eigin fölsku bendingum virðast hins vegar karlinn og 

konan vera hvort í sinni stöðunni – á meðan konan verður fyrir barðinu á eigin lygi, þá hagnast 

karlinn á sinni, í það minnsta til skamms tíma litið: hann fær það sem hann sækist eftir, hún fær 

einmitt það sem hún ætlaði ekki að sækjast eftir. Þar sem Freud er löngu genginn, kominn í og 

farinn aftur úr tísku, og grundvallaratriði sálgreiningar öllu menntafólki í París ljós á þessum tíma, 

má raunar ætla að það sé ekki oftúlkun að segja að spurningin sé opin hvað konan „raunverulega“ 

ætlaði sér – hvort  hin svikna bending, eða bendingin sem hún var ekki tilbúin að standa við, fól í sér 

freudísk mismæli eða acting-out á löngun sem henni stendur ekki til boða að samsama því 

kvenhlutverki sem hún annars gengst við. Hvað varðar viðfangsefnið tákn andspænis ótáknaðri 

Raun er hins vegar óhætt að lesa þessi verk saman, og sjá alla strákana sem heita Patrick sem beint 

framhald af þeim vandræðum sem verða við innrás táknsins í veruleikann með konunni daðurslegu.
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Fjórða stuttmynd Godards heitir Une histoire d'eau (1958) og er gerð í samstarfi við François 

Truffaut. Og hér hefur táknunin/bendingin/tungumálið öðlast nýja tilvist, þar sem myndin er öll 

talsett með voice-over frá aðalpersónunni, konu sem er jafn málglöð og Jules verður síðar sama ár í 

herberginu með Charlotte. Hér ryðjast raunar fram með offorsi báðir þættirnir: efnisleikinn sem 

haldið er til haga með stíflugerðinni í svissnesku Ölpunum birtist í vatnsflóði innan bæja í nágrenni 

Parísar sem eru á kafi, svo að íbúar komast hvorki lönd né strönd – um leið og orð persónunnar 

flæða, alveg óheft af efnisleika og slitin frá efnisleika myndarinnar, á hljóðrásinni einni. Efnið og 

orðið eru þannig enn nánast aðskilin, eiga sér sitt hvora tilvistina í miðlum sem fara saman en 

snertast ekki – og meira að segja þegar við sjáum varir karlmanns hreyfast er það rödd 

kvenpersónunnar sem við heyrum, sem endursegir orð hans í óbeinum og beinum tilvitnunum á víxl 

– í frjálsri óbeinni ræðu.20  Ákveðin tilraun er líka gerð með hliðstæðu við free indirect speech í 

myndskeiðum þar sem skiptast á skot af jörðu, frá sjónarhóli fólks, með ferðalag kvenpersónunnar á 

þessum tiltekna degi sem útgangspunkt, og yfirlitsmyndir af flóðasvæðunum, sem eru í ætt við 

fréttamyndir, sumar teknar úr þyrlu – um leið og tónlistin er klippt milli strengjasveitar í nánd við 

konuna og frumskógartakts með fréttamyndunum, án þess að rof eða hlé verði á textanum sem 

fluttur er yfir myndinni. Hliðstæðan í notkun tungumáls og mynda er þó aðeins hliðstæða: 

fyrirbærin tvö virðast engin áhrif hafa hvort á annað.

Sagan er sáraeinföld: ung kona þarf að komast til vinnu í París, en flóðin gera henni erfitt  fyrir 

að komast leiðar sinnar. Hún fer um með tréplönkum, gúmmístígvélum og árabáti þar til hún fréttir 

að strætó gengur ekki. Það má taka til greina að þó svo að efnisleika og hið myndræna megi á 

stundum leggja að jöfnu eða sjá sem eina hlið í verkum Godards andspænis tungumáli og táknun, þá 

birtist hér líka andstæða hins hráa efnisleika og myndarinnar sem haldið er til haga: Konan, með 

nýklippt hár, í fallegri kápu og búin til vinnu, gætir að því, með því að fá lánuð stígvél og fleira, að 

brjóta ekki gegn ásýnd sinni, gegn myndinni af sér, svo að segja – ólíkt körlum af launastétt sem 

birtast í myndinni tilbúnir að verða skítugir eða blautir eftir því sem verða vill. Hún húkkar sér loks 

far með manni sem er ekki eins ljótur og hvað? Bara hreint ekki svo ljótur … að því er hún segir, en 

tilraunir til að keyra reynast vonlausar svo þau ákveða að ganga. Hin tafsama yfirferð verður honum 

tækifæri til forfæringar, þau fara í eltingarleik, láta sig detta í grasið utan vega og hann kyssir hana. 

Eitt atriði í hljóðrásinni og annað þeirra á milli varðar okkur sérstaklega:

Í fyrsta lagi spyr hún okkur, á fjórðu mínútu myndarinnar, þegar hún er komin í bílinn með 

karlinum, hvort við vitum að fyrir sunnan þýði á undan á eftir og á eftir á undan? Svo segir hún, á 
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meðan bíllinn situr fastur í vatnspolli, og karlinn reynir að aka honum upp úr, brosandi og daðrandi 

við hana sem situr í farþegasætinu á meðan:

Þér finnst kannski ekki að ég eigi að fara út í þá sálma? Það  minnir mig á 
uppákomu við  Sorbonne-háskóla. Aragon hélt fyrirlestur um Petrarka. Hér opna ég 
hornklofa. Allir fyrirlitu Aragon. Ég elska hann. Nu loka ég hornklofanum aftur. 
Aragon talaði semsagt um Petrarka við Sorbonne-háskóla. Hann byrjar með 
endalausri lofræðu um  Matisse. Eftir þrjú kortér hrópaði stúdent aftan úr salnum: 
„Komdu þér að efninu! Komdu þér að efninu!“ Og Aragon sagði einfaldlega að 
listræn snilld Petrarkas fælist í útúrdúrum. Og þannig er það líka með mig. Ég kem 
mér ekki að viðfangsefninu: Voilà, það er viðfangsefnið mitt!

Orðin eru þannig sjálfum sér næg, þau fara um víðan völl og þurfa ekki á samhengi eða samræmi 

við myndina að halda. Þau fela ekki einu sinni í sér ásetning – og þó að sá ásetningur persónanna að 

komast til Parísar verði fyrir hindrunum í efnisheiminum reynist sú hindrun ekki endir heldur 

upphafið að sögu sem felst einvörðungu í útúrdúr líka, ranghölum og ófyrirséðum kossum. Þannig 

sér, innan sögunnar líkt  og í formi myndarinnar, hvort sviðið fullkomlega um sig: orðin eru á eigin 

vegum en efnið – bíllinn, líkamarnir, vatnið – öðrum.

Í öðru lagi er hins vegar atriði þar sem þau liggja innan um gróður, búin að yfirgefa bílinn, 

búin að kyssast, og karlinn spyr hvort hann megi kyssa konuna aftur. Hún segir nei. Hann spyr: en 

ef ég fæ þig til að hlæja. Hún segir að það takist ekki, en þeim semst um það veðmál að ef hann fái 

hana til að hlæja muni hún leyfa honum að kyssa sig. Maðurinn segir þá hvern brandarann á fætur 

öðrum, og engan fyndinn, í það minnsta ekki í hennar huga. Hann kyssir hana samt að lokum. Þegar 

myndinni lýkur eru þau loks komin til Parísar, allt er á floti, og hún segir áhorfendum að líklega 

muni hún sofa hjá honum þá um kvöldið.

Með því að brandararnir, orðin, vel eða illa valin, hafa engin áhrif á framvinduna – að hann 

fær hana ekki til að hlæja með orðum sínum, tapar veðmálinu, en kyssir hana samt, er aðskilnaður 

orðanna og efnisins enn undirstrikaður. Svo fer sem fer, orðin rétt fljóta ofan á efnisheimi sem lýtur 

öðrum lögmálum.

Það er eftir þessa mynd sem Godard gerir loks Charlotte et son Jules um hinn óðamála og, á 

sérkennilega rólyndislegan máta, örvæntingarfulla Jules sem fær ekki neinu breytt um heiminn með 

kjaftavaðli sínum. Frá efnisleika og aflvirkjum steypunnar í Opération Béton, yfir í flæmi orða sem 

engu fær haggað – þar um lá ferðalag Godards í leit að „heimspekilegu forsendunum“ fyrir nálgun 

sinni á kvikmyndagerð, sem Brody  nefnir svo, og birtist loks ári síðar í myndinni sem opnaði nýjan 

kafla í kvikmyndasögunni: A bout de souffle.
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5.  Flusser: átök orðs og myndar

Ef Matière et mémoire má með ofureinföldun taka saman í nokkurs konar forsókratískt textabrot 

með orðunum „allt er mynd“ þá væri minni glæpur að draga verk tékkneska heimspekingsins Vilém 

Flusser (1920–1991) saman í setninguna: „mannkynssagan er sagan af átökum myndar og texta“.21 

Tékkneski, þýskumælandi gyðingurinn Flusser fluttist brott undan hernámi Þjóðverja árið 1939, 

fyrst til London en síðan áfram til Brasílíu þar sem ferill hans sem fyrirlesari og höfundur hófst á 

portúgölsku. Fyrsta bók hans, Lingua e realidade, kom út árið 1963 og fjallaði um tungumál og 

notkun þess, en hann hafði í greinum og fyrirlestrum lagt drög að kenningu um greinarmun orðræðu 

og samtals (e. discourse og dialogue), og átökum þessara forma um yfirráð í samfélagi. Hann leit 

svo á að samtími hans einkenndist af yfirráðum (orð)ræðunnar, sem byggði alltaf á formgerð 

fyrirlestrarsals – það er að ein skilaboð berast  mörgum, sem ekki hafa færi á að svara. Vonir um 

lýðræðisþróun og frelsi batt hann við tæknilegar breytingar sem myndu auka veg samræðunnar á 

ný. Þetta var fyrir honum tilvistarspekilegt viðfangsefni, á skyldan máta og ég–þú sambandið í 

skrifum Martins Buber. Þremur árum eftir valdatöku hersins í Brasilíu 1964 tók Flusser að kenna í 

Evrópu og skrifa á þýsku og flutti loks með fjölskyldu sinni til Frakklands 1973. Árið 1983 kemur 

loks út fyrsta verk hans á þýsku, Für eine Philosophie der Fotographie.  Þetta er um leið fyrsta verk 

hans sem vakti nokkra alþjóðlega athygli, og kom út í þýðingum á tíu tungumálum. Þar kemur fram 

sú þróun hugsunar hans sem varðar þessa ritgerð: umfjöllun um ólíka rökvísi texta og myndar. 1985 

kemur út verkið Ins Universum der technischen Bilder og 1987 loks verkið Schrift. Það sem veitir 

höfundarverki Flussers sérstöðu gagnvart þeim þekktari höfundum sem fengust við sömu 

viðfangsefni á þessum tíma, t.a.m. Baudrillard og Marshall McLuhan,22  fyrir utan stíl skrifa hans 

sem mótast að miklu leyti af ritstörfum innan fjölmiðla sem hann sinnti bæði á undan og samhliða 

því sem hann varð prófessor, er annars vegar existentíalískur undirtónninn í meðförum 

viðfangsefnisins, sem alltaf virðist sett  fram út frá spurningu um hlutskipti mannsins sem 

tilfinningahlaðinni spurningu, án þeirrar kýníkur sem einkenndi verk Baudrillards og þeirri einföldu 
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efnisveruleikans á ólíkum tímabilum og bera þá saman, í texta sem styðst oft ekki við aðrar heimildir en 
þessa ímyndun út frá því sem er á allra vitorði. 



bjartsýni sem finna má hjá McLuhan;23  hins vegar söguleg greining átaka sem umgjörð 

viðfangsefnisins, átaka sem teygja sig bæði fram úr og aftur fyrir samtíð Flussers sjálfs. Raunar er 

„greining“ vandmeðfarið orð í þessu samhengi. Eins og Adrian Martin orðar það í grein sinni um 

Flusser í nýútkomnu lykilriti um heimspeki kvikmynda getur það slegið lesanda út af laginu að 

mæta verki höfundar á þessu sviði sem ekki virðist leggja nokkurn metnað í skírskotanir til 

tiltekinna verka. Þannig segir Adrian Martin (2009) að Flusser sneiði hjá skírskotunum til tiltekinna 

verka, listamanna eða hreyfinga, og nefnir að í skrifum hans um hönnun sé til dæmis nær aldrei 

minnst á hönnuði, hugleiðingar um „lögun hluta“ drepi frekar á tilteknum frumgerðum: tjaldinu, 

ritvélinni, veggnum, hjólinu, skrifborðinu … (Martin 2009, 31). Martin túlkar þær breiðu 

pensilstrokur sem segja má að einkenni texta Flussers vinsamlega sem útlínur „hreinnar kenningar“: 

„what concerns him is precisely the grounding of the medium itself: what defines it, and what it 

allows.“ (32). Blaðamannsstílinn og breiðu strokurnar er þó vissulega hægt að líta öðrum augum, 

eins og Martin reynir ekki heldur að dylja. Eftir stendur að í textum Flussers leynast frjóar innsýnir 

– og þar á meðal ein grundvallarinnsýn sem varðar þessa ritgerð og höfundarverk Godards: sú 

hugmynd að stærri skeið í sögu mannsins megi greina út frá átökum milli eðlisólíkrar rökvísi texta 

og mynda. Hugmyndin birtist í knöppu máli í upphafsorðum Towards a Philosophy of Photography:

This book is based on the hypothesis that two fundamental turning points can be 
observed in human culture since its inception. The first, around the middle of the 
second millennium BC, can be summed up under the heading “the invention of 
linear writing”; the second, the one we are currently experiencing, could be called 
“the invention of technical images”. (Flusser 2000, 7) 

Rökvísi textans er hin línulega rökvísi sögunnar (e. history), samhengi orsakar og afleiðingar, sem 

kemur til sögunnar sem fyrirbæri eða hugkví í tilveru mannsins samfara tilkomu textans, á þeim 

tímapunkti þegar mannkyn segir skilið við tíma sem eru eftir á að hyggja réttilega nefndir 

forsögulegir. Þetta er sú rökvísi sem yfirleitt er vísað til þegar rætt er um rök eða lógík án frekari 

einkunna. Lógík, í sinni formföstustu mynd innan greiningarheimspeki, en einnig í hversdagslegri, 

óeimaðri notkun, felst í línulegri niðurskipan hugsunar, þar sem staðreyndir eru tiltekin 

skilgreinanleg og skilgreind vensl milli hluta, auk vensla milli venslanna. Texti felur þannig í sér 

möguleikann á að greina frá orsakasamhengi. Rökvísi myndarinnar, segir Flusser, er hins vegar 

galdrarökvísi: „Such space-time as reconstructed from images is proper to magic, where everything 
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repeats itself and where everything partakes of meaningful context.“ Slíkur heimur töfra á sér mjög 

frábrugðna formgerð, segir Flusser, frá heimi línulegrar sögu þar sem ekkert er endurtekið og þar 

sem í öllu má greina afleiðingu af orsök, sem aftur verður orsök frekari afleiðinga. „For example, in 

the historical world, sunrise is the cause of the cock's crowing; in the magical world, sunrise means 

crowing and crowing means sunrise. Images have magical meaning“ (Flusser 2000, 7). Með því að 

eitt fyrirbæri stendur á fleti í grennd við annað er ýjað að venslum, án þess að greinargerð þurfi að 

fylgja, eins og gert er ráð fyrir í texta, um hver þessi vensl eru. Slík framsetning verður hér nefnd 

hæfing, eins og getið er í inngangi.

Þessi skilningur á greinarmuni myndar og texta samræmist  fyllilega hugmyndinni um innrás 

hins táknræna sviðs í sögu hugverunnar í lacanískri sálgreiningu, þeim atburði sem þar er nefndur 

gelding og er ekki óskyldur gyðing-kristilegu hugmyndinni um syndafallið. Myndin er ekki táknræn 

í þeim skilningi sem tengsl táknmyndar og táknmiðs eru tilfallandi – sá aðskilnaður kemur til með 

tungumáli. Um leið rofnar sú heild sem heimurinn myndar fyrir innrás tungumálsins og línulegs 

skilnings: fram að þeirri tilurð sértækra hugtaka sem tungumálið ber með sér fellur merking og 

heimur eins og flís við rass, svo að segja, þar sem merking felst í þeim tengslum sem birtast 

jafnóðum og tveir þættir liggja saman í heiminum – dögun og hanagal. Skilningur tungumálsins fer 

hins vegar fram á sviði sem er óháður atburðum, og sem atburðirnir ná aldrei að samræmast 

fyllilega. Úr verður viðvarandi togstreita orðs og myndar sem Flusser segir marka alla 

mannkynssöguna. Með uppfinningu ritmáls hafi hugtök komið til sögunnar, eða hugtakavæðing (e. 

conceptualization). Hugtakabundin hugsun sé óhlutbundnari en hugsun í myndum, þar sem 

fyrirbærin séu rúin öllum víddum nema línunni. Sú uppfinning hafi þannig fært manninn skrefi fjær 

heiminum, hinum ótáknaða og ómerkta heimi (Flusser 1983, 8). Tímabil mannkynssögunnar hafa 

þannig samkvæmt Flusser einkennst af yfirráðum annarrar rökvísinnar í einu – hreyfingin frá 

miðöldum til nútíma er hreyfingin frá rökvísi myndarinnar að rökvísi textans, frá galdrarökvísi 

flatarins til orsakasamhengis línulegs skilnings. Sambærileg átök og færsla komu fram áður, segir 

hann, þegar trúarbrögð textans réðust gegn „skurðgoðadýrkun“ (e. idolatry), í von um að brjótast út 

úr viðjum myndanna að heiminum. Tilgangur skrifa er að stíga inn milli manns og mynda hans til 

að skýra þær. Með milligöngunni reynist textinn hins vegar dylja heiminn enn frekar fyrir 

manninum, í stað þess að auka gegnsæi að honum. Heimurinn reyndist ekki blasa við gegnum 

textann, heldur fól í sér enn eitt skrefið burt, og textadýrkun (e. textolatry) reyndist jafn skæð 

gildra.24  Maðurinn getur þá ekki lengur ráðið fram úr textum sínum né gert  sér í hugarlund 
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24  Her mætti tala um blætisdýrkun. Almennt er frekar skírskotað til mynda eða ímyndunar í umfjöllun um 
blæti. Blætisdýrkun textans virðist nýtt hugtak úr smiðju Flussers, eins þó að hann beiti ekki því orðalagi.



myndirnar sem textunum var ætlað að lýsa – textinn verður handan getunnar til ímyndunar og þar 

með tekur maður að lifa sem fall af textum sínum. Flusser nefnir þrjú dæmi um slíka þróun 

textabundinna formgerða út fyrir hið ímyndanlega: rétttrúnaðarkristni, rétttrúnaðarmarxisma og 

orðræðu náttúruvísinda.25 Flusser byggir á þeim skilningi að orðið vísi alltaf til myndar, og aðeins 

gegnum myndina á heiminn: þegar engin mynd var lengur möguleg til að hafa milligöngu milli 

orðræðu vísindanna og heimsins stóð veröld vísindanna eftir „tóm“. Sagan – ekki allir atburðir 

heimsins heldur Sagan sem frásögn og línuleg rökvísi, sem sjálf kom til með tungumálinu – er 

sigurganga tungumálsins við útskýringar mynda, sköpun hugtaka og aftöfrun (e. demagification). 

Þegar þeirri sigurferð er lokið og rökvísi textans hefur náð þeirri yfirhönd að þeir vísa ekki lengur til 

neins sem hægt er að ímynda sér, það er gera sér mynd af, þá er sögunni, segir Flusser, lokið. 

Einmitt á þeim tímapunkti, á 19. öldinni, voru tæknilegar myndir fundnar upp. Hugtakið „tæknileg 

mynd“ (e. technical images) notar Flusser yfir sömu fyrirbæri og Benjamin þegar hann ræðir um 

fjöldaframleiddu myndina, mynd sem er framleidd og endurframleidd með nokkurri sjálfvirkni. 

Flusser segir þessa uppfinningu hafa falið í sér markmið eða fyrirætlan, þá að gera texta 

ímyndanlega á ný, hlaða þá töfrum og komast þannig út úr þessu öngstræti sögunnar. (Flusser 1983, 

9).

Staða hinna nýju mynda, þeirra tæknilegu, gagnvart tungumálinu er önnur en staða þeirra sem 

fyrir voru, þar sem tungumálið hefur sjálft milligöngu um tilurð þeirra. Flusser talar um 

verufræðilegar sértekningar (e. ontological abstractions) í þessu samhengi: hefðbundnar myndir 

séu fyrsta stigs sértekningar, og skírskota beint til heimsins. Tæknilegar myndir eru aftur á móti 

þriðja stigs sértekningar, þar sem þær eru sértekningar úr textum sem eru annars stigs sértekningar 

(sértekningar hinna hefðbundnu mynda).26 

Það er frammi fyrir þessari sögu sem Godard beitir myndavél og klippiborði: hann tekst á 

hendur að birta táknmyndir samtímamenningar sinnar, orð og myndir, eins og þau birtast  gegnum 

persónur, mál og aðrar athafnir þeirra, og eins og þau birtast óháð persónum, í því sem Arthur 

Rimbaud nefndi „heimsk málverk“ (1873): búðarskiltum, auglýsingaspjöldum, dreifimiðum, 
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25 „[T]he scientific universe (the sum of the meaning of scientific texts) is not even supposed to be imagined. 
When we imagine something in the scientific universe, we are victims of improper decoding: he who wishes 
to imagine the meaning of the equations of relativity theory does not know at all what they are 
about.“ (Flusser, 2000, 9)

26 Tæknilegu myndunum fylgir um leið ný áskorun: á meðan sá sem horfir á málverk er meðvitaður um að 
þar hefur einhver fengist meðvitað við niðurröðun tákna, að þar er til staðar samsetning til að lesa í og leysa 
úr, og mætir verkinu með gagnrýnum hug til slíks starfa, með tungumálið að vopni, þá býður sjálvirknin í 
vélbúnaðinum að baki tæknilegu myndinni upp á ógagnrýnið áhorf: vélvirknin að baki myndinni gefur til 
kynna að hún sé ekki táknræn heldur hlutlæg. Áhorfandinn mætir þessum myndum því í raun ekki sem 
myndum heldur sem „glugga að heiminum“, treystir þeim eins og sínum eigin augum (Flusser 1983, 10).



glanstímaritum. Godard eygir sömu átök og Flusser en kemur að þeim úr annarri átt: Hann heldur 

því fram, á seinni árum, að textinn hafi yfirhöndina í þessum átökum, og hafi haft  hana frá tilkomu 

prentvélarinnar – „since Gutenberg“ (Godard 2004, 19).  Í máli hans liggur andúð, andstyggð eða 

þótti í garð undanlátssemi myndarinnar við yfirráð orðsins. Freistandi er að segja að það sé einmitt 

að þessu leyti sem Godard sé klassisisti að ástríðu – hann tekur sér ekki aðeins stöðu fyrir hönd 

myndarinnar gegn orðinu, heldur mætti segja að hann tali fyrir hönd fyrstu gráðu sértekningarinnar, 

sem Flusser nefnir svo, myndarinnar sem vísar beint á heiminn, gegn þriðju gráðu sértekningunni, 

þeirri mynd sem vísar aðeins til orða:

Take away the text and you’ll see what’s left. In TV nothing is left. When I watch 
television I watch it on mute. Without  the sound you see the gestures, you see the 
routines of the women journalists and hosts, you see a woman who doesn’t  show 
her legs, moves her lips, does the same thing, and occasionally is interrupted by so-
called on-the-scene footage. She’ll be the same the next day only the text  will have 
changed. So there should only be the text; let’s do radio. (Godard 2004, 20)

Í þessu viðtali er raunar umsögnin um fátækt myndarinnar undir oki orðsins römmuð inn af annari 

umkvörtun, söknuði Godards eftir samræðu: „I talked a lot  and I realized that people were 

criticizing me with the excuse that I was lecturing others, whereas I was looking more to start  a 

discussion.“ (Godard 2004, 16) – Í viðtalinu fellst Godard á að þetta geti haft meira með stöðu hans 

sem viðurkennds meistara að gera en ástand heimsins, að fólk hlusti á hann í andakt frekar en 

andmæla og eiga orðastað við hann. Þetta er mikilvægt vegna þess að afstaða hans er ekki með 

myndinni gegn orðinu sem slíku: samræðan er ekki aðeins mikilvæg fyrir Godard persónulega 

heldur fyrir ásetning myndverka hans: myndirnar eru til að vera ræddar og gagnrýndar. Þær gætu 

jafnvel reynst rangar:

Naively I thought  that  Histoire(s) du cinéma would spark a debate. Everyone hailed 
the artist’s great work, but  no one said that  what took place between Hitler and the 
[German film production company] UFA did not occur as I showed it. Yet  that’s 
what interested me. (Godard 2004, 18)

Í þriðja lagi nefnir hann hvernig orðræðan sem virðist stunduð um (kvik)myndir sé alls ekki um 

myndirnar. Aðspurður um þá umfjöllun sem þó er til staðar í frönskum dagblöðum (Libération og 

Le Monde) svarar hann því til að þar sé á ferð uppfyllingarefni og tilvistarréttlæting, en hann sjái 

ekki að þar sé skrifað af áhuga á myndunum. Þannig hafi hann meiri ánægju af að lesa íþróttafréttir 

og lýsingu á tennisleikjum, þar sem sagt sé frá því sem gerðist á vellinum. 
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Kvikmyndagagnrýnendur segi aftur á móti ekki frá myndinni heldur því sem þeir vilja að lesandinn 

hugsi um myndina. (Godard, 2001, 17)

Ef marka má orð Godards í þessu viðtali heldur hann þrennu fram um menningarástand um 

aldamótin 2000: (1) að sú umfjöllun sem virðist vera til staðar um myndir, sé ekki um myndir, (2) 

að hún sé ræða en ekki samtal, í skilningi Flussers og (3) að myndin hafi um leið glatað fullveldi 

sem hún einhvern tíma hafði.27  Ef í starfi Godards felst barátta virðist hún þannig ekki einhliða 

barátta myndar gegn orði heldur virðist nær lagi að orða hana sem kröfu um fullveldi hvors fyrir 

sig, og um samfélag þeirra sem fullvalda fyrirbæra. Um leið og myndin verður undirgefin orðinu, 

svo úr verður samband herra og þræls, rýrnar tilvist  beggja. Frekar en að halda með öðru 

fyrirbærinu gegn hinu virðist frekar vera að hann haldi með átökunum sjálfum: að stefnumótið, eða 

tilraunin til þess, haldi áfram að fara fram. Um leið hvetur Godard, með yfirlýstri löngun í ádeilu á 

það sem haldið er fram í L’histoire(s) du cinéma, til þess skilnings sem hér er lagður fram með 

hugtakinu hæfing, að orðum hans sjálfs innan verksins ætli hann ekki einfalt  sanngildi, heldur leggi 

þau í einhvers konar tilraunaskyni, til að máta þau við (aðrar) myndir og við áhorfendur, í von um 

áorkan.

Í höfundarverki Jacques Lacan leikur þrenningin tákn, mynd og Raun lykilhlutverk (Lacan 

1988). Þessi þrenning hefur orðið áberandi í samfélagsgreiningu síðustu ára, ekki síst í meðferð 

Slavojs Žižek sem eimar hana og setur framar í sínu höfundarverki en Lacan virðist hafa gert 

sjálfur. „Kenning Lacans hverfist sem áður segir um það sem hann kallar hið ímyndaða, hið 

táknræna og Raunina,“ segja Andri Fannar Ottósson og Steinar Örn Atlason í inngangi að 

Óraplágunni (Žižek 2008, 21). Þegar lífveran tekur tungumál verður hún að hugveru. Inngangan í 

tungumálið er innganga í táknræna tilveru, samhengi sem er ekki fyrst og fremst hlutlaus lýsing á 

veröldinni sem fyrir var, heldur krafa. Táknun eða merking sem krafa er þannig samofin siðferði, 

siðaboðum og þar með hvaða tilteknu hugmyndafræði sem ríkjandi málnotkun miðlar hugverunni: 

hvert orð sem henni eða þáttum umhverfis hennar er gefið felur í sér skilaboð um „réttan stað“ 

þeirra: karl, kona, eða „óknyttadrengur“, sem er dæmið sem Andri og Steinar taka (Žižek 2008, 23). 

Hér er hvorki tilefni né ráðrúm til ítarlegrar útlistunar á hugtökum sálgreiningar. Í þeirri 

kvikmyndagreiningu sem á eftir fer verður hins vegar staða persóna gagnvart tungumáli lykilatriði 

og þá ber að hafa þennan skilning á tungumáli í huga: tungumál sem annað orð yfir hið táknræna 

svið sem skipar í hlutverk og færir boð um rétta hegðan, jafnóðum og það sundurgreinir tíma og 

rúm í merkingarbæra hluta. Að tungumálstaka heitir hjá Lacan gelding, og sá sem stendur utan 
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27  Þetta fullveldi myndarinnar er raunar það sem Jacques Rancière leggur fram til skilgreiningar á því sem 
hann segir iðulega kallað nútíma en hann kjósi sjálfur að nefna „umdæmi fagurfræðinnar“,  eins og minnst var 
á í inngangi ritgerðarinnar. (Rancière 2007, 38).



tungumáls er að því leyti og í þeim skilningi ógeldur, verður ekki höfuðatriði – hér nægir að hafa í 

huga að tungumál, orðið, og siðferði eru samofin, og hitt að myndin eða hið ímyndaða, felur í sér 

hugsanlega ógn við slíkt siðferði.
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6. A bout de souffle (1959): tryggð við orð, tryggð 
við orðleysi

A bout de souffle kynnir sig í fyrstu hæversklega með leyfisnúmeri kvikmyndarinnar hjá franska 

kvikmyndaeftirlitinu og svo nafni myndarinnar, undir hægu, værukæru djass-píanói og trompet. 

Fyrsta skotið sem birtist þegar titilinn hverfur er mynd af síðu á dagblaði sem einhver heldur á og 

les: skopmyndasíðan, þar sem skopmyndir raðast í kringum heilsíðuauglýsingu. Við sjáum ekki 

hvað er auglýst, en myndin sem fyllir síðuna að mestu er ung kona í toppi og nærbuxum sem snýr 

baki og þar með rassinum í lesendur/áhorfendur, en horfir um öxl með því augnaráði sakleysisins 

sem notað er í slíkum myndum til að vekja girnd: eins og hún spyrji sig hvað það geti verið sem þú 

ætlir henni. Til að undirstrika barnslegt sakleysi stúlkunnar, sem þó er fulltíða að líkamsvexti, 

heldur hún fyrir aftan rassinn á sér á dúkku – sem er fullklædd og með hatt. Karlmannsrödd segir: 

„Apres tout, je suis un con. Apres tout, si, il faut. Il faut!“ – Þegar allt kemur til alls er ég asni – 

„arsehole“ – segir enska þýðingin, en con þýðir bókstaflega kunta – þegar allt kemur til alls þá 

verð ég – segir enska þýðingin líka (og oftúlkar frönskuna óhjákvæmilega: Það verður, segir hann, 

það er óhjákvæmilegt!) Blaðsíðan ratar niður af tjaldinu og Jean-Paul Belmondo kemur í ljós, með 

þvældan sígarettuvafning í munnvikinu og hattbarð sem skyggir á andlitið, yfir jakka, skyrtu og 

bindi. Hann tekur sígarettuna úr munninum og strýkur með þumli sömu handar, hægri handar, yfir 

varir sínar, þéttingsfast, frá sínu hægri til vinstri og aftur til baka – klippt. 

Michel, persónan sem Belmondo leikur, stelur bíl sem lögreglumaður hafði nýlagt í stæði, 

með hjálp vinkonu sem hann neitar að taka með sér, keyrir af stað – og með bílferðinni hefjast 

jump-klippingarnar – þar sem svipmyndir út um gluggann birtast hver af annarri virðingarlaust fyrir 

hinu veraldlega rými, og án þess að reyna að milda höggið af hverri klippingu með því að fela hana 

í hreyfingu eða augnaráði persónunnar á milli skota. Þessi háttur klippingarinnar einkennair alla 

myndina. Michel er hálfgerður einfeldningur – raular lag, talar upphátt um fyrirætlanir sínar: ég 

sæki peningana, spyr stúlkuna já eða nei og svo: – hann telur upp ítalskar borgir. Næsta setning: 

Sveitin er falleg. Þá: „J'aime beaucoup la France.“ Ég fíla Frakkland. Þannig hefur hann beint orð á 

því sem fyrir augu ber, með hinum sjálfsögðustu, eða banölustu orðum.

Í frekara virðingarleysi myndarinnar og persónunnar sameiginlega snýr hann sér að 

myndavélinni, í bílnum, á ferð og ávarpar áhorfendur með attitúdi: Ef þú fílar ekki ströndina, ef þú 

fílar ekki fjöllin, ef þú fílar ekki borgina, hypjaðu þig þá! Beint í kjölfarið: Hm … litlar stelpur að 

húkka far. Ég mun heimta koss á kílómeter. Sú minni er ekki slæm … hann leggur mat á þær en 
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kemst að þeirri niðurstöðu að þær séu hundar og keyrir áfram. Nokkrum sekúndum síðar hefur hann 

fundið byssuna í hanskahólfinu, sem myndin mun hverfast um, sveiflar henni fyrir framan bílrúðuna 

á meðan hann keyrir og segir bang! Bang! Bang! – „C'est beau le soleil,“ athugar hann, hrifinn á 

svip, með byssuna í hönd.

Þegar lögreglan verður á vegi hans gefur hann í og reynir að stinga af, sem virðist óþarft 

viðbragð, en eitthvað er að vélinni – viftureimin: hann leggur í rjóðri. Lögreglumaður hefur uppi á 

honum á mótorhjóli, og þegar lögreglumaðurinn segir Belmondo að staðnæmast sækir hann byssuna 

– andlit hans birtist í nærmynd, handleggur, síðan hluti byssunnar – við heyrum skot og 

lögreglumaðurinn fellur. 

Það er í þessu myndskeiði sem jump-klippingin verður róttæk. Almennt viðmið við gerð 

frásagnarmynda – sem þrátt fyrir áhrif A bout de souffle á frásagnartækni í kvikmyndum er enn 

ríkjandi og nánast ófrávíkjanlegt enn í dag – er að auðvelda áhorfendum að gera sér grein fyrir 

rýminu sem atburðarás fer fram innan með því að fylgjast með henni frá sjónarhóli sem helst 

stöðugt öðru megin við ímyndaða línu milli persónanna. Á meðan tvær persónur eru hvor á sínum 

stað er þannig önnur alltaf hægra megin frá myndavélinni og í rammanum, hin vinstra megin. 

Mikilvægi þessa fyrir rýmisskynjun í þágu frásagnar verður ljós með fótboltavöll til hliðsjónar, þar 

sem sama lögmál gildir: allar myndavélar í upptöku íþróttaleiks af þeim toga eru sömu megin 

vallarins, þannig að ekki skapist ringulreið með það að liðin sæki til skiptis til hægri og vinstri á 

skjánum. Að brjóta þessa línu og staðsetja vélina skyndilega hinu megin vallarins, svo að segja, 

voru og eru álitin mistök viðvaninga einna og algjörra byrjenda. Godard skapar sjokk og ringulreið 

á þessum vendipunkti í myndinni með því að þegar vikið er frá víðu skoti í nærmyndir af Michel og 

byssunni, stekkur sjónarhóllinn yfir ásinn, svo að Michel hann snýr til hægri en ekki til vinstri eins 

og andartaki áður. Þetta er hins vegar ekki aðeins neikvæð aðgerð, felur ekki aðeins í sér neitun á 

rýminu sem leikararnir eru staðsettir í, heldur jákvæð í þeim skilningi að fela um leið í sér sköpun á 

öðru rými, táknrými myndarinnar sem er skyndilega óháð efnisheiminum að þessu leyti – gerir 

uppreist gegn honum. Andlitið og byssan eru fyrir áhorfandanum ekki andlit og byssa hér og nú, 

heldur verða merki um andlit og merki um byssu – þessi sjálfstæðisyfirlýsing myndarinnar er yfir-

signifikeruð með því að byssan er enn í nærmynd þegar skothljóðið ríður af, en ekkert högg eða 

önnur merki um skotið sjást á byssunni sjálfri. – Þegar Belmondo sést á hlaupum á akri í næsta 

skoti eftir að lögreglumaðurinn fellur þarf áhorfandinn enn að raða saman, leggja saman tvo og tvo 
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úr hinum meðvituðu táknum, sem slitnuðu frá hinu samfellda sjálfsagða rými, til að gera sér grein 

fyrir atburðarásinni. Hann þarf að hugsa.28

Í hinu óyfirvegaða viðbragði Michels við umhverfi sínu, allt frá því að vegsama sólina, yfir að 

skjóta lögregluþjóninn að því er virðist umhugsunarlaust, einfaldlega fyrst það reyndist vera byssa í 

hanskahólfinu, sem gaf tækifæri til þeirrar vægast sagt háskalegu lausnar á aðsteðjandi vanda, birtist 

karakter sem virðist  ekki standa í neinum þrætum við valdboð yfirsjálfs, heldur vera fulltrúi hins 

hreina ids, hinnar hreinu einfeldningslegu hvatar, í þeim skilningi sem Slavoj Žižek hefur bent á að 

hinn þögli Harpo Marx er meðal Marx bræðra, og Steinar Örn Atlason og Andri Fannar Ottósson 

bentu á að persóna Ólafs Ragnars væri meðal þrenningarinnar í vakta-þáttaröð Ragnars 

Bragasonar.29 Á meðan kvikmyndin kallar að einhverju leyti á að áhorfandinn beiti yfirvegun á það 

sem gerist í henni – því annars heldur atburðarás hennar ekki samhengi – þá er aðalpersóna hennar 

með öllu óyfirveguð. Í myndinni er um leið að finna yfirvegaða persónu, Patriciu, stúlkuna sem 

Michel fer til Parísar til að sækja og sem síðar vísar lögreglunni á hann. Það mætti raða þeim upp í 

sams konar lacaníska þrenningu og fyrrnefndir höfundar gera, þar sem stúlkan er fulltrúi sjálfsins, 

hins tvístígandi meðvitaða sjálfs, milli ids Belmondos og yfirsjálfs lögreglunnar. Ég vildi sjá hvort 

ég yrði ánægður að sjá þig aftur – segir hann við Patriciu þegar hann finnur hana við Champs 

Elysée í París – ekki hvort hún væri ánægð að sjá hann, heldur hvort hann yrði ánægður. Undir lok 

myndar, þegar hún hefur hringt í lögregluna og sagt  til hans minnist hann á það sjálfur, í tvöfaldri 

einræðu sem þau halda hvort í sínu lagi, hugsandi sinn gang, að þau hafi bara talað hvort um sig, ég 

um mig, þú um þig, en við hefðum átt að tala ég um þig og þú um mig.

Áður en Michel finnur Patriciu stelst hann inn á hótelherbergi hennar í leit  að peningum, 

bölvar konum fyrir að eiga aldrei pening, sést næst á kaffihúsi þar sem hann telur klink og pantar 

sér samloku með skinku og eggi sem hann á ekki fyrir. Eftir að líta í dagblað heimsækir hann 

einhverja aðra vinkonu sína, sem kemur ekki meira við sögu, og stelur af henni fé. Í samræðum 

þeirra kemur fram greinarmunur á afstöðu sem er markverður vegna þess hvernig hann birtist sem 

viðvarandi þráður í kvikmyndum Godards síðar: hann spyr hana hvort hún sé enn í kvikmyndum, 

hún segir nei, maður þarf að sofa hjá til þess. Stuttu síðar spyr hún hann, kersknislega, hvort hann 

hafi einhvern tíma verið gigolo. Nei, segir hann, en ég hefði ekkert á móti því. Það er hann sem mun 

fara illa fyrir, hann sem er svo ístöðulaus, án staðfestu eða án leiðarhnita í ákvörðunum sínum og 

tilveru – eða sé horft á það sem félagslega kategoríu frekar en tilvistarlega: hann sem lifir á stað 
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einskis staðar,30 að hann hefði ekkert á móti því að selja sig undir kynnautn annarra – en af henni, 

sem hafnar frama í kvikmyndum til að halda í dyggð sína, fer engum harmsögum.

Í herberginu, með þessari stúlku sem annars kemur ekki mikið við sögu í myndinni, kemur í 

ljós að Michel er ólæs þegar hann spyr: Hvað stendur þarna? – og vísar til stórra orða sem letruð 

eru á vegg, úr uppröðuðum sígarettupökkum. „Pourquoi?“ svarar stúlkan – af hverju – sem er 

áletrunin. Michel stendur með öðrum orðum utan orðanna í þessum einfalda og gagngera skilningi, 

að hann er ólæs. Þegar á líður kemur í ljós að hann stendur utan orðanna í fleiri skilningi: hann 

gengur með tvö vegabréf og notar eftir tækifærum nafnið Michel Poiccard, sem virðist hans 

raunverulega eða öllu heldur vottaða heiti, og hins vegar Kovacs, austur-evrópskt nafn. Tengsl 

merkingarleysisins í þessum félagslega skilningi, að vera utan stofnunar tungumálsins og 

skráningar, og merkingarleysis í þeim tilvistarlega skilningi að hluta ekki tíma niður með 

merkingarbærum hætti, birtist til dæmis þegar Michel hefur stolist inn í hótelherbergi stúlkunnar og 

sofið þar um nótt  á meðan hún var á stefnumóti við annan mann – og segir henni, sjálfur háttaður 

uppi í rúmi, að hann vilji sofa aftur hjá henni. Þau höfðu upprunalega hist í Nice, þar sem hún var í 

fríi, og sofið saman nokkrum sinnum, kemur fram á öðrum stað. Michel segir á einum stað af 

reynslu sinni af stúlkum frá ólíkum löndum, að sænskar stelpur í Svíþjóð séu alls ekki eins og 

sænskar stelpur í París, ekki jafn aðgengilegar, það er. Að fríið sé annað ástand sem bjóði upp á 

annars konar háttalag að einhverju leyti, og minni skuldbindingu við lögmálið, getur verið að eigi 

einnig við um Patriciu, eða Michel sé að velta því fyrir sér, reyna að gera sér grein fyrir stöðunni. Í 

öllu falli segist hann vilja sofa hjá henni aftur, en hún er ekki sannfærð og segist munu vita bráðum 

hvort hún elski hann eða ekki. Bráðum, spyr hann, hvað þýðir það langan tíma? 8 daga? 8 vikur? 

Og bæti svo við: „8 dagar eða 8 sekúndur – það er allt  það sama! Hví ekki 8 aldir!“ Hér birtast aftur 

skýrt tengsl hinnar hreinu hvatar, idsins, og þess að vera ómarkaður tungumáli/táknun: tími hefur 

enga merkingu fyrir Michel, sem veit aðeins hvað hann vill núna og fer þess á leit. Þannig breytti 

morðið á lögreglumanninum ekki áætlunum hans sem var þegar á leið til Parísar í upphafi myndar, 

að hitta Patriciu – nema að nú ætlar hann að innheimta skuld að auki og sannfæra hana um að koma 

með sér burt. Þessi munur á merkingu tíma fyrir honum og henni kemur aftur fram í samræðu í bíl 

skömmu síðar þegar Patricia spyr Michel hvort hann óttist að verða gamall. Hann svarar að hún sé 

bjálfi: Ég sagði þér að versti löstur fólks væri hugleysi. Andspænis tímaleysi og merkingarleysi er 

einhvers konar hugrekki hugsanlega eina dyggðin sem Michel getur haldið á lofti – en hún verður 

heldur ekki tekin af honum myndina á enda.
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er staður einskis staðar tilverusvið þess sem er til í efnislegum skilningi (í Raun) en á sér enga skráningu i 
hinum táknræna veruleika samfélags.



Allt í fari persónu Patriciu tengir hana hins vegar tungumálinu, táknuninni, lögmálinu og 

skynseminni: Hún selur dagblöð, New York Herald Tribune, á götu, og ætlar sér að sækja um í 

Sorbonne háskóla. Á meðan Michel lætur út úr sér alfarið óígrunduð orð – mikið er sólin falleg, 

komdu til Rómar með mér – er hvert  orð hennar nauðsynlega ígrundað, því hún er bandarísk, talar 

frönsku sem lært tungumál, og þarf endrum og eins að spyrja um orð sem Michel segir: Hvað þýðir 

það? Hún er að auki að skrifa skáldsögu en þegar hún spyr Michel, með bók í hönd, hvort hann 

þekki William Faulkner spyr hann hvort það sé einhver sem hún hafi sofið hjá. Hún er send að taka 

viðtal við rithöfund fyrir tímarit. Hún útskýrir gjörðir sínar, ákvarðanir og afstöðu með rökum: Ég 

verð að skrá mig í Sorbonne því annars hætta foreldrar mínir að senda mér fé, segir hún þegar hann 

spyr hana í fyrsta sinn hvort hún vilji koma með sér til Rómar. Í tvöföldu einræðunni undir lok 

myndar, þegar þau tala hvort  við sjálft sig eftir að Patricia hringir á lögregluna, reynir hún að 

sannfæra sjálfa sig, taka ákvörðun um tilfinningar sínar, með rökvísi: Fyrst ég kem grimmdarlega 

fram við þig, þá sannar það að ég er ekki ástfangin af þér. Hún sýnir meira að segja samfellu 

táknunarinnar, samfellu merkingarinnar og tungumálsins eða því sem heldur veröldinni í skorðum 

þau heilindi að segja Michel frá því að hún hafi sagt til hans, hér um bil beint eftir símtalið.

Persóna Belmondos, Michel, er ógeld í þeim lacaníska skilningi að hafa ekki gengist undir 

þann stofnviðburð lögmálsins sem felst  í táknun, inngöngu í tungumálið. Tengslin við geldingu og 

stöðu persónanna tveggja gagnvart henni má jafnvel líta svo á að séu dregin sérstaklega fram með 

hinu stutta hári – drengjakolli – sem Patricia ber en Michel ekki. Hún er tilskorin, hann neitar að 

láta skerast. Og hann neitar af þeirri staðfestu að þegar Patricia vitnar í Faulkner uppi í rúmi, les 

lokaorð bókarinnar Wild Palms: „Between grief or nothing, I'd choose grief“ og spyr Michel hvort 

hann myndi velja svarar hann – fyrst  engu heldur segist vilja sjá á henni tærnar, tær séu mikilvægar 

á konum – en þegar hún spyr í annað sinn svarar hann: Sorg er heimskuleg. Ég myndi velja ekkert. 

Það er kannski ekki betra, en sorg er málamiðlun. Hann fellst ekki á málamiðlanir, hann fellst ekki 

á þá grundvallarmálamiðlun við tilveruna sem realitäts-prinsippið útheimtir og innganga í hið 

táknræna svið felur í sér.

Nú verður sá lykilatburður á meðan á heimsókn Michels stendur, sem er sjálfboðinn inn á 

hótelherbergi Patriciu, að hún segir honum, á meðan hún laugar á sér fæturna, að hún sé ófrísk. 

Hann spyr hvort hann sé pabbinn, hún segist halda það já, og hann svarar: Þú hefðir átt að sýna 

meiri varkárni. Hér kemur berlega í ljós annar ávinningur eða í öllu falli breyting sem næst fram á 

frásögninni með jump-klippingum: þær rísa ekki aðeins upp gegn hefðbundinni tryggð við efnislegt 

rými, heldur um leið gegn hefðbundinni tryggð við framsetningu tilfinninga. Þannig birtist  andlit 

Patriciu eftir þetta viðbragð Michels, en ekki svo lengi eða með þeim hætti að kvikmyndin taki 
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undir með högginu sem vænta má að svarið feli í sér, fyrir konuna ungu sem er að rannsaka 

manninn og reyna að gera sér grein fyrir hvort hún vilji skuldbindast honum. Samræðurnar halda 

beint áfram. Látum liggja á milli hluta hvort það er „raunsærra“ eða hreinn formalismi að ýta ekki 

undir tilfinninguna í lykilatriðum og vendipunktum myndarinnar – hvort ætla má að persónurnar 

sjálfar séu þannig eitt  skref í burtu frá tilfinningalegu vægi þess sem gerist, líkt og áhorfendur, en 

áhrifin má merkja við: áhorfandinn þarf meðvitað að gera sér grein fyrir stöðunni hér líka, eins og 

hann þurfti að raða saman táknunum sem viku úr viðbúnu rými til að gera sér grein fyrir að 

lögreglumaður var skotinn, þarf hér árvökulan skilning á orðum til að gera sér grein fyrir vægi 

þeirra.

Godard sagðist með myndinni hafa viljað gera mynd um mann sem hugsar um dauðann og 

stúlku sem gerir það ekki (Brody 2008, 58). En í reynd er greinarmunurinn skýrari en svo: á meðan 

Michel gengur undir gálganum, sér dauða (bílslys), minnist  á dauða endurtekið, drepur mann og 

veit af lögreglunni á hælunum á sér, þá er Patricia með barni – líf sem er framundan. Háttalag 

Patriciu má allt sjá í ljósi þess: hún gystir hjá öðrum manni nóttina áður en Michel laumast inn í 

hótelherbergið hennar og áður en hún segir Michel frá óléttunni. Sá maður virðist  vita um 

ásigkomulag hennar á undan Michel, því hann gefur henni bók sem hann segir fjalla um konu sem 

fer í fóstureyðingu og deyr af meðferðinni, og það væri leiðinlegt ef slíkt skyldi henda Patriciu.  Þá 

veitir hann Patriciu aðgang að starfi við skriftir á tímariti. Hún segir við Michel að starfið sé ástæða 

þess að hún gæti hugsað sér að sofa hjá manninum.

Eftir að Patricia kemst að því að lögreglan er á hælunum á Michel, daginn áður en hún hringir 

sjálf til að láta vita hvar hann er, hjálpar hún honum, stingur upp á að þau steli Cadillac, keyrir sjálf 

og segist ekki lengur vera hrædd þegar hann spyr hana: nú sé það of seint. Þau fá að gista í 

ljósmyndastúdíói sem tilheyrir fólki úr vinahring Michels og þegar hann stingur upp  á því við 

Patriciu að hún taki að sér fyrirsætustörf svarar hún, og bergmálar vinkonuna sem áður kom 

stuttlega við sögu: nei, þá þarf maður að sofa hjá öllum. Þannig er afstaða hennar til notagildisins 

af kynlífi eða ástum skýrð frekar: þó að hún sé tilbúin að velta fyrir sér kostum þess að eiga vingott 

við mann vegna stöðu hans innan þess geira sem hún tilheyrir þegar að einhverju leyti og hefur 

áhuga á, þá væri hún ekki fús að vinna sér inn tekjur utan þess merkingarbæra samhengis ef starfið 

kallaði á slíka greiða. Rétt eins og hún sýnir tryggð við táknræna samfellu lífs síns með því að ljúga 

ekki heldur segja Michel að hún hafi hringt á lögregluna, í óspurðum fréttum, þá sýnir hún hér 

tryggð við sama svið: það er hægt að vega og meta ástina á skynsamlegum forsendum, jafnvel út frá 

einhvers konar nytjum – einnig, augljóslega, í þágu hins verðandi lífs sem hún ber nú ábyrgð á – en 
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það þýðir ekki að hún væri fús að lifa merkingarlausu kynlífi, það er taka þátt í einhverju sem lægi 

nær vændi, bókstaflega.

Um leið verður hér skýrt það hugtak um vændi sem Godard gerir að viðfangsefni sínu í 

mörgum síðari myndum og Richard Brody  gerir að sérstöku viðfangsefni í sínu riti. Það sem Brody 

fer á mis við með áherslunni á það sem honum virðist vera fordæming Godards á vændi, lauslæti, 

léttúð og tryggðarofi kvenna, hefur í raun hvorki með líkamlegt kyn að gera, sem slíkt, né 

kynferðislegt hátterni, einfaldlega, heldur liggur markalínan um tryggð við merkingu: að leggja 

rækt við hana eða hirða ekki um hana. Hér er það óyggjandi Michel sem sýnir ekki slíka tryggð – 

og ef segja má að konunum í sumum mynda Godards hefnist fyrir hátterni sitt, þá geldur Michel 

engu síður fyrir það hér með lífi sínu. Merking er dauðans alvara, allt frá fyrstu kvikmynd Godards í 

fullri lengd.
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7. Deleuze og hin hugsandi mynd

I say what  I mean in the third episode of Histoire(s) du cinéma: it’s evident that 
movies are capable of thinking in a better way than writing and philosophy,4 but 
this was very quickly forgotten. (Godard í Rosenbaum 2010, 313)

Óþolandi heimspekingur

Frá upphafi virðist almennt hafa verið gert ráð fyrir að bækurnar tvær sem franski 

heimspekingurinn Gilles Deleuze skrifaði um kvikmyndir – Cinema I og Cinema II myndu marka, 

eða hefðu jafnvel þegar markað, þáttaskil í venslum heimspeki og kvikmynda. Í þeim fer fram 

hugtakasmíð á grundvelli kvikmyndasögunnar, þar sem höfundur styðst við sameiginlega og 

sundurgreinandi þætti, tilurð og brotthvarf þráða sem rekja má gegnum tæplega aldarlanga sögu 

kvikmyndamiðilsins, við framsetningu hugtaka um hvað það er sem kvikmynd birtir eða sýnir, og 

hvernig hún gerir það. Hugtök sem fram að þessum ritum Deleuze höfðu fyrst og fremst birst sem 

jarðbundin tækniatriði, eða auðskilgreinanlegir þættir í sameiginlegri málfræði kvikmyndamiðilsins 

– á borð við nærmynd, voice-over, medium-shot og svo framvegis stökkbreyttust og urðu hvert um 

sig að opnun inn á vígvöll þar sem tekist var á um grundvallarnálgun á veröldina, tímann og 

manneskjuna. Deleuze heimspekivæðir áður tæknilega og listræna orðræðu og spyr: er nærmyndin 

notuð til að stofna til tímamyndar eða aðeins til að undirstrika athafnamynd? Er andlitið til marks 

um nærveru eða fjarveru hugverunnar? Er yfirröddunin til marks um að heild myndarinnar sé opin 

eða liggi utan hennar? Eða fullyrðir jafnvel að þó svo að þú sjáir amerísku skoti bregða fyrir er ekki 

þar með sagt að myndin sé athafnamynd – þvert á móti verður sjálf kategorían hér aðeins að einum 

samsetningarþættinum enn við hlið annarra í „raðlægri útlistun stærðfræðilegrar setningar“. Og svo 

framvegis. Þessi rit eru ógnvekjandi á þann sérstaka máta sem franskri heimspeki er tamt: annars 

vegar er þekking höfundar á viðfangsefninu yfirgripsmikil og skírskotanir liggja víða. Hins vegar 

leggur hann sig ekki í líma við að útskýra í þaula, fylla í eyðurnar fyrir lesandann – skrifin virðast 

frekar innblásin en kennslufræðileg. Þau eru þó ekki heldur í hreinum spámannsstíl, það er þau 

reiða sig ekki alfarið á kennivald höfundar og átrúnað lesanda. Einhvers staðar miðja vegu þarna á 

milli liggur verk ögrandi höfundar sem gerir ráð fyrir stöðu sinni, að lesandinn beri traust  til 

hugverunnar að baki verkinu og ætli því merkingu sem taki því að leggja á sig nokkurt erfiði til að 
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ljúka við eða gera að sinni.31 Í þriðja lagi ber að nefna að uppbygging verksins fylgir ekki tilteknum 

verkum, höfundum eða tímabilum, þó hún standi í tengslum við þau öll – og ekki heldur eingöngu 

tilteknum einkennisatriðum eða þáttum í formum kvikmynda, heldur hreyfingu og tilurð þessara 

þátta: Kafli sjö: Handan hreyfimyndarinnar. Kafli átta: Endurheimt mynda og tákna. Kafli níu: Frá 

endurminningum til drauma, þriðja athugasemd við Bergson. Viðfangsefni hvers kafla er með 

öðrum orðum sértekning milli tveggja sértekninga, hreyfingin frá einum einkennisþætti til annars. 

Þetta er ekki löstur á verkinu heldur þvert á móti styrkur þess, og gerir það að jafnvel „hreinni 

kenningu“ en höfundarverk Flussers. Sú saga sem er sögð gegnum þessar hreyfingar fylgir hins 

vegar ekki alfarið línulegri framvindu tíma og því geta skírskotanir hvers kafla náð vítt og breitt um 

kvikmyndasöguna. Eitthvað getur verið á lestri ritsins græðandi án þess að hafa myndirnar sem 

vísað er til við hönd – en auðlegð þessa texta verður þó ekki ljós fyrr en lesandi hefur innsýn í að 

minnsta kosti hluta þeirra verka sem vísað er til. Verkið er vægast sagt ögrandi – og að öðrum 

verkum um kvikmyndir innan hugvísinda ólöstuðum er þetta líklega sá texti sem helst er til þess 

fallinn að viðhalda félagslegum aðskilnaði kvikmyndagerðar og fræðilegra skrifa um kvikmyndir: 

ekki aðeins er hann afar framandi nálgun flestra kvikmyndagerðarmanna á starfa sinn, heldur standa 

hugvísindin sjálf óttaslegin frammi fyrir þessum magnum opus í hugsun um kvikmyndir, þó ekki 

væri nema vegna vinnunnar sem það myndi útheimta að ætla að gera þetta verk að sínu, verk sem 

virðist þó engin leið fram hjá.

Svo tekið sé dæmi sem varpar frekara ljósi á nálgun Deleuze og aðferð hans við sértekningu: í 

hljóðrásum kvikmynda má frá og með seinna stríði má finna rödd sögumanns sem hefur óljósa 

stöðu gagnvart atburðarás, ólíkt til dæmis film noir-spæjaranum sem hefð var fyrir að fyllti í eyður 

myndrænnar frásagnar og veitti umsögn sem tiltekin persóna með tiltekna afstöðu. Hinum nýja 

margræða sögumanni lýsa bandarísku höfundarnir Bordwell og Thompson svo, í bók sem er ætluð 

sem kennslugagn:

A more disturbing uncertainty about whether a sound is diegetic often crops up in 
the films of Jean-Luc Godard. He narrates some of his films in nondiegetic voice-
over, but in other films, such as Two or Three Things I Know About Her, he seems 
also to be in the story space, whispering questions or comments whose sound 
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31  Þessi tilætlunarsemi textans hefur vakið með mér það sem almennt eru kallaðar neikvæðar tilfinningar, 
meðal annarra reiði. Það má halda því fram að frumkvöðull kleyf-greiningarinnar ætlist auðvitað ekki til þess 
að lesandi treysti sér, í sama skilningi og hefðbundinn fulltrúi föðurvaldsins og taugaveiklunarinnar. Engu að 
síður er ekkert í textanum sem gefur til kynna að honum sé ætlað að vera stríðinn, innbyrðis 
mótsagnakenndur eða beinlínis ósannur. Hin fyrirvaralausa fullyrðingagleði sem einkennir textann og hlýtur 
vissulega að vera hluti af aðferð þeirrar heimspeki sem ætlar sér hugtakasmíð öðru fremur, verður óþolandi 
þegar erfitt reynist að finna því fót sem haldið er fram. Við sumt af því verður merkt skilmerkilega þegar þar 
að kemur. Annað í textanum felur í sér gegnsæja, glögga og gjöfula innsýn.



perspective makes them seem close to the camera. Godard does not  claim to be a 
character in the action, yet the characters on the screen sometimes behave as 
though they hear him. This uncertainty as to diegetic or nondiegetic sound sources 
enables Godard to stress the conventionality of traditional sound usage. (Bordwell 
og Thompson 2008, 286)

Tilkoma sama fyrirbæris verður Deleuze hins vegar tilefni til að heimfæra bókmenntafræðilega 

hugtakið „frjáls, óbein ræða“ (e. free, indirect speech/discourse) upp á bæði samsetningu 

myndarinnar og beitingu tungumáls í henni, með hugtakinu „frjáls, óbein sýn“:

Godard gives cinema the particular powers of the novel. He provides himself with 
the reflexive types as so many interceders through whom I is always another. It is a 
broken line, a zig-zag line, which brings together the author, his characters and the 
world, and which passes between them. Thus modern cinema develops new 
relations with thought from three points of view: the obliteration of a whole or of a 
totalization of images, in favour of an outside which is inserted between them; the 
erasure of the internal monologue as whole of the film, in favour of a free indirect 
discourse and vision; the erasure of the unity of man and the world, in favour of a 
break which now leaves us with only a belief in this world. (Deleuze 1989, 187–
188)

Við fyrstu sýn virðist þessi texti vera einu „sértekningarskrefi fjær heiminum“, með orðalagi 

Flussers, en tæknilegu myndirnar sem Flusser segir standa á þriðja stigi sértekningar: skrif Deleuze 

um kvikmyndir eru texti um tæknilegar myndir, og merking þess texta er háð þeim myndum. Þrátt 

fyrir að þetta stig sértekningar og sá þéttleiki framandi hugtaka og/eða nýstárlegrar beitingar þeirra 

sem einkennir þessi skrif Deleuze veki ef til vill í fyrstu flóttaviðbragð hjá lesanda sem að stóru 

leyti er alinn upp í íslensku skólakerfi, er textanum ekki stillt  upp hér til háðungar eða furðu. Þvert á 

móti verður hér fallist á veðmál Pascals, svo að segja, staðfært upp á þá tilgátu að hér sé merking 

sem þess vert sé að leggja sig eftir. 

Hugsun sem þrjóskuröskun

Í Óraplágunni nefnir Slavoj Žižek afstöðu þeirra pósitífisku sagnfræðinga sem neita að gangast  við 

hugtakinu Franska byltingin sem dæmi um slíka bendingu. Þeir segja, réttilega: þarna var brennd 

hlaða, hér var föngum hleypt út – en hvar er byltingin?32 Að nota slíkt hugtak yfir heildina, gangast 

við nafngiftinni, felur þegar í sér afstöðu. Skrif sem grundvallast á slíkum hugtökum eru alltaf þegar 

vilhöll tiltekinni túlkun. Hliðstæða pósitífíska nálgun gagnrýnir Gilbert Ryle í umfjöllun sinni um 
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kvíavillur, með dæmi af erlendum námsmanni sem er leiddur á milli háskólabygginga: hér er 

kennslustofa, þarna er skrifstofa hugvísindadeildar, hér er mötuneytið og svo framvegis – en spyr að 

ferðinni lokinni: En hvar er háskólinn? (Ryle 1994). Hliðstæðan við slíkan pósítífísma innan 

kvikmyndafræða kemur í ljós þegar David Bordwell ver orðum í kvikmyndabækur Deleuze – um 

leið og hliðstæðan er sumpart óvænt. Bordwell sakar Deleuze um markhyggju og eðlishyggju, að 

vera of einfaldlega handgenginn því sem hann nefnir „the Standard Version“ – staðalútgáfu 

kvikmyndasögunnar:

Orthodox historical schemes become ratified by a new teleology. Stylistic 
development  follows not  from a law of progress but from the medium’s mysterious 
urge to fill in every square of a vast grid of conceptual possibilities.

This philosopher’s foray into film theory illustrates how uncritical adherence to 
historiographic tradition can disable contemporary work. (Bordwell, 1997, 117)

Þessi staðalútgáfa byggir að sögn Bordwells á eðlishyggju um miðilinn, sem hann er mótfallinn. 

Hann segir ólíklegt að nokkur miðill eigi sér eðli í þeim skilningi sem „silent-film aficionados“ 

eigni kvikmyndinni – gagndæmin séu of mörg, tilfelli mynda sem ekki fela í sér birtingarmynd 

þessarar eða hinnar tillögunnar um eðli kvikmyndarinnar. (Bordwell 1997, 32) Hann segir að 

Deleuze byggi verk sitt á stílsögu sem aðrir hafi tekið saman í frumrannsóknum sem Deleuze taki á 

orðinu án tillits til rannsóknarforsendanna að baki. Betur færi á því að líta slíka sögu sem opna til 

endurskoðunar, háða breytilegum rannsóknarforsendum og nálgunum (Bordwell 1997, 117).

Á hverjum tímapunkti má taka saman á ný  mengi þeirra mynda sem þegar hafa verið gerðar 

en standa utan þeirra mengja sem fram að þeim tíma höfðu verið skilgreind, finna sameiginlega 

jákvæða og neikvæða einkennisþætti með nýmælunum, sem í það minnsta má leggja fram sem 

Wittgensteinsk „fjölskyldueinkenni“ og uppfæra hugtakið um heildina til samræmis: gefa öllu 

menginu, að hinu nýja meðtöldu, eitt nafn. Slík innlimun er einföld aðgerð, og tilheyrir öllum 

tilteknum vísindagreinum. Kvikmyndafræði stunda þessa hreyfingu frá hinu tiltekna til hins 

almenna, það er frá tilteknum verkum til hugtaka sem eru háð sífelldri endurskoðun í ljósi nýrra 

uppgötvana. Frá þeim sjónarhóli er staðalútgáfa kvikmyndasögunnar gagnrýniverð – að gera 

hugtökum of hátt undir höfði, andspænis sönnunargagninu, tilteknum dæmum. Bordwell sakar enda 

Deleuze um að vera handgenginn Hegel (hugsanlega myndi nægja að nefna Platón til sögunnar) til 

að gera grein fyrir forgangi hugtaksins í kenningum hans. Frammi fyrir gagnrýni Bordwells verður 

hins vegar ljóst hvar skilur á milli kvikmyndafræða á grundvelli ensýklópedískrar rannsóknar (með 

orðalagi Badious) og heimspeki kvikmynda, sem liggur öðrum þræðinum á sviði fagurfræði í 

normatífum skilningi.
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Bendingin sem hafnar hugtakinu um leið og það stangast á við tiltekna staðreynd í 

veruleikanum, án þess að taka til skoðunar hvort hugtakið geti haldið velli eftir slíkan árekstur, af 

þeirri þrjósku sem breytir stöðu þess úr einfaldri lýsingu í viðmið, er íhaldssöm bending að því leyti 

sem hún ætlar hugsuninni passíft hlutverk andspænis öðru í heiminum. Hugsanlega er ekkert  hugtak 

saklaust af slíkri lágmarksmarkhyggju – sakleysislegt hugtak á við háskóla felur í sér fyrirheit um 

fyrirætlan. Sú bending að ætla hinu almenna hugtaki aðeins annað sæti á eftir þeim tilteknu þáttum 

sem því er ætlað að ná yfir er tilbrigði við að yppta öxlum andspænis þeim sem virðist mikið niðri 

fyrir. Þegar slík bending tekur á sig form staðhæfinga eru staðhæfingarnar vitaskuld yfirleitt ekki 

ósannar. Það þýðir ekki að fallist verði á þær. Hér á eftir verður gerð grein fyrir forsendum 

kenningar með afstöðu og fyrirætlan um virkni með skírskotun til sannleikshugtaks Alains Badiou, 

og hvernig gildi afstöðunnar í greinargerð fyrir kvikmyndum á sér hliðstæðu í gildi hennar fyrir 

gerð kvikmyndanna.

Heimspeki felst samkvæmt Deleuze í sköpun hugtaka.33 Skrefið sem Deleuze stígur felst í 

samþættingu (e. synthesis) ekki síður en sundurgreiningu. Hér verður tekinn til athugunar sjöundi 

kafli Cinema II, „Thought and cinema“. Ég mun reyna að gera grein fyrir þeim hugkvíum sem 

Deleuze stofnar til í kaflanum og hvernig þær eiga eða eiga ekki við um höfundarverk Godards. Þar 

mun koma í ljós að okkur greinir á um atriði þar sem ég sé ekki betur en ákveðin óskhyggja ráði för 

hjá Deleuze, þegar hann heldur því fram að Godard marki þann atburð að kvikmyndin vísi veginn 

að heiminum eins og hann var fyrir innrás orðsins, að hrárri, ótáknvæddri efnislegri tilvist.

Fyrir og eftir stríð

Cinema II, the Time-Image, fjallar um kvikmyndina eftir síðari heimsstyrjöld, en fyrra rit Deleuze, 

Cinema I, the Movement-Image, gerir skil kvikmyndinni fram að síðari heimsstyrjöld. Þessi skil í 

sögu kvikmyndarinnar undir miðja 20. öld auðkennir Deleuze þannig með nafngiftum tveggja bóka, 

titlum sem fanga ákveðinn grundvallarskilning sem hann leggur fram í ritunum: að fram að síðari 

heimsstyrjöld hafi kvikmyndin verið mynd af hreyfingu, einkum athöfnum fólks, það sem hann 

nefnir einfaldlega hreyfimyndina (e. movement-image) og undirskipaða henni athafnamyndina (e. 

the action-image). Tíminn sem hverju atriði og skoti innan kvikmyndarinnar er gefinn ræðst af því 

hvað þarf til að afhjúpa hreyfinguna og athafnirnar. Hvert  myndavélin beindist, lengd skota og 

klipping réðust einnig öll af því að koma á framfæri hreyfingunni/athöfninni, helst  þeirri sem 

tilheyrði dramatískri framvindu. Tímamyndin sem kemur til sögunnar eftir síðari heimsstyrjöld, eða 

57

33 Sjá t.d. Deleuze 1995, 122: „What we should in fact do, is stop allowing philosophers to reflect ‘on’ things. 
The philosopher creates, he doesn’t reflect“.



verður ráðandi form innan hennar, beitir hins vegar ekki tíma einfaldlega sem farvegi eða miðli fyrir 

hreyfingu og athafnir, heldur leitast  við að birta tíma, upplifaðan eða fyrirbærafræðilegan tíma og 

ólíka líðandi hans. Hlutverk hreyfingar og tíma eiga það þá jafnvel til að snúast  alfarið við þannig 

að hreyfing/athafnir þjóni þessari birtingu tímans. Einkennisatriði tímamyndarinnar er hugveran 

sem áhorfandi: innan kvikmyndarinnar birtist persóna, jafnvel aðalsöguhetja, sem er ekki virk í 

gegnum aðgerðir á heiminum, heldur óvirkur áhorfandi þess sem vindur fram í kringum hana. 

Augnaráð (umkomulaust/örvæntingarfullt/uppgefið/íhugult) einkennir tímamyndina í stað 

líkamsbeitingarinnar sem einkenndi hreyfingarmyndina.

Það er innan ramma þessarar greiningar sem Deleuze tilgreinir samband kvikmyndarinnar við 

hugsun. Hugtakið nútímakvikmynd er í skrifum Deleuze ekki eingöngu sögulega markað, þrátt  fyrir 

skilin sem hann markar um miðja 20. öld, heldur skilgreinist það af ákveðnum eiginleikum eða 

þáttum sem hafa komið fram og er um leið fagurfræðilega gildishlaðið á þann veg að „slæm 

kvikmynd“ getur ekki talist  nútímakvikmynd.34  Þeir þættir sem Deleuze segir að tilheyri 

nútímakvikmyndinni réttilega eru, eins og tekið er saman í tilvitnuninni hér að ofan, þrenns konar 

ný  vensl við hugsun (Deleuze 1989, 188). Í fyrsta lagi myndar kvikmyndin ekki lengur heild sem 

afmarkast og skilgreinist af ytra rými utan myndarinnar, heldur hefur ytra rýmið eða tómarýmið 

sem áður var umleikis hana verið fært inn í hana sjálfa. Þetta felst meðal annars í því hvernig 

myndum og myndhlutum sem ekki tilheyra líkamlegu rými og umhverfi persóna og framvindu er 

skeytt í kvikmyndina. Það verður nánar útlistað hér að neðan. Í öðru lagi víkur kvikmyndin sem 

innra eintal og innra eintal í kvikmyndinni, fyrir frjálsri, óbeinni ræðu og kvikmyndaformi sem er 

hliðstætt þessari tækni nútímabókmennta: frjálsri, óbeinni sýn. Eins og einnig kom fram að ofan 
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34  Frá því að kvikmyndabækur Deleuze komu fyrst út hefur hugtakið „nútímakvikmynd“ náð fótfestu sem 
önnur nálgun á þann sarp mynda sem áður hafði nefnst „listrænar kvikmyndir“ eða jafnvel einfaldlega 
„evrópsk kvikmyndagerð“. Þannig er undirtitill ritsins Screening Modernism eftir András Bálint Kovács 
(2007) „European Art Cinema, 1950–1980“. Þó að nálgun Kovács sé kvikmyndafræðileg en ekki 
heimspekileg, tekur hann þátt í því heimspekilega verkefni að þróa hugtak og hefur bókina á orðunum: „My 
primary goal in this book is to develop a notion of modern cinema in terms of stylistic history.“  (Kovács, 
2007, 7). Aðferð hans er jarðbundnari, seilist ekki jafn langt í sértekningu við sköpun vensla og samhengis og 
Deleuze. Höfundurinn leyfir sér hins vegar að framkvæma það þarfa verk að taka saman einfaldan lista, 
kanónu þeirra verka sem hann telur til nútímakvikmyndarinnar, alls 241 kvikmynd. Allnokkur skörun er milli 
þess lista og þeirra verka sem Deleuze tekur til umfjöllunar í síðara bindi sínu. Það er sjálfgefið að slík 
samantekt verður aldrei óumdeild, en samræmdur vitnisburður þessara ólíku höfunda, og fleiri, rennir stoðum 
undir réttmæti hugtaksins. Þegar var minnst á orðaval Rancières sem talar heldur um fagurfræðilegar myndir. 
Viðbótarröksemd fyrir því að hér verður stuðst við orðið nútími,  án þess að vilji standi til að fallast á sögulega 
nauðhyggju um tímabindingu fyrirbærisins, er sá skilningur að orðið greini þann flokk kvikmynda sem um er 
rætt,  ekki aðeins frá klassísískri kvikmyndagerð (og þar með póstmódernískri) heldur um leið frá 
framúrstefnu í kvikmyndagerð. Godard notar raunar heldur einfaldlega hugtakið kvikmynd en hann notar það 
með útilokandi hætti og vísar með því meira eða minna til sömu kanónu, þegar hann talar um kvikmyndagerð 
eftir 1950. Deleuze tekur raunar ýmsa kvikmyndagerðarmenn sem teljast til framúrstefnu til skoðunar í sínu 
verki, en ekki undir hugtakinu „nútímakvikmynd“..



kennir Deleuze tilkomu þessa fyrirbæris við Godard (Deleuze 1989, 187). Þriðji háttur hinna nýju 

vensla kvikmyndarinnar við hugsun felst  í upplausn mannsins, endalokum hugmyndarinnar um 

einingu hans sjálfs, en einnig endalokum hugmyndarinnar um einingu eða náið samband milli 

manns og heims (Deleuze, 1989, 171). Þetta þriðja atriði færir kvikmyndinni þá áskorun að gera 

manninum kleift að „trúa á heiminn“. Það er: vegna þess að einföld fullvissa er ekki lengur til staðar 

er trúar þörf. Skilja má að þessi þriðji þáttur sé sérstaklega sögulega háður og snúist ekki 

einfaldlega um stöðu mannsins í heiminum eftir syndafallið eða tilkomu tungumálsins, hafi ekki 

verið ástand mannsins frá því sögur hófust, heldur tilheyri nútímanum eða sé jafnvel tilkomið eftir 

seinna stríð, eftir helförina, Hitler og Stalín.35

Rof milli manns og heims

Það að maðurinn búi yfir getunni til hugsunar þýðir ekki sjálfkrafa að hann hugsi, bendir Deleuze á 

– sama á við um kvikmyndina: búi hún yfir getunni til hugsunar, hvað sem það felur í sér og sem 

enn er ósýnt í þessari ritgerð, er ekki þar með sagt að hún hugsi, eða að hvert  og eitt tilfelli hennar 

feli í sér hugsun. Samkvæmt Deleuze eru til kvikmyndir sem fela í sér hugsun og aðrar sem gera 

það ekki. Þær sem fela í sér hugsun gera það með ólíkum hætti innbyrðis. Nútímakvikmyndin og 

hugsun í kvikmynd er háð einum atburði, eða tilbrigði við eina breytingu sem á sér stað, og Deleuze 

nefnir „the break […] in the link between man and the world (great organic composition)“. Þetta rof 

orðar Deleuze einna skýrast í umfjöllun um pólitískar nútímakvikmyndir,  þar sem hann segir fólkið 

(e. the people) nú vera fjarverandi. Sovéskar og bandarískar kvikmyndir hafi tekið fólkinu sem 

gefnu, og að kvikmyndin sem fjöldalistform (e. art of the masses) gæti verið byltingarlist eða 

lýðræðislist sem fengist við fjöldann sem hugveru. Sú trú hafi hins vegar gefið undan af mörgum 

sökum, þar sem hann tiltekur sérstaklega þrennt: beitingu kvikmyndarinnar á fólksfjöldann í þágu 

Þriðja ríkisins, þar sem fjöldinn sem hugvera hafi ekki orðið viðfang kvikmyndarinnar heldur 

fjöldinn sem þegn („not the masses become subject but the masses subjected“); beitingu hennar í 

þágu alræðis kommúnistaflokks Stalíns, í stað einingar fólksins; og loks það sem hann nefnir 

upplausn bandarísku þjóðarinnar „who could no longer believe themselves to be either the melting-

pot of peoples past or the seed of a people to come“. Fólkið vantar:
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35  Deleuze gerir ekki fyllilega upp á milli þessara þátta í skrifum sínum, ekki á sama hátt og Godard sem 
tengir fall kvikmyndarinnar við helförina: það að útrýmingarbúðunum og gasklefunum sjálfum, drápunum, 
hafi ekki verið miðlað beint í kvikmynd, hvort sem er heimildamynd eða leikinni, lítur hann á sem böl 
kvikmyndarinnar, brotalöm í sögu hennar og getu hennar til að segja satt. Sjá t.d. Brody 2008, 510–514.



In short, if there were a modern political cinema, it  would be on this basis: the 
people no longer exist, or not yet … the people are missing.  (Deleuze, 1989, 217)

Annars vegar hefur orðið rof milli manns, það er einstaklings, og heims, hins vegar er 

„fólkið“ fjarverandi. Hvorugt eru nýmæli í hugmyndasögunni. Segja má að evrópsk 

samfélagsgagnrýni hafi að hálfu leyti snúist um hvort tveggja frá því að Marx vann úr 

firringarhugtaki Hegels – en rof milli manns og heims, eða skynvilla einstaklingsins í heiminum, sú 

hugmynd er í það minnsta jafn gömul hellislíkingu Platóns, Hugleiðingum Markúsar Árelíusar, hún 

er samstofna heimspekinni sjálfri.36  Engu að síður er það annað tilbrigði sem birtist í greiningu 

menningarrýna á 20. öld – einkum, hugsanlega, vegna áherslunnar á missýnina sem ástand 

samfélags, jafnvel dulið ákvæði samfélagssáttmála. Þó ber að gæta að þeim greinarmun að stór hluti 

þessarar menningarrýni snýst  grundvallast  á hugmynd um firringu sem vanþekkingu á heiminum 

frekar en vantrú á hann. Að einhverju leyti veitir áherslan á vantrú höfundarverki Deleuze því 

sérstöðu.

Restoring our belief in the world – this is the power of modern cinema (when it 
stops being bad). Whether we are Christians or atheists, in our universal 
schizophrenia, we need reasons to believe in this world. (Deleuze 1989, 172)

Í því verki sem Deleuze er þekktastur fyrir, og skrifaði í samstarfi við Félix Guattari, Anti-Ödipusi, 

vísa þeir meðal annars til rannsókna and-geðlæknisins svonefnda R.D. Laing. Verk Laings eru ekki 

heimspekiverk, heldur athuganir og rannsóknarniðurstöður úr starfi hans sem geðlæknis og 

sálgreinanda. Engu að síður teygir Laing sig í átt að tilvistarspeki eins og undirtitill verksins The 

Divided Self gefur til kynna: An Existential Study in Sanity and Madness (Laing 1990). Þar gerir 

hann grein fyrir innra lífi geðklofasjúklinga og kleyfhuga, það er þeirra sem bera með sér dulinn eða 

ósjúklegan geðklofa eða möguleikann á geðklofa. Kleyfhugum lýsir hann svo að þeir búi við 

verufræðilegt óöryggi, sem mætti umorða sem vantrú á heiminn. Sú lýsing á því ástandi í ritinu sem 

hæfir best  þessari ritgerð ef ef til vill tilvitnun í gagnrýnandann Lionel Trilling, þar sem hann fjallar 

um greinarmuninn á hugverunni í verkum Shakespeares og í verkum Kafka. Trilling segir 

Shakespeare birta okkur „grimmdarlega órökvísi“ mannlegrar tilveru ekki síður en Kafka, sögu 

sagða af fífli, guði sem pynda okkur að gamni sínu og Shakespeare hafi ekki minni viðbjóð en 

Kafka á „fangelsi heimsins“. En sá er munurinn, segir hann, að félagsskapurinn í pyndingaklefanum 

er svo miklu betri í verkum Shakespeares: ofurstarnir, konungarnir, elskhugarnir og trúðarnir eru 

þar „fyllilega lifandi áður en þeir deyja“. Hjá Kafka, aftur á móti:
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36 Heimspekin er útlendingur, segir Badiou í erindinu sem tekið verður til skoðunar í næsta kafla og vísar til 
þessa (Badiou 2009a).



In Kafka, long before the sentence is executed, even long before the malign legal 
process is even instituted, something terrible has been done to the accused. We all 
know what  that is - he has been stripped of all that is becoming to a man except  his 
abstract humanity (Trilling 1955 í Laing 1990, 38-9)

Þannig megi segja að þekking Kafka á illskunni standi án andstæðrar þekkingar á heilbrigðu og 

traustu sjálfi, sem enn sé til staðar í verkum Shakespeares. Hér er á ferð bókmenntaleg hliðstæða 

við það rof sem Deleuze staðsetur í kvikmyndasögunni um miðja 20. öld með tilkomu 

nútímakvikmyndarinnar. Hallgrímur Helgason, rithöfundur og yfirlýstur aðdáandi Shakespeares, 

hefur lýst því í einkasamtali hvað honum leiðist  Godard – myndirnar hans séu „of 

vitsmunalegar“ og „of kaldar“. Þetta er algeng umkvörtun: persónur myndanna eru í einhverjum 

skilningi ekki fyllilega til staðar. Bros þeirra er aldrei ósjálfrátt viðbragð við gleðilegum atburðum, 

heldur máta þær brosið, stilla því upp eða flagga því eins og innan gæsalappa. Pókerfésið er 

aðalsmerki bæði leikkonunnar Önnu Karinu og leikarans Jean-Paul Belmondo eins og þau birtast í 

myndum Godards á 7. áratugnum. Yfirborð þeirra kemur ekki upp um neina persónulega dýpt.

Trú á heiminn án „réttrar sýnar“

„The modern fact  is that we no longer believe in this world“ segir Deleuze (1989, 171) og skýrir 

með þeim orðum að „við“ – hugverur samtíma hans, að því leyti sem sameiginlega er til þeirra 

stofnað – trúum ekki á atburðina sem við verðum fyrir, „ást, dauða“, eða að þeir komi okkur 

fyllilega við. Til nánari útlistunar vitnar hann í Godard sem sagði um mynd sína Bande a part 

(1964): 

'These are people who are real and it's the world that  is a breakaway group. It  is the 
world that is making cinema for itself. It is the world that is out of synch; they are 
right, they are true, they represent  life. They live a simple story; it  is the world 
around them which is living a bad script.' The link between man and the world is 
broken. (Deleuze 1989, 171)

Hlekkurinn sem tengir mann og heim er rofinn og héðan í frá getur hann aðeins verið viðfang trúar: 

ekki er hægt að vera viss um hann, sem staðreynd, heldur þarf að trúa á hann eigi hann að eiga 

nokkurn sess fyrir hugverunni. Deleuze gerir nánari grein fyrir í hverju rofið milli manns og heims 

er fólgið með því að lýsa veru mannsins í heiminum sem veru í kvikmyndasal – án þess þó að nefna 

kvikmyndasal, tjald eða skjá berum orðum, þegar hann segir manninn vera í heiminum „as if in a 

pure optical and sound situation“. Skynfæri mannsins seilast með tilkomu tæknilegra mynda lengra 

en útlimirnir – skynfærin, sem Bergson greindi áður sem svar lífverunnar við þörf hennar til að hafa 
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áhrif á umhverfi sitt, ná nú með framlengingum á við sjónvarp langt út fyrir valdsvið hverrar 

manneskju. Verkefni kvikmyndarinnar er þá ekki að kvikmynda heiminn heldur trú á heiminn, einu 

tengsl okkar við hann.: „The cinema must film, not the world, but belief in this world, our only 

link“ (Deleuze 1989, 172). Þetta má skilja svo að það sé ekki aðeins hlutverk kvikmyndarinnar að 

miðla trú, eða gera hana mögulega, heldur sýna hugveruna í þessu sundurslitna ástandi, hugveruna 

sem verður að trúa. En annars hvað?

Deleuze teflir fram þekkingu andspænis trú, og sem undanfara trúar innan 

kvikmyndasögunnar – þekkingu á heiminum í þeirri merkingu að heimurinn hafi einfaldlega verið 

manninum viðfangsefni. Þau hvörf hafi átt  sér stað, segir hann, innan heimspekisögunnar gegnum 

Pascal og Nietzsche að trú leysti þekkingu af hólmi. Þessi nöfn verða um leið til að skerpa á því að 

hér er ekki um að ræða trú á nokkuð yfirskiltvitlegt heldur veraldlega trú, trú á þennan heim: „belief 

replaces knowledge only  when it becomes belief in this world, as it is.“ Innan kvikmyndarinnar 

hefjast þessi hvörf hjá Dreyer (1889–1968) og Rossellini (1906–1977) – en Rossellini heldur þó, að 

sögn Deleuze, enn í ídealið um þekkingu: „he will never abandon this Socratic ideal“. Godard 

verður því nafnið á þeim atburði þegar skrefið er stigið til fulls, þegar sagt er skilið við þekkingu: 

In Godard, the ideal of knowledge, the Socratic ideal which is still present  in 
Rossellini, collapses: the 'good' discourse, of the militant, the revolutionary, the 
feminist, the philosopher, the film-maker, etc., gets no better treatment  than the 
bad. (Deleuze 1989, 172)

Weekend, La Chinoise, Made in U.S.A., Tout va bien37  – í kvikmyndunum sem Godard gerði 

kringum 1970 birtast róttæki stúdentinn, femínistinn, háskólakennarinn, listamaðurinn og orðræða 

þeirra sem hlutir eða fyrirbæri í heiminum, til sýnis og til skrumskælingar rétt eins og 

borgarastéttin, lögreglan, herinn – „vonda orðræðan“. Það er: engin orðræða, ekkert kerfi eða 

samhengi staðhæfinga eða greiningar hefur í þessum myndum forréttindastöðu gagnvart öðrum – og 

engin þeirra vísar umsvifalaust á heiminn eða veitir honum umsögn með einfalt sanngildi, heldur 

eru orðræðurnar aðeins fyrirbæri í heiminum, gripir gerðir af mönnum, eins og hverjir aðrir 
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37 Eins og fram kemur hjá Brody var Tout va bien raunar ekki leikstýrt af Godard sjálfum, heldur félaga hans 
Gorin, á meðan Godard lá illa haldinn á sjúkrahúsi eftir alvarlegt vélhjólaslys (Brody 2008, 361). Slysinu og 
fjarveru Godards frá tökustað var haldið leyndum fyrir fjárfestum á meðan á tökum stóð,  þar sem miklir 
fjármunir – og kvikmynd – voru í húfi. Gorin tók við leiðbeiningum frá Godard á sjúkrahúsinu og fylgdi 
þeim eins og honum var framast unnt, en reyndi að öðru leyti að hafa myndina „godardíska“  – enda eru 
hugsanlega stílískt meiri líkindi með Weekend frá árinu 1968 og Tout va bien en nokkrum öðrum tveimur 
kvikmyndum Godards frá 6. og 7. áratugnum. Hér verður látið nægja að minnast á þetta í neðanmálsgrein 
frekar en skilja myndina að frá höfundarverki Godards, enda hefur hann sjálfur gengist við henni sem einu af 
verkum sínum – og hefur í seinni tíð átt það til að senda tökulið og leikara út af örkinni með fyrirmæli án 
þess að vera viðstaddur sjálfur viðstaddur tökurnar. Með öðrum orðum er líkamleg nærvera leikstjórans ekki 
endilega nægjanleg eða nauðsynleg forsenda fyrir því að verk teljist hans.



húsmunir og hárlagningar. Þetta má umorða svo að orð þeirra birtist sem mynd, í mynd, undirskipuð 

rökvísi myndarinnar, þess virði að sjást en ekki til að taka mark á, ekki til að „taka á orðinu“.38 

Þetta umorðar Deleuze hins vegar með hætti sem svo að uppgötva skuli og endurvekja trú á 

heiminn „before or beyond words“. Færa skuli líkamanum ræðu og til að það sé hægt þurfi fyrst  að 

nálgast líkamann handan orðanna: „before discourses, before words, before things are named: the 

'first name', and even before the first name.“ (Deleuze 1989, 172–173). Í ljósi aðgreiningar Flussers 

á fyrsta stigs sértekningu myndarinnar og þriðja stigs sértekningu tæknilegu myndarinnar virðist 

mér þetta ekki rétt greining á viðleitni Godards. Þegar hann birtir orðræður heimsins sem fyrirbæri í 

heiminum er það ekki til að komast að hrárri líkamlegri og orðlausri tilvist. Raunar blasir við 

mótsögn í texta Deleuze sjálfs, á milli þessarar órökstuddu framsetningar, sem ég álít ranga, og 

þeirrar, að því er virðist  réttu, athugunar að í myndum Godards er einni orðræðu teflt fram á móti 

annarri án þess að nokkur þeirra sé í forréttindastöðu gagnvart  heiminum. Allt tal um líkamleika í 

kvikmyndum Godards er ennfremur grunsamlegt að því leyti sem sköpun kvikmyndarýmisins í 

verkum hans, óháð samfellu efnisveruleikans, er meðal þess sem gerir að verkum að jafnvel leikarar 

með sterka holdlega nærveru, á borð við Jean-Paul Belmondo, missa að einhverju leyti efnisleika 

sinn, birtast einmitt ekki sem líkamar, hvað þá hráir og orðlausir líkamar, heldur eitthvað léttara eða 

ójarðbundnara: blekking myndarinnar um líkamlega tilveru þess sem hún birtir er viðstöðulaust 

rofin og komið upp um að það sem gæti virst líkami er aðeins mynd af eða tákn um líkama.39 Það er 

alls ekki ekki hrá, orðlaus, líkamleg veröld sem birtist eða reynt er að birta í verkum Godards – ekki 

einu sinni þeim sem Deleuze velur sérstaklega sem dæmi – heldur þvert á móti orðið í heiminum, 

átökin og samspilið milli orðs og heims eða orðs og myndar: myndin sem er dregin upp er ítrekað 

mynd af árekstri orðs og myndar, og ólíkri afstöðu til þess endurtekna atburðar. Deleuze tekur dæmi 

af Maríubæn Godards (1985) og segir myndina grundvallast á spurningunni hvað Jósef og María 

hafi sagt hvort við annað fyrir atburðinn. „Give words back to the body, to the flesh.“ (Deleuze 

1989, 173). En tíðindin sem myndin snýst um, og sem orðasennur persónanna í henni snúast um, er 

boðunin, sem fer fram með orðum, um að orðið ætli sér að verða hold. Orðið tilkynnir að það ætli 

að birtast, í mynd – og öll sagan sem fram fer í Maríubæn er saga af orðum í mynd, orðum í holdi: 

Gabríel er ekki bara sendiboði heldur um leið fulltrúi bannsins, Jósef er ekki bara graður og 

63

38  Serge Daney (1976) gerir hliðstæða athugun í umfjöllun um kvikmyndir Godards sem kennslustund: 
„Godard is not the bearer of the discourse in which he demands that we believe“.

39  Þar varðar ef til vill mestu afnám þyngdarinnar sem lögmáls, ef horft er til kvikmynda leikstjóra á við 
Bertolucci til samanburðar,  þar sem efni er alltaf efnismassi og bundinn þyngd: jump-klipping má segja að sé 
nokkurs konar þyngdarleysisvél, en þá frumútgáfa búnaðar sem Godard hélt áfram að þróa í síðari myndum 
sínum.



langþreyttur, heldur líka fullur af spurn, orðaðri spurn: „Hvers vegna?“ Ef María er sú persóna í 

myndinni sem síst birtist  í orðum, þá verður þó ekki heldur sagt að nærvera hennar sé fyrst og 

fremst líkamleg. Hin ósnertanlega María fellur í flokk þeirra persóna sem Godard nefnir í viðtali 

þegar árið 1961: „I take an individual who has an idea, and who tries to go to the end of his 

idea.“ (Sontag, 1966, 196) Hún er – í það minnsta á meðan á þungun hennar stendur – ídealisti og 

óháð þyngd, aðeins skuldbundin hugmyndinni um óorðið barn sem hún fylgir til enda. Hin 

hnökralausa geómetríska eining Maríu felur ekki í sér líkamlega nærveru, þó að hún sé myndræn. 

Eins og margir túlkendur hafa merkt við er eining hennar, órofa heild meyjarinnar, endurtekið 

táknuð með hringlaga eða kúlulaga formum: körfuboltanum sem hún spilar, tunglinu á himninum 

og svo framvegis. Godard er líklega rétta nafnið á atburðinn sem Deleuze merkir við, en 

atburðurinn, hvörfin, eru önnur en Deleuze heldur fram: ekki frá orðinu að heiminum, heldur frá 

orðinu um heiminn að orðinu í heiminum, frá orðinu um myndina og orðinu í myndinni að orðinu 

og myndinni.

Mikilvægi orðsins í myndinni kemur skýrt í ljós þegar Deleuze útlistar tilkomu hugsunar í 

kvikmynd með stærðfræðilega hugtakinu theorem – setningu eða sönnun. Á því tímabili er 

kvikmyndasagan var samofin umræðum um eðli miðilsins og möguleika hans var meðal annars 

tekist á við spurninguna um myndhvörf (metaphor) – hvort kvikmyndin gæti birt myndhvörf, eins 

og texti, eða hvort hún væri óhjákvæmilega bundin nafnhvörfum (metonymy): það er hvort einn 

myndþáttur gæti merkt einhvern allt annan, eða hvort það lengsta sem myndin gæti seilst í þá átt 

væri að hluti stæði fyrir heild. Að einn hlutur standi fyrir annan þýðir raunar að myndin gæti seilst 

langt í átt að þeirri grunnrökvísi orðsins að vera tákn í skilningi Saussures, það er að táknmyndin 

geti verið tilfallandi og óháð táknmiðinu. Sú greining tákna liggur til grundvallar aðgreiningu 

Lacans í hið myndræna og hið táknræna. Deleuze tekur afstöðu til þessa og segir kvikmyndina vera 

færa um myndhvörf (Deleuze 1989, 160). Hvörfin um miðja 20. öld fela hins vegar í sér, að hans 

sögn, að hún lætur af þeirri iðju. Fókusdýptin, eða beiting hins djúpa rýmis, verður til þess að 

myndin segir skilið við líkingamál yfirleitt, bæði metónýmískt og metafórískt. Hún raunar neyðist til 

þess, hið nýja rými útilokar líkingamál úr myndinni: þau vensl sem birtast í myndinni þaðan af eru 

nauðsynleg vensl hugsunar, í stað tilfallandi vensla mynda áður. (Deleuze 1989, 173–174). 

Fókusdýpt eða depth-of-field er stærð sem greinir á hversu löngu bili fjarlægðar frá linsuopi hlutir 

geta verið í fókus í einu. Þetta er tæknilega skilyrt atriði, þar sem þróun ljósnæmrar filmu skiptir til 
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dæmis máli.40  Deleuze staðhæfir að með aukinni fókusdýpt hafi framvinda kvikmyndarinnar 

huglæg áhrif stærðfræðilegrar setningar/sönnunar (e. theorem) frekar en tilfallandi samsettra mynda. 

Að líkingamálinu horfnu segir hann að við stöndum frammi fyrir „formúlu“ myndarinnar Weekend 

(1967). Formúlan „Þetta er ekki blóð heldur rautt“ eru orð sem Godard lét falla í blaðaviðtali eftir 

frumsýningu myndarinnar þegar hann var spurður hví væri svona mikið blóð í myndinni. Þessi 

„formúla“ segir Deleuze að feli í sér að þar með þurfi að tala og sýna bókstaflega, að öðrum kosti 

tala hvorki né sýna neitt yfirleitt: 

If bankers are killers, schoolchildren prisoners, photographers pimps, if the 
workers are being screwed by their bosses, this has to be shown, not 
‘metaphorized’, and series have to be constructed in consequence. (Deleuze 1989, 
183)

Með því að birta heiminn án skáldmælgi, líkingamáls og fegrunar/göfgunar er búið í haginn fyrir trú 

á heiminn – með því að birta hann „bókstaflega“.

Loks gengst Deleuze fullum fetum við mikilvægi orðanna undir lok kaflans þegar hann 

útlistar þá aðferð eða nálgun sem hann nefnir frjálsa, óbeina sýn (free indirect vision), sem 

hliðstæðu við þann frásagnarmáta nútímabókmennta, einkum nútímaskáldsögunnar, sem nefnist free 

indirect speech eða free indirect discourse. Innsýnina um þessa hliðstæðu sem einkennandi, jafnvel 

skilgreiningarþátt fyrir nútímakvikmyndina, segist Deleuze hafa frá Pasolini. Deleuze segir 

hliðstæðuna felast í því að kvikmyndin hætti að vera frásagnarmiðill (e. narrative) en verði þess  í 

stað fært  að takast á við hið skáldsögulega (e. novelesque). Þá getu taki Godard lengra en aðrir. „As 

Pierrot le fou puts it, ‘Next chapter. Despair. Next chapter. Freedom. Bitterness.’“ (Deleuze 1989, 

181). Bakhtín hafi skilgreint skáldsöguna, andspænis epík og harmleik, sem verk án þeirrar einingar 

sem geri karakterum að tala eitt og sama tungumálið. Hún byggi á hinu margræða tungutaki 

hversdagsins, ólíku orðfæri „stétta, hópa, faggreina, stundum tiltekins tungutaks 

karakters.“ (Deleuze 1989, 181). Frjáls, óbein sýn felur að sama skapi í sér að skilin milli sýnar 

kvikmyndagerðarmannsins, innra rýmis kvikmyndarinnar, tiltekinna persóna og annarra fyrirbæra 

innan hennar eru ekki skýr. Kvikmyndin verður margradda, margræð og margeyg.

Þannig lýsir Deleuze einum atburði á þrennan máta: Heild verksins „opnast“, myndin tekur 

upp frjálsa, óbeina sýn og hún birtir um leið rofið milli heims og manns: að engin orðræða eða sýn 

hefur forréttindastöðu sannleikans gagnvart öðrum. Þar verður kvikmyndin hins vegar ekki mynd af 
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40  Deleuze vísar til Alexandre Astruc, gagnrýnanda og leikstjóra til að skýra mikilvægi þessa. Astruc á 
heiðurinn af hugtakinu caméra-stylo,  myndavélarpenni. Hugtakið fangaði þá hugmynd að leikstjóri myndi 
fara með kvikmyndamiðilinn eins og rithöfundur/skáld með penna,  sem sjálfráða höfundur. Astruc leit á 
fókusdýptina sem forsendu hugsunar í kvikmynd (Astruc 1948). 



heiminum „fyrir orðun“ heldur birtir hún þvert á móti heim stútfullan af orðum, ágengum 

táknmyndum, formum og hugtökum. Ekki aðeins hinir efnislegu þættir heimsins verða viðfangsefni 

myndarinnar, heldur birtast líka tiltekin form sem fram að því höfðu verið forskilvitleg, ígildi 

kantískra hugkvía kvikmyndalegrar frásagnar, í þeim skilningi að þeim hafði verið tekið sem 

gefnum og unnið/hugsað innan þeirra en ekki um þau – það er, þeim hafði fram að því aðeins verið 

beitt óígrundað. Sjálfur tekur Deleuze söngleikinn sem dæmi, eins og það form birtist í Une femme 

est une femme: með því að einangra og nota valda þætti formsins og umraða þeim skapar Godard 

mynd sem felur í sér svo mikinn leik, er svo léttúðug og fjörug, að segja má að hún deili einhverju 

dýpra grunnmáti með söngleikjum en söngleikir sjálfir höfðu kannski vitað að þeir hefðu til að bera 

fram að því: um leið er þetta meðvitaður leikur með formið og þættina sem það er sett saman úr.

Kvikmyndagreinar eru ekki einu formin sem stillt er upp til sýnis í verkum Godards. Rétt eins 

og ólíkum orðræðum er hliðskipað án forréttindastöðu einnar er því háttað með frásagnarmátana 

sjálfan, form kvikmyndarinnar: engin gerð kvikmyndar, engin steríótýpa (hörkunaglinn, 

glæfrakvendið …), engin kvikmyndastjarna, filmugerð, tónlistarhefð, aðferð við klippingu eða aðrar 

hefðir fá að standa óhreyfðar sem grunngerð, lögmálið sem aðrir þættir myndarinnar raðast eftir. 

Undirgefni við þessi form, undirgefni við „handritið“ er meðal þess sem Godard vísar til sem 

undirgefni myndarinnar við orðið. Sú óhlýðni að benda til baka og gera sýnilega regluna sem er 

ætlað að skipa myndinni niður felur í sér andsvar, ef ekki uppreisn þá í það minnsta uppsteyt. Það 

sem Deleuze greinir sem tilkomu hugsunarinnar í kvikmyndinni grundvallast á slíku andófi gegn 

ríkjandi formum. Þessa aðgerð fremur Godard á þeim kvíum sem kvikmyndin hafði komið sér upp 

á hálfrar aldar sögu. Þær reynast síðan ekki fleiri en svo að segja má að þær hafi verið örendar, þessi 

annars stigs aðgerð verið framin á þeim öllum, þegar Godard lýsir yfir endalokum kvikmyndarinnar 

í lokin á Weekend (1967).41 
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41  Eftir að snúa sér að sjónvarpsmiðlinum og myndböndum um langa hríð, sem segja má að hafi þá enn í 
þessum skilningi verið óhugsuð form, tekur Godard á tímabilinu frá 1988–1998 það skref til fulls að 
hliðskipa kvíunum og fyrirbærunum sem hann tekur til umfjöllunar og vinnur úr með innan nýrrar 
grunngerðar sem hann finnur upp sjálfur og beitir í eina verki genre-sins, sex klukkustunda verkinu L'histoire
(s) du cinéma. Þar með verður til nýtt form sem umlykur hin og er raunar í ákveðinni forréttindastöðu, genre 
grundvallað á formi sem fram að því hafði ekki verið álitið kvikmyndaform: slideshow-ið, skyggnusýningin.



8. Une femme est une femme (1961): Hugtak myndað

Godard hefur lýst því yfir að Móses sé andstæðingur hans, þar sem Móses hafi komið niður af 

fjallinu, eftir að sjá þar sýn, með áletraðar töflur – það er ekki deilt sýninni eða myndinni, heldur 

texta, þar með bundið mannfólkið textanum en ráðist  gegn myndinni.42  Hann hefur hins vegar 

einnig gengist við því að hann andmæli sjálfum sér, tali í mótsögnum, því hann sé að rannsaka 

tilgátur (Brody 2008, 559) – þannig er bæði vitnað í hann um að kvikmyndin sé „sannleikur 24 

sinnum á sekúndu“ og að kvikmyndin sé „lygi 24 sinnum á sekúndu“ – án þess að hann hafi gengist 

við öðru sem fullyrðingu sem hann hreki með hinni. Á sama hátt er afstaða hans til texta tvíbentari 

en hann gefur til kynna með sumum yfirlýsingum sínum. Hann iðkar myndir, teflir myndum fram 

gegn öðrum myndum, og teflir þeim fram gegn texta. Um leið hefur ef til vill enginn 

kvikmyndagerðarmaður í allri kvikmyndasögunni beitt texta með jafn ágengum hætti í myndum, á 

myndir. Ef Godard „heldur með“ myndinni í viðureign orðs og myndar þá klæðist  hann þó heldur 

dómaraklæðum en boxhönskum við hringinn þar sem þau takast á. 

Næsta mynd Godards á eftir A bout de souffle birtist tveimur árum síðar: Une femme est une 

femme.43 Titillinn er tilfelli eða dæmi um samsemdarlögmál aristótelískrar rökfræði, A=A. Kona er 

kona – annars vegar þýðir klifunin ekki neitt, segir ekkert, felur ekkert í sér. Hins vegar, eins og 

gildir um klifanir, hefur hún í samhengi hversdagslegrar orðræðu virkni. „Strákar eru (og verða) 

strákar“ er sagt til að afsaka gauragang eða hegðun, í krafti eðlishyggju um kyn og kyngervi – sá 

tiltekni strákur sem braut rúðu er þá ekki persónulega ábyrgur fyrir að brjóta rúðuna, hann gerði það 

fyrst og fremst sem strákur, það sem strákar gera vegna þess að þeir eru strákar. Þannig blasir við 

spurningin: Er höfundur að halda því fram um aðalsöguhetju myndarinnar að framferði hennar sé 

ekki hennar persónulega, heldur framferði kvenna yfirleitt, skýrist og réttlætist með kyni/kyngervi 

hennar? Það er spurning sem blasir við frekar en fullyrðing, því í samhenginu sem setningin kemur 

fram í felur hún í sér augljósa ögrun: Það er við tíðaranda undir sterkum áhrifum frá sartrískum 

exístentíalisma, afstöðu sem var kjörnuð í þeirri fullyrðingu að tilvist kæmi á undan eðli – og fól í 

sér að allar skírskotanir til eðlis eða óhjákvæmileika til réttlætingar á gjörðum manns væru 

undanbrögð við einstaklingsbundna ábyrgð, vond trú, eins fyrir konur og karla. Er höfundur þá að 
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42  „Moses is my principal enemy … Moses, when he received the commandments, he saw images and 
translated them. Then he brought the texts,  he didn’t show what he had seen.“  Brody 2008, 559. Hliðstæð 
athugasemd á bls. 577, báðar úr viðtölum. Þetta hefur verið haft til marks um and-semítisma í hugsun 
Godards.

43 Godard hafði unnið að annarri kvikmynd í millitíðinni, sem hins vegar fékkst ekki leyfi til sýninga á fyrr en 
nokkru síðar, þar sem hún fjallaði um atburðarás í Alsír-stríðinu. Sú mynd hét Le petit soldat.



halda því fram að þessi undanbrögð séu afstaða eða afstöðuleysi einhverra persóna í myndinni, 

frekar en hans eigin, til þeirra sjálfra? Er það konan sem víkur sér undan ábyrgð með óorðuðum 

skírskotunum til kyns síns eða er það karlinn sem gerir það?

Í þessari mynd má sjá innrás textans, hins ritaða orðs, í myndina, í allri sinni dýrð, í fyrsta 

sinn í höfundarverki Godards. Innrásin er hins vegar ekki af þeim toga sem Godard bæði fyrr og 

síðar sakaði kvikmyndaheiminn um undanlátssemi við. Umkvörtun Godards um vald textans yfir 

myndinni hefur alla tíð snúist  um undirgefni myndarinnar við handritið og hina línulegu sögu: að 

myndsköpunin sjálf væri á stundum álitin allt að því tæknilegt úrlausnarefni til uppfyllingar á 

loforðum eða fyrirmælum orðanna í handritinu. Síðar á ferli sínum átti Godard eftir að skrifa heil 

kvikmyndahandrit  fyrir tökur, og fylgja þeim nokkuð ítarlega, en það er undantekning í 

höfundarverki hans. Í tilfelli Une femme est une femme skrifaði hann samtöl á síðustu stundu, 

bókstaflega „í stúdíóinu á meðan leikararnir voru í förðun“ (Brody 2008, 111). Aðferðir Godards 

gegnum allt ferlið – og ekki síst  þegar kemur að klippingu – fela þannig í sér neitun á undirgefni við 

hið skrifaða orð. Hér eru orðin hins vegar á meðal þess sem er sviðsett í myndinni – innlimuð í 

hana. Það er að því leyti villandi að tala um innrás, því þau eru undirskipuð rökvísi myndarinnar, 

frekar hermang en innrásarlið, þar sem þau birtast  strax í upphafi líkt og í slide-show-i – fylla upp í 

tjaldið, risavaxin og litrík, og tilkynna eftirfarandi: fyrst verðlaunin sem myndin hefur þegar hlotið, 

letruð í frönsku fánalitunum; þá:

IL ÉTAIT  | UNE FOIS | BEAUREGARD | EASTMANCOLOR | PONTI | FRAN 
CHEMENT SCOPE | GODARD | COMÉDIE | FRANÇAISE | COUTARD | 
MUSICAL | LEGRAND | THÉÂTRAL | EVEIN | SENTIMENTAL | 
GUILLEMOT | OPÉRA | LUBITSCH | 14 JUILLET | CINÉMA.

– Loks birtist  aðalleikarinn, Jean-Claude Brialy, nafnið hans í yfirstærð yfir myndinni: BRIALY – 

og kvenmannsrödd kallar á ensku, eins og við kvikmyndatökur: „Light! Camera! Action!“ um leið 

og Anna Karina birtist (KARINA letrað yfir) og Jean-Paul Belmondo (BELMONDO). Loks kemur 

titillinn á tjaldið: UNE FEMME EST UNE FEMME.

Síðar í myndinni birtast orð sem ýmist eru letruð beint á skjáinn til að lýsa innra sálarlífi 

persónanna, í stað þess að það komi fram í sviðsetningu; orð birtast  á skiltum; þau birtast á 

forsíðum bóka sem parið otar hvort að öðru um miðja nótt með titlum sem fela í sér fúkyrði, 

Monstre o.s.frv. – og vísað er í þá rökvísi textans sem Godard neitar svo gagngert að gangast undir 

þegar Anna Karina segir í voice-over að nú sé komið að þriðja þætti, þar sem kvenpersónan hiki við 

ráðagerð sína, en það sé það sem Molière hafi kallað spennu (suspense). Í myndinni hafa orð eða 

myndir af orðum þannig fengið sess sem er hliðstæður við þann sem myndir eða myndir af myndum 
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höfðu í A bout de souffle, þar sem úir og grúir af málverkum, veggspjöldum fyrir kvikmyndir, 

myndum úr dagblöðum og svo framvegis.

Orðin eru þannig höfð með innan þeirrar sérkennilegu skeytingarrökvísi sem einkennir 

myndina sem gengur sumpart lengra í hefðarrofi en A bout de souffle gerði: letruðum orðum, 

myndum (póstkortum, skýringarmyndum), myndskeiðum, samræðum og tónlist  er skeytt saman 

samkvæmt lögmáli sem frekar yrði lýst sem collage en montage – þó að kvikmynd sé línulega 

samansett, það er skeytt saman í tíma þar sem eitt kemur á eftir öðru, og að því leyti einvíð, eru hér 

sköpuð hughrif tvívíðs flatar í klippingunni sjálfri, með því sem kalla mætti tempraða eða stýrða 

óreiðu: klippt er með höggi inn og út úr tónlist  sem vísar til tilfinningalegrar rökvísi sem annars 

væri alls ekki að finna í atriðinu sem hún heyrist innan. Epískir sinfónískir tónar undirstrika 

skyndilega orð parsins, Karinu og Brialy, þar sem þau ræða saman hversdagslega í blaðasjoppu. 

Ósamræmið er ýkt með því að ekki er stuðst við gervilýsingu í myndinni, eins og annars hafði 

ófrávíkjanlega verið gert við tökur á myndum í technicolor fram að þeim tíma – svo umhverfið allt 

verður hversdagslega raunsæislegt, látlaust í sama skilningi og myndir í fjölskyldualbúmum, og 

gervileiki tónlistarinnar þeim mun ljósari. Epísku lúðrarnir hörfa jafn skyndilega og þeir birtust og 

hversdagsleikinn tekur við, óskreyttur – „skítug“ hljóðrás með umhverfishljóðum af staðnum.

Önnur brögð sem Godard beitir er að láta persónur myndarinnar fremja bendingar beint til 

áhorfenda: Karina blikkar okkur gegnum myndavélina, Belmondo snýr sér að vélinni og tilkynnir 

að hún hverfi úr senu, með orðalagi kvikmyndahandrits „Exit Angela“, um leið og hún einmitt 

hverfur úr senunni. Þegar ljóskastarar eru notaðir innan dyra, eins og á nektardansstaðnum/

veitingastaðnum þar sem Angela starfar, lýsa þeir beint inn í linsuna – sem fram að því var álitið 

jafn mikið glapræði og jump-klippingar þar til Godard beitti þeim í A bout de souffle. Hreyfing 

myndavélarinnar er ójöfn, óstöðug, í bland við alveg kyrrstæðar tökur – og sjónhverfingum er beitt í 

hversdagslegum kringumstæðum þar sem þær eiga hvorki heima né þjóna öðru hlutverki en að 

benda á sjálfar sig, vera lítill brandari, skemmta og segja eins og titlarnir í upphafi myndar: Þetta er 

bíó. Píanóundirleikur sem heyrist undir dansi Angelu þó að píanóleikarinn sjáist gagngert sitja 

hreyfingarlaus við píanóið á meðan, og spili ekki neitt, þagnar um leið og hún hefur upp raust í 

hverju erindi, en hefst á ný  á milli lína í laginu sem hún syngur. Textinn í myndinni er undirskipaður 

þessari sömu rökvísi klippimyndar, þar sem einu er skeytt við annað í samsetningu á 

merkingarbærum fleti og samhengi sem lýtur hvorki lögmálum efnisheimsins, tungumálsins né 

neinu öðru utanaðkomandi – nema því sem þættir hráefnisins, veruleikans, bjóða upp á sem óvæntar 

tengingar. Um leið vekur myndin látlaust athygli á samsetningarþáttum sinum. Þetta má segja að sé 

stigbreyting, framþróun innan forsendna sem Godard hafði þegar gefið sér. Það sem er hins vegar 
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alfarið nýtt í höfundarverki hans, í þessari mynd, verður til fyrir tilstuðlan samstarfs hans við 

aðalleikkonuna og eiginkonu hans, Önnu Karinu – í samræmi við titilinn, þá fullyrðingu að kona sé 

kona. Angela, persónan sem Anna Karina leikur, er varla persóna af holdi og blóði. Engin tilraun er 

gerð í myndinni til að grennslast fyrir um sálrænar forsendur fyrir háttalagi hennar, gera grein fyrir 

líðan hennar – og raunar er engin tilraun gerð til að birta hana sem tiltekna eða einstaka manneskju. 

Hún er ekki tiltekin persóna heldur almenn hugmynd um konu.

Í yfirlitsritinu Sexuality in Western Art (Lucie-Smith 1972) dregur skáldið og gagnrýnandinn 

Edward Lucie-Smith fram línu til aðgreiningar á myndverkum sem gera kynferði eða kynlíf að 

viðfangi sínu og þau sem séu raunverulega erótísk – línu eða í það minnsta tilhneigingar þar sem 

verk skipast í átt að tveimur pólum: til að verk sé fyllilega erótískt þurfi viðfangsefnið sem málað er 

að birtast sem tiltekið viðfangsefni, tiltekin manneskja – karl eða kona – en ekki aðeins hin almenna 

hugmynd um karl, konu, fegurð eða þokka. Hann bendir á erótíkina í málverki Caravaggios (1571–

1610) af Matteusi og englinum (en frummynd verksins glataðist raunar í síðara stríði), þar sem hann 

segir ekki ljóst hvort engillinn veitir dýrlingnum leiðsögn eða reynir að draga hann á tálar. (Lucie-

Smith 1972, 85). Viðfangsefni verksins er ekki kynferðislegt, en þegar horft er á myndina út frá 

sjónarmiði Lucie-Smiths er ljóst að prestarnir sem höfnuðu myndinni svo Caravaggio þurfti að mála 

aðra, höfðu hana ekki fyrir rangri sök – líkamleikinn, og hið nána samspil í svipbrigðum, fínum 

dráttum húðarinnar, bendingum, stellingu sem er raunsæ en ekki klassísk, þar sem dýrlingurinn 

kreppir tærnar á öðrum fæti út í loftið – og ekki síst  hinir tilteknu andlitsdrættir sem birta hann sem 

mann af holdi og blóði en ekki í krafti ídeals um mann – gera myndina erótíska.44 

A painting showing an angel embracing an elderly apostle can be chaste or 
unchaste, very much in accordance with the way in which the painter chooses to 
inflect the scene. (Lucie-Smith, 1972, 87)

Hið almenna orkar ekki á erótískt ímyndarafl með sama styrk og hið tiltekna. Lucie-Smith metur 

erótískan styrkleika verks eftir því hvort myndbirting þess sé nógu tiltekin til að vekja með þeim 

sem horfir óra um hvernig nærvera, snerting og hugsanlega bólfarir við einmitt  þessa manneskju, þá 

sem máluð er, væru í reynd. Þessi skilningur er í samræmi við þann sem Slavoj Žižek setur fram í 

upphafi Óraplágunnar, með dæmisögu þar sem leynist hliðstæður greinarmunur hins almenna og 

hins tiltekna (Žižek, 2007, 37). Almenna hugmyndin um kynlíf, líkama eða fegurð hefur að 

skilningi beggja ekkert erótískt vægi – það er myndin af hinu tiltekna sem framkallar erótísk hrif.
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44 Ef til vill væri réttara að segja hreinlega „sexí“ en leyfum Lucie-Smith að ráða orðavalinu að sinni.



Í þessum skilningi er það sem Jean-Luc Godard dregur upp nokkurs konar andstæðu 

erótískrar myndar af konu, með Önnu Karinu. Myndin af konunni í Une femme est une femme 

hneigist í átt  að því sem Lucie-Smith myndi nefna almenna klassíska fegurð. Hún birtist  ekki sem 

tiltekin kona, tiltekin manneskja, heldur hugmynd um konu, um konuna – nánar tiltekið auðvitað 

hugmynd karlmanns um konuna. Ólíkt persónu Patriciu í A bout de souffle, sem var afar tiltekin: 

bandarísk, með tiltekið starf, tiltekinn metnað, áhugasvið, eftirlætisbækur – og stuttklippt – þá 

birtist Anna Karina hér í starfi sem gerir aðeins út á kvenlega eiginleika hennar, áhugasvið hennar 

koma ekki fram, orð hennar, hugsanir og atferli snúast  aðeins um hlutskipti líkama hennar sem 

kvenmannslíkama, að verða ófrísk. Hún segist líka vilja koma fram í söngleik – hún segir það af 

rælni og með leikaraskap sem kvikmyndin tekur undir með nokkrum skotum þar sem hún og 

Belmondo taka dansspor, hún uppáklædd í búning sem gæti tilheyrt mynd með Gene Kelly, sem 

hún hrópar einmitt nafnið á. Hugur hennar birtist sem fall af þeim hughrifum sem leikstjórinn ætlar 

ungum konum almennt að verða fyrir í því samfélagi á þeim tíma. Við daginn hefur hún ekkert að 

gera nema velta fyrir sér eigin tilvist í ljósi, eða skugga þessara óra og langana. Hún fylgir öðrum 

orðum sínum ekki eftir – aðspurð hvers vegna henni finnist eitthvað fyndið segir hún: „ég veit það 

ekki, ég er döpur“. Það er vinurinn sem hún mun sofa hjá, Alfred, sem spyr – og í seinni hluta 

myndarinnar spyr hann aftur, eftir að hafa hringt í hana til að hittast og sofa saman til barneigna: 

„Varstu hissa þegar ég hringdi?“ Hún svarar:

„Ég veit það ekki.“

„Varstu ánægð?“

„Ég veit það ekki.“

„Hvað eigum við að tala um?“

„Ég veit það ekki.“

Í mörgum aðstæðum ber hún ekki kennsl á eigin afstöðu og hefur hana þar með ekki í virkum 

skilningi. Myndrænt er hún alltaf förðuð, fullklædd – jafnvel þegar hún dansar strípidans sést nekt 

hennar ekki. Fötin sem hún klæðist undirstrika almennan kvenleika hennar en koma ekki upp um 

tiltekin einkenni líkamshluta.

Þegar Angela dansar á nektardansstaðnum syngur hún lag sem lýkur á þessum einföldu 

orðum: „Je suis très belle “. Hún syngur þau í nærmynd þar sem einlit  ljós úr ljóskastara skiptast á 

að lýsa upp andlit hennar, svo allur hugsanlegur hrjúfleiki, viðnám, líkamleiki húðarinnar leysist 

upp, og myndin af andlitinu er undirstrikuð sem mynd af andliti – ekki andlit sem hluti af 

áþreifanlegu höfði, heldur handan snertingar. Sömu línur syngur hún aftur, í nærmynd undir rauðu 

ljósi undir lok myndar. Orðin standa í beinni andstöðu við þau sem Michel viðhefur um Patriciu í A 
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bout de souffle þar sem hann hefur endurtekið orð á því að hún sé ekki gullfalleg, en ekki ófríð, hafi 

sinn þokka, skori „15 af 20“ – og sem Patricia hreyfir engum andmælum við. Fríðleiki hennar, eða 

eiginleikar almennar séð, eru af tilteknu jarðnesku magni – með því hvernig Godard birtir Karinu 

teygir hann sig út fyrir hið jarðneska, að hinni hreinu mynd og almennum, algerum þáttum. Að 

mynd sem birtingarmynd hugtaks eða hugmyndar.

Angela vitnar í „Agnesi“, á meðan hún grætur í nærmynd þegar ósætti hefur komið upp milli 

hennar og Émile sem vill ekki eignast barn strax, fyrir hönd klassískrar hugmyndar um konuna: 

„C'est trop beau, une femme qui pleure“ og heldur áfram: „það ætti að sniðganga konur sem gráta 

ekki. Konur sem gráta ekki eru heimskulegar. Nútímakonur vilja aðeins herma eftir karlmönnum“ 

Þannig staðsetur hún sig, í áhrifaríkri nærmynd þar sem andlitsfarði hennar er undirstrikaður með 

því að leka undan augunum með tárunum, gegn „nútímakonunni“ og krefst réttarins til að gráta og 

eignast barn. 

Eins og Patricia í A bout de Souffle er Angela útlendingur, kemur frá Danmörku – en hér 

skapar það henni ekki sérstök tengsl meðvitaðrar skynsemi í meðförum tungumáls, heldur 

undirstrikar veikleika hennar, í stöðu þar sem hún getur aðeins beðið um það sem hún vill, því eina 

löngun hennar, sú eina sem birt er í myndinni, er háð fúsri þátttöku karlmanns í getnaði.

Émile (Brialy), sambýlismaður Angelu (Karinu), kemur heim frá vinnu rétt í þann mund að 

hún hefur uppgötvað með sjálfsprófi og dagatali að einmitt þann dag er hún á hápunkti frjósemi 

sinnar – að nú er rétti dagurinn til að verða þunguð. Hann er með nýjan trefil um hálsinn – „Hvar 

fékkstu hann?“ spyr hún. „Ég keypti jólagjöf fyrir tímann“, svarar hann. Síðan bætir hann við: „Ég 

kom með Marie-Claire-ið þitt“, það er vinsælasta tísku- og lífsstílstímarit  ungra franskra kvenna á 

þeim tíma. Eigingirni karlmannsins og hugmynd um fyrirsjáanleika konunnar, ásamt tregðu hans til 

að taka þátt í þunguninni, mætti sjá sem jafn steríótýpískan eiginleika kynsins andspænis jafn 

steríótýpískri löngun konunnar til að verða þunguð, og halda því fram að allar persónurnar sem 

Godard birtir í myndinni séu þannig frekar fulltrúar almennrar hugmyndar en tilteknir einstaklingar. 

Hann gengur í frakka með hatt, hún í rauðri peysu, stuttu pilsi og áberandi sokkabuxum, hann spyr 

um fótboltann og verður reiður yfir gleymsku hennar um „leikinn“ á meðan hún unndirbýr 

kvöldverð – þau eru vissulega hvor myndin af sínu kyni – og andlit hans er meira að segja nánast án 

sérkenna, nema þeirra sem tilheyra hugmyndinni um „franskan ungan mann“ – lýtalaust franskt 

pókerfés, svo að segja.

Sá stóri greinarmunur er hins vegar á hlutskiptum kynjanna í myndinni að þar birtast tvær 

karlpersónur – að viðbættum höfundi sjálfum sem má segja að sé sú þriðja, en í verkinu birtir hann 

öll sín sérkenni og alla sína duttlunga – hann birtist sem persóna gegnum verkið. Það er í 
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leikaravalinu og sérkennum leikaranna hins vegar sem greinarmunurinn á birtingarmynd kynjanna 

verður skýrastur: Jean-Paul Belmondo er lifandi andstæða hugmyndarinnar um almennan fríðleika. 

Þokki hans er þokki hins tiltekna líkamleika, með hrufum og glufum í andliti og húð, og myndræna 

vigt, ef svo má segja – hversu rótlausa, villuráfandi og vitlausa karlmenn sem hann leikur er 

nærvera hans að öllu leyti af þeim toga að segja má að hann „standi í lappirnar“ eða standi öllu 

heldur á löppunum, það er jafnvel sem hann liggi þegar hann stendur, liggi á beinunum – hann „er 

þar“ á máta sem hvorki Brialy né Karina eru, sem bæði fínleg, smágerð og dregin hinum almennu 

dráttum fríðleikans virðast að einhverju leyti fjarverandi – og undirstrika það með augnaráði sínu 

sem beinist oft að engu. Augu Belmondos beinast alltaf að einhverju – þeirri persónu sem hann talar 

við, konunni sem hann ætlar að sænga hjá. Kækur í andliti undirstrikar loks þetta meira en líkamans 

sem gerir hann að erótískri fígúru í skilningi Lucie-Smith, en Önnu Karinu ekki. Þau eru öll frekar 

almenn, öll persónur án djúprar sálfræði eða flókinnar hegðunar – eins og persóna Belmondos, 

Alfred, segir eru karlar alveg jafn heimskir og konur, og saman segja þeir bjálfalega brandara, 

„C'est parfait“ hrópar Émile þegar Angela segist ekki elska hann og Alfred bætir við rímgrini: 

„Parfait au café“, síðan hlæja þeir báðir. Rétt er að merkja við greinarmuninn á líkamleika kynjanna 

sem hér er til staðar, því hann er upphafsreitur að þræði sem gengur gegnum öll verkin sem Godard 

vann á fyrsta fram á miðjan 7. áratug, á meðan hann átti í hinu stormasama sambandi við 

leikkonuna Önnu Karinu sem verður fulltrúi þessa almenna kvenleika í myndum hans.

Myndin sem birtingarmynd almennrar hugmyndar eða hugtaks tekur þannig að sér hlutverk 

sem annars er alla jafna ætlað texta – eða seilist eftir því hlutverki: á meðan almennt er gert  ráð fyrir 

að með orðum megi vísa til hins almenna er almennt ætlað að mynd, í öllu falli fígúratíf mynd, 

ljósmynd og kvikmyndaskot, séu óhjákvæmilega ýmist tiltekin, eða þá abstrakt  í skilningi sem 

stendur handan hins almenna hugtaks, hrein form án merkingar. Nú er þetta þó alls ekki ný  beiting 

myndmiðils, þó hún sé að einhverju leyti ný innan kvikmyndasögunnar. Nýmælin felast hins vegar í 

yfirlýstri meðvitund höfundar um þessa beitingu, sem felst meðal annars í titlinum: Kona er kona. 

Titillinn, sem vekur spurningu um hvernig hann er meintur: hvort þetta er fullyrðing höfundar, eða 

fullyrðing höfundar um afstöðu tiltekinna persóna í verkinu eða jafnvel um afstöðu áhorfandans, 

felur um leið í sér yfirlýsingu um hvað verkið mun gera: birta mynd af hinni almennu hugmynd um 

konuna, konuna sem konu, mynd af hugtaki – og skorar þannig áhorfandann á hólm: kinkarðu áfjáð

(ur) kolli og segir já, svona er konan, svona er ég/hún, í krafti hins kvenlega eðlis eða segirðu: já, 

svona er hugmyndin um konuna, þetta er það sem er þröngvað upp á mig/hana í krafti 

hugmyndarinnar um kvenlegt eðli. Orðið verður mynd, eitt orð, ein kvikmynd og stendur innan 

hæfingar við aðrar myndþætti heildarmyndarinnar, kvikmyndaverksins.
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Myndinni lýkur á því að Angela sefur hjá vininum Alfred á meðan Emile leitar, miður sín að 

því er yfirsettur texti útskýrir berum orðum, á náðir vændiskonu. Írónísk fjarlægð slíks texta frá 

myndinni gerir staðhæfingu hans að samsetningarþætti í hæfingu – við tökum ekki textann á orðinu 

frekar en nokkurn annan myndþátt. Þegar þau hittast aftur í íbúðinni sinni verður úr hið 

óvanalegasta happy ending (sem leikstíll, tónlist og glaðlegt fas leikaranna túlka sem happy) að 

parið ákveður að sofa líka saman, þannig að ef barn kemur undir þá sé aldrei að vita nema Emile sé 

líffræðilegur faðir þess. Að endirinn er happy ræðst  ekki aðeins af beitingu tónlistar og 

leikbrögðum, sem gegnum alla myndina eru misvísandi, blekkjandi jafnvel, heldur og inntakinu, 

sem innan þeirrar Hollywood-hefðar sem Godard vísar í og leikur sér að með þessari mynd ekki 

síður en A bout de souffle, ræður úrslitum um hvort sögu telst ljúka vel eða illa: parið tekur saman á 

ný. „Angela, tu es infâme“ segir Emile við Angelu sem svarar: „non, je ne suis pas infâme, je suis 

une femme“ – blikkar áhorfandann og myndinni lýkur.

Myndinni lýkur þannig á orðaleik sem aftur undirstrikar, hafi það farið á milli mála, að henni 

er ætlað að vera birtingarmynd almenns hugtaks, myndgert orð, „kona“.
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9. Jameson: fagurfræði nútímans 

Fagurfræði sem hagfræði

Í Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism leggur Fredric Jameson (1991) fram 

and-pósitífískan skilning á hugtökunum módernisma og póstmódernisma, að því leyti að hann 

grundvallar þau ekki á lýsingu á stílbrigðum, viðfangsefnum eða öðrum einkennum listaverkanna 

sem talin eru til mengjanna. Greinarmuninn grundvallar Jameson á stöðu geiranna sem þau eru 

framleidd innan, gagnvart öðrum geirum og auðmagnskerfinu í heild. Þannig verða hugtökin 

sögulega háð: hugsa má sér tvö verk sem eru að öllu leyti eins en hafa ólíka virkni og merkingu eftir 

því á hvaða tíma þau koma fram, og teljast  módernísk eða póstmódernísk eftir því. Stór hluti 

höfundarverks franska félagsfræðingsins Pierres Bourdieu felst í greiningu á stöðu lista og 

menningar innan hagkerfis, það er sem þátta í auðmagnskerfi. Til að gera grein fyrir þessari stöðu 

þeirra á tímanum sem Jameson kallar síðnútíma eða póstmódernisma, án þess að sá greinarmunur 

tímabila sé fyrirferðarmikill í ritum Bourdieus, hefur Bourdieu lagt til hugtakið táknrænt auðmagn, 

sem greinist  í félagslegt og menningarlegt auðmagn.45 Á Íslandi hefur menningarlegt auðmagn eða 

„kúltúrkapítal“ helst náð sessi sem hugtak í umræðu um þessa geira (en um leið að einhverju leyti 

misst brodd sinn eins og Jameson segir að hendi gagnrýna greiningu innan síðnútímans: því 

nákvæmari og réttari sem greiningin er, því vonlausara virðist við „ástandið“ að etja: hugtakið er 

ekki síst notað af því fólki sem starfar á sviði lista og menningar til lýsingar á stöðu sinni og virkni 

innan kerfisins, án þess að vera ætlað að áorka breytingum þar á). Táknrænt auðmagn vísar til þess 

virðingarsess sem tiltekin þekking, kunnátta, færni, hættir og siðir, menningarlegt auðmagn, tengsl 

við annað fólk, þ.e. félagslegt auðmagn, eða hvort tveggja, veitir handhafanum. Þessi hugtök 

auðvelda að gera grein fyrir lýsingu Jamesons á aðild menningar og lista að hagkerfinu og afstöðu 

gagnvart því: hagkerfi er ekki aðeins hagkerfi fjármagns, heldur nær það einnig til táknræns 

auðmagns, sem að einhverju leyti má gera grein fyrir með skyldum hugtökum og vant er í hagfræði: 

þar á sér stað velta, uppbygging, ávöxtun og arður, en einnig tap, jafnvel gjaldþrot  og svo 

framvegis. Það er þetta samhengi sem orðalagið „neikvætt hagkerfi“ kallar á að sé dregið fram, eins 

og bandaríska ljóðskáldið Charles Bernstein gerir sjálfur jafnharðan og hann kynnir hugtakið til 

sögunnar í blaðaviðtali:
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The economy of poetry is antipathetic to profit, it’s a “negative” economy. As 
James Sherry once remarked, if you take a sheet  of plain white paper, perhaps it’s 
worth a penny, but if you write a poem on it, it’s worth nothing. It  can no longer be 
sold. (Bernstein 2003)

Þetta ekkert er hins vegar, segir hann, nokkurs virði. Með því hafi verið skapað neikvætt gildi – sem 

sýni fram á að ólíkar gerðir hagkerfa séu til og að ljóðlist sé hagkerfi í skilningnum að þar sé skipst 

á einhverju (e. an exchange economy). Vegna þess að ljóðskáld og útgefendur þeirra stefna ekki að 

hámörkun ágóða í fjárhagslegum skilningi sjái margir ljóðlistina sem útópískt rými án stigvelda og 

valdatengsla. Sem betur fer, segir Bernstein, er það eintóm blekking: gildi og dómar, tengslanet og 

sambönd séu alltumlykjandi á sviðinu. Þar séu að sama skapi til staðar sömu vandamál og á öllum 

öðrum sviðum menningar, eyðileggjandi hroki og annað sem tilheyri slíkum fylkjum stigvelda. Hins 

vegar sé fagurfræðilega veðið afar hátt. Bernstein heldur því fram að fagurfræðilega liggi meira að 

veði á sviði ljóðlistar en á markaðsvænni sviðum (e. more commercial endeavours) þar sem 

fagurfræðin sé alltaf leið í átt að öðru marki, að skilja má fjárhagslegum ávinningi:

Given the particular economy of poetry, the exchange often takes place with the 
cheapest  possible means of reproduction, from the Xerox to a reading in a bar to a 
web site or MP3 file. In an economy in which direct  profit  is not the aim, losses 
from the cost of reproduction are minimized in an effort  to maximize exchange 
value. (Bernstein 2003)

Í þeirri hugmynd sem Alexandre Astruc setti fram með hugtakinu camera-stylo og varð áhrifamikil 

innan frönsku nýbylgjunnar, má segja að hafi falist ásetningur, sem dreginn er fram í dagsljósið með 

þessari hugmynd um ljóðlist sem hagkerfi: það að kvikmyndagerðarmaður yrði höfundur og beitti 

kvikmyndavélinni af sama listræna frelsi og jafn persónubundnum ásetningi og rithöfundur mundar 

ritfæri sín, fól ekki bara í sér kröfu um persónulega afstöðu listamannsins heldur tilraun til að stofna 

til táknræns hagkerfis kvikmyndarinnar sem væri jafn óháð öðrum hagkerfum og kostur væri. Þegar 

litið er hagfræðilega á hugtakið, með þessum hætti, má segja að blasi við að slík aðgerð gæti aðeins 

farið fram með fulltingi hóps eða fjölda. Fagurfræðileg einkenni frönsku nýbylgjunnar46  má öll 

rekja til strategísks vals á þessum forsendum: í fyrsta lagi að stofna til samræðu milli kvikmynda 

um leið og lagður er grunnur að sögu kvikmyndarinnar sem ekki hafði verið sýnt að hún ætti sér 
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fyrr en gagnrýnendur Cahiers du cinéma tókust verkefnið skipulega á hendur.47  Þeir stofnuðu til 

sviðsins með því að stofna til táknrænna skipta innan þess. Í öðru lagi fól allt val á tækjabúnaði, 

mannafla og staðsetningum kvikmyndaðra atriða í sér að gera kvikmyndina jafn óháða gagnvart 

fjármagni og kostur var, rétt eins og mp3-skrárnar eða ljósrituðu skjölin sem Bernstein nefnir. Jean-

Pierre Melville lýsti viðmiðum frönsku nýbylgjunnar svo:

A workmanlike system of production in natural locations, without  stars and with 
less than a minimum crew, ultra-fast stock, no distribution guarantee, no 
authorisation and no obligations of any sort. (Reisz 1968, 272) 

Auðlindin sem beið leikstjóranna að nota, vannýtt  auðlind fram að þeim tíma, var það sem þeim 

varð mörgum tamt að nefna „lífið“ eða „lífið sjálft“, það er raunverulegar götur, raunverulegir 

vegfarendur, kaffihúsagestir, verkafólk – heill ósviðsettur heimur sem í krafti þess að hafa þar til 

verið að miklu leyti hulinn, eða í öllu falli ósýndur í kvikmyndum, gat skákað efnismiklum, 

vönduðum sviðsmyndum og launuðum „statistum“, ekki aðeins fyrir það að vera „nýr“ í þessum 

skilningi, heldur um leið að vera, myndrænt séð, ríkulega búinn, hafa gríðarlegt „production 

value“ eins og það er enn orðað á ensku: með því að opna fyrir veruleikann utan myndveranna mátti 

fanga herskara af fólki við ólíkar athafnir, og ógrynni ólíkra bygginga bæði að innan og utan – svo 

fremi sem áhorfandinn felldi sig um leið við að láta af þegar stöðluðum kröfum um „vandaða 

framsetningu“, féllst á að fá í hendurnar ígildi ljósritaðs blaðabunka í stað leðurbundinnar bókar.48

Félagslega virkni þessarar aðgerðar má greina í skrifum um nýbylgjuna þegar hún er nýlega 

um garð gengin. Árið 1953 kom út í Bretlandi bókin The Technique of Film Editing eftir Karel 

Reisz. Engar bækur höfðu áður komið út á ensku um viðfangsefnið klippingu eða samsetningu 
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47  Tímaritið Cahiers du cinéma varð sögufrægur vettvangur gagnrýni og samræðu Godards, Truffauts, 
Rivettes og allra þeirra sem síðar urðu fremstu leikstjórar frönsku nýbylgjunnar. Godard lýsir þessum 
upphafsreit svo: „The New Wave was made up of three or four people, plus some fifteen others who later 
went on to do something else. We discovered a world that nobody had told us about. They told us not about 
Hitchcock or [Jacques] Becker,  but about Chateaubriand or Flaubert. That world was relatively secret.  It was 
a unique moment, unique, not superior. In other words, it was one single moment. The New Wave was the 
only child, the only daughters or sons of film. There was, in France especially, a critical tradition, with [the 
writer, early film critic and director Louis] Delluc and the Surrealists. The other countries had clever people, 
academics, but very few critics. For [Henri] Langlois, to show films was to make them. For Jean-Georges 
Auriol to publish La Revue du cinema was the same thing. To talk about films was like making 
them.“ (Godard 2004, 13–14.)

48 Þróun myndavéla var lykilatriði fyrir tilurð nýbylgjunnar, einkum léttar og meðfærilegar myndavélar sem 
buðu upp á handhelda kvikmyndatöku. Það má þó heita til marks um að tæknilegir möguleikar eru ekki 
nægjanleg skilyrði fyrir fagurfræðilegum viðmiðsbreytingum að fréttamyndavélum sem voru til frá 1937 var 
ekki beitt til handheldrar kvikmyndatöku í kvikmynd í tvo áratugi, ekki fyrr en í heimildamyndinni Les 
Raquetteurs (Michel Brault,  Quebec 1958), og loks í leiknum kvikmyndum nýbylgjuleikstjóra frá og með A 
bout de souffle (Godard, 1960).  



kvikmynda og raunar var ekki heldur starfræktur kvikmyndaskóli í Bretlandi á þessum tíma. Með 

inngangi sem Thorold Dickinson skrifaði að bókinni fyrir hönd bresku kvikmyndakademíunnar 

varð hún allt að því opinbert plagg, og leiðandi á sviðinu. Alls var hún endurprentuð óbreytt þrettán 

sinnum næsta áratuginn. Þetta má hafa til marks um kennivald hennar á sviðinu á þeim tíma. Þriðji 

og síðasti hlutinn í þessari fyrstu útgáfu bókarinnar er kaflinn Principles of Editing sem skiptist í 

tvennt: klippingu myndar og hljóðs. Textabrotið sem fylgir er einkennandi fyrir framsetningarmáta 

bókarinnar og viðhorf til viðfangsefnisins sem þar birtist:

The most  elementary requirement of a smooth continuity is that the actions of two 
consecutive shots of a single scene should match. While the film is still on the 
floor, the director—aided by the continuity girl [!]—sees to it that  if a scene is shot 
from more than one angle, the background and positions of the players remain the 

same in each take.49 (Reisz 1968, 181)

Í þessu textabroti er gengið að ýmsu sem vísu, og ekki aðeins fastmótuðum kynjahlutverkum. Fas 

textans byggir á því viðhorfi sem David Bordwell nefnir staðalútgáfu kvikmyndasögunnar, að hún 

sé saga framþróunar í meðförum miðils þar sem bæst hefur við þekkingu og færni í notkun hans stig 

af stigi svo áskorun kvikmyndagerðarmannsins er að gera mynd sína eftir bestu þekkingu í dag, sem 

verður þar með betri en sú sem gerð var eftir bestu þekkingu í gær. Viðmiðið með aðferðunum er að 

viðhalda samfelldri upplifun áhorfenda, rjúfa ekki blekkingu miðilsins. Dæmi eru tekin í 

framhaldinu, af viðmiðum við klippingu sem veita slíka samfellu, og önnur sem gera það ekki, sem 

eru því víti til að varast. Með aðferðunum sem þar er lýst  er sagt tryggt að áhorfandinn muni ekki 

taka eftir miðlinum eða blekkingunni sem hann er beittur, en sé aðeins lítillega brotið á þeim truflar 

það ánægju áhorfandans. Áhrifum þess sem eftir A bout de souffle verður listrænt viðurkennt sem 

stílbragðið jump-klipping er lýst sem svo að við hina litlu breytingu á myndinni verði áhorfandinn 

pirraður (Reisz 1968, 183). Texti bókarinnar er allur byggður á þessari grundvallarafstöðu, 

hugmynd um réttar aðferðir og rangar sem telja megi upp. Engar efasemdir er að finna um þessi 

viðmið í textanum sjálfum, frekar en vænta má af kennslubók í iðn eða handverki. Þegar bókin er 

uppfærð  árið 1968, er bætt við hana fjórða hluta sem ber heitið „The Fifties and the Sixties“.50 

Texti þessa kafla felur í sér allt aðra afstöðu til viðfangsefnisins en þá sem einkenndi fyrstu hlutana 

þrjá:51 Ótal fyrirvarar eru settir við mögulega þekkingu kennarans, sem virðist standa undrandi en 
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50  Bókin hefur ekki verið uppfærð síðan. Þessi önnur útgáfa hennar er enn í prentun, og kom síðast út árið 
2010, gefin út af British Academy of Film and Television Arts.

51 Viðbótin var skrifuð af Gavin Millar í samráði við Reisz.



nokkuð bljúgur frammi fyrir því að verk sem brjóta allar áður þekktar reglur skuli engu að síður 

vera/þykja góð. Um Vivre sa Vie segir til dæmis:

[O]ne chapter consists entirely of a discussion between the heroine Nana (Anna 
Karina) and the philosopher Brice Parrain, who plays himself. Nana's contribution 
to the discussion is restrained. If you are not prepared to listen to a ten-minute 
lecture from a contemporary philosopher, you will find this sequence, in particular, 
boring. But  Godard has never thought twice about  taking liberties with the 
audience. (Reisz, 1968, 297)

Textinn gerir ítarlega grein fyrir einkennum þeirra stefna, höfunda og mynda sem um ræðir. Af 

framsetningarmátanum má ráða að höfundi finnist hann tilknúinn að þykja mikið til einhvers koma, 

án þess að skilja hvers vegna. Stundum skín í gegn að þrátt fyrir að höfundur fallist  á að ekki verði 

flúið að fjalla um nýmælin og lofa þau, finnist honum um leið, til dæmis í tilfelli Godards, „full 

langt gengið“:

Often in Godard's films we feel as one feels on those irritating occasions in 
restaurants when some domestic drama is unfolding just out of earshot. All one can 
do is to rock nonchalantly backwards and forwards in one's seat from time to time, 
and hope to catch a bit more of it. It  may be felt  that  this is to carry the theme of 
unobtrusive detachment, which we are suggesting is one mark of the modern 
cinema, a little too far. (Reisz, 1968, 298)

Þessi furða er markverð. Spurning um gildi með forminu „þetta er greinilega gott, en hvers 

vegna?“ er hér vísbending um að atburðurinn sem um ræðir sé félagslegur: að stofnað hafi verið til 

sviðs, þar sem nýjar forsendur liggja gildismati til grundvallar, sem þeir sem standa utan sviðsins 

finnst þeir líka tilknúnir að fallast á,  jafnvel áður en þeir gera sér grein fyrir hverjar forsendurnar 

eru eða hvers vegna þær hafa tekið við. Þær ríkja. Í bókinni er raunar merkt við atburðinn sem 

félagslegan atburð, og það aðgerð framda af ásetningi:

The New Wave was splendidly launched. The result was that what  might have been 
simply a short-lived, idiosyncratic and domestic revolution in style was given 
international currency overnight. By the time backers withdrew with burnt fingers 
from the inevitable anti-climax the new language was familiar—and was being 
copied—throughout the world. (Reisz, 1968, 273)

Nýtt táknrænt hagkerfi hafði verið stofnað, ekki óháð öðrum hagkerfum en sjálfstæðara eða 

valdameira gagnvart þeim en áður hafði þekkst innan kvikmyndagerðar.
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Jameson um hápunkt módernismans

Jameson leggur á það mikla áherslu í ritgerðinni að ætlun hans sé ekki að bera saman gildi 

módernisma og póstmódernisma, dæma eða upphefja annað fyrirbærið á kostnað hins (Jameson 

2009, 290). Engu að síður er ljóst  af verkefninu sem hann setur sér að hann lítur svo á að 

módernisminn hafi falið í sér yfirlýstan ásetning eða forsendur fyrir ásetningi sem hið 

póstmóderníska ástand geri að óbreyttu ekki, greinarmunurinn sé raunar að miklu leyti í því fólginn, 

og að einmitt því tekur hann sem áskorun:

[Þetta hefur] verið  sá pólitíski andi sem eftirfarandi rannsókn er unnin í: að setja 
fram einhvers konar hugmynd um nýtt kerfisbundið menningarlegt  viðmið og 
endurframleiðslu þess svo hægt sé að íhuga betur hvert áhrifaríkasta form einhvers 
konar róttækrar menningarpólitíkur kynni að vera á okkar dögum. (Jameson 2009, 
243)

Að öðlast skilning á ríkjandi menningarlegum viðmiðum sem geri mögulegt að gera sér grein fyrir 

hvernig hægt sé að ástunda róttæka menningarpólitík – sem er að hans skilningi aðalsmerki 

módernismans. Ljóst er að forsendurnar eru breyttar, það verður ekki komist  til baka, og raunar er 

það lykilatriði greinarinnar: póstmódernískt verk getur borið öll hin sömu einkenni og módernískt 

verk án þess að fela í sér sömu virkni. Svo hætt sé á að benda á hið augljósa þá er nostalgía ekki það 

sem Jameson leitar að, heldur eitt  af því sem hann leitar að lausn frá, eða eitt af einkennum 

tímabilsins sem hann, þrátt fyrir að vilja ekki hallmæla siðferðilega, leitar að leið undan. Jameson 

bendir á hliðstæðu við hið marxíska byltingarverkefni undan kapítalísku fyrirkomulagi, hliðstæðu 

sem er raunar meira en hliðstæða þar sem menningarástand og hagkerfi eru samofin fyrirbæri að 

greiningu hans. Slíkt verkefni segir hann krefjast þess að skilningur á ástandi sé hafinn yfir bráða 

gildisdóma:

Við eigum einhvern veginn að hefja hugsun okkar upp á stað þaðan sem hægt  er að 
skilja að kapítalisminn er samtímis bæði það  besta sem nokkurn tíma hefur komið 
fyrir mannkynið, og það versta. Stökkið frá þessari ströngu díalektísku forsendu að 
mun þægilegri stöðu móralskra dóma er alltof mannlegt  og vanabundið: samt  krefst 
mikilvægi málsins þess að við  reynum að minnsta kosti að hugsa menningarlega 
þróun síðkapítalismans á díalektískan hátt, sem hamfarir og framfarir samtímis. 
(Jameson 2009, 292–293)

Af hliðstæðunni má ætla að póstmódernismi sé samtímis frábært og skelfilegt menningarástand, og 

hvort tveggja beri að taka alvarlega. Í greiningu á hinu skelfilega gerir Jameson athuganir sem 

liggja nálægt rannsóknarsviði Bourdieus:
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Í eldri umræðu um rými, virkni eða svið  menningar (einna greinilegast  í sígildri 
ritgerð Herberts Marcuse „Staðfestandi einkenni menningarinnar“) hefur verið  lögð 
áhersla á það  sem með  öðrum orðum má kalla „hálfsjálfstæði“  menningarsviðsins 
[…] Við verðum nú að spyrja okkur sjálf hvort  rökvísi síðkapítalismans hafi ekki 
einmitt afnumið þetta hálfsjálfstæði menningarsviðsins. (Jameson 2009, 293)

Af greininni má ætla að Jameson líti á „fjölþjóðlegt“ og „póstmódern“ sem samnefnara, þegar þau 

eru notuð sem einkunn yfir sögulega stöðu í þróun kapítalískra samfélagsgerða (Jameson 2009, 

295). Það er þessi útvíkkaði veruleiki kapítalismans, sem söguleg staðreynd, sem Jameson leggur þá 

áherslu á að hörfa ekki undan, leita ekki til baka í skjól hinna kunnuglegri en þrengri marka fyrri 

tíma, heldur líta á sem grundvöll framþróunar, á sama hátt, segir hann, og þegar Marx og Lenín hafi 

hvor um sig séð markaðinn og keisaraveldið sem múrbrjóta sem þegar hefðu rutt úr vegi höftum 

fyrri samfélagsgerða: þeirri sögulegu framþróun bæri byltingarverkefninu ekki að hrinda heldur 

halda áfram. Þar lýkur greiningu Jamesons og við tekur tillaga að „menningarlíkani“ eða 

menningarpólitísku verkefni sem hæfi „okkar tímum“. Greinin er nú þegar orðin 20 ára gömul, 

bráðum verður jafn langt um liðið frá ritun hennar og var liðið frá „hápunkti módernismans“ þegar 

Jameson setti hana saman. Því ber að hafa fyrirvar á hugmyndinni um „okkar tíma“. Í öðru lagi er 

rétt  að hafa almennan fyrirvara á því máli höfundar sem tekur við þegar greiningu sleppir og 

aðgerðaáætlun tekur við. Að því sögðu er þetta verkefnið sem Jameson segir framundan:

[þ]að menningarlíkan sem ég mun stinga upp á leggur á sama hátt til grundvallar 
skilvitlegar [e. cognitive] og kennslufræðilegar hliðar pólitískrar listar og 
menningar, hliðar sem bæði Lukács og Brecht  leggja á áherslu (Jameson 2009, 
296)

– þó með þeim fyrirvara að við getum ekki „horfið aftur til fagurfræðilegra aðferða sem mótaðar 

voru á grundvelli sögulegra aðstæðna og vandamála sem eru ekki lengur okkar.“ Loks segir 

Jameson:

Þá felur sú hugmynd um rými, sem sett  hefur verið fram hér, í sér að það form 
pólitískrar menningar sem væri viðeigandi við  okkar aðstæður þyrfti nauðsynlega 
að taka upp málefni tengd rými sem sitt  grundvallarviðfangsefni. Ég mun þess 
vegna til bráðabirgða skilgreina fagurfræði þessa nýja (og ímyndaða) 
menningarforms sem fagurfræði hugrænnar kortagerðar (e. cognitive mapping). 
(Jameson 2009, 296–297)

Jameson vísar til Althussers og Lacans til endurskilgreiningar á hugmyndafræði sem „mynd af 

ímynduðum tengslum einstaklinga við raunveruleg tilvistarskilyrði þeirra“ (297). Í niðurlagi 

greinarinnar sem þar tekur við styðst Jameson við þrískiptingu Lacans á sviðum tilverunnar í 
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Raunina, hið ímyndaða og hið táknræna. Með skírskotun til Althussers (og metafórískri tilvísun til 

sögu siglinga og kortagerðar) segir hann mikilvægt að gera greinarmun á vísindalegri, hlutlægri 

þekkingu á því sem hann nefnir Raun, og þeim lifaða veruleika hugverunnar sem óhjákvæmilega er 

bundin hugmyndafræði, það er hinu ímyndaða. Hann nefnir til dæmis þá upplifun íbúa „fyrsta 

heimsins“ af veröldinni að við lifum eftir hinn iðnvædda heim, þar sem stéttir í skilningi Marx séu 

ekki lengur til – þar myndi þekking á Rauninni leiða annað í ljós. Á milli hins hugmyndafræðilega 

veruleika og Raunarinnar ríkir því misræmi. Rýmið sem við erum stödd í, hið hnattvædda rými, er í 

það minnsta tvöfalt í þessum skilningi: annars vegar er rými efnisveruleikans enn til staðar, hins 

vegar skilur hyldjúp gjá að háskólaprófessorinn og innflytjandann sem þrífur skrifstofu hans, svo 

dæmi sé tekið. Hlutverk listanna liggur þá á sviði hins táknræna, segir hann, í því að miðla á milli 

Raunar og ímyndunar, skapa og viðhalda þar einhvers konar samfellu.

Við getum einfaldað og talað um þá áskorun myndarinnar að vera sönn, eftir einhvers konar 

samsvörunarkenningu. Slíkt orðalag er þó óhjákvæmilega vandræðum háð, sem birtist í þeirri 

staðreynd sem Jameson kennir við vörpun Mercators á sviði kortagerðar, að ekkert „rétt“ kort er til 

– og veruleikinn verður ekki rétt birtur. Jameson leggur á það áherslu að það þýði ekki að hann sé 

ekki þekkjanlegur. Um leið er ljóst, einmitt með skírskotun til kortagerðar, að munur er á réttu korti 

og röngu: að hvað sem líður vandanum við ólíka vörpun hnattar á flöt, eða ómöguleika slíkrar 

vörpunar (og burtséð frá því að til eru hnattlíkön, sem Jameson láist að nefna), þá hefur rangt 

staðsett sker á korti afleiðingar í för með sér fyrir þann sem siglir. Eða höfn sem merkt er á kort en 

reynist ekki vera til staðar. Kortagerðin – og myndgerðin almennt, ef við föllumst á kortið sem líkan 

af verkefni myndgerðar eða lista – getur í þeim skilningi verið rétt eða röng, og innan þeirra marka, 

hið minnsta, virðist óhætt að tala um sanna og ósanna mynd. Að því leyti tel ég að Jameson ýki að 

hve miklu leyti verkefnið sem við blasir er sögulega skilyrt: misræmið milli Raunar og táknunar er 

annað nú en segjum árið 1920 eða 1960. Skapandi uppreisn gegn þeim miðlunarformum og hefðum 

sem ekki duga lengur til að skapa og viðhalda samfellu milli Raunar og táknunar myndi hins vegar 

grundvallast á sömu viðleitni nú og þá, felast í játun sömu þarfar til að koma upp um misræmið ef 

ekki bæta úr því. Rúmum þremur áratugum eftir að Godard og aðrir nýbylgjuleikstjórar koma fram 

á sjónarsviðið, nefnir Fredric Jameson verk Godards sem hápunkt módernisma í kvikmyndagerð 

(Jameson 2009, 236). Aðeins höfundur sem stendur utan samfélags listanna talar með svo afgerandi 

hætti um viðleitni, afstöðu, tilraunir og strauma í sögulegu samhengi, sem liðna tíð, eitthvað í ætt 

við náttúrusögu. Módernismi í kvikmyndagerð hefði aðrar birtingarmyndir nú en þá, líkt og hann 

átti sér ólíkar birtingarmyndir meðal ólíkra höfunda og innan höfundarverks hvers og eins. Til 

dæmis tæmdi Godard tiltekna möguleika þess að sýna ríkjandi form í kvikmyndafrásögnum fram til 
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hans tíma, eins og Deleuze greindi, þar til slík uppstilling var sjálf orðin að bitlausri klisju. Hún 

hefur nú verið innlimuð í sjónarspilið sjálft, eins og Žižek nefnir með dæmi af Making-of-myndum 

sem fylgja nú hverri stórmynd Hollywood og sýna okkur „á bakvið tjöldin“ (Žižek 2007, 250–251).

Nútíminn eftir síðnútímann

Hvað sem líður andúð Jamesons á einföldum siðferðilegum formælingum, eða upphafningu, hins 

póstmóderníska ástands leitar hann að færum til að bregðast við því með jafn verðugum hætti og 

viðbragðið sem nútíminn veitti sjálfum sér. Það sem er til fyrirmyndar í því viðbragði sem 

módernisminn veitti, samkvæmt Jameson, er sjálft rofið sem hann virtist fær um að skapa, 

mismunurinn eða fjarlægðin frá því sem fyrir var.52 Hið nýja ástand er hins vegar ekki eitthvað sem 

fylgdi í kjölfarið, kom síðar til sögunnar, heldur varð það til í sömu andrá og hinn móderníski 

hápunktur kom fram – eins og ráða má af sögu kennslubókar Reisz um klippingu kvikmynda: hin 

vel heppnaða móderníska aðgerð frönsku nýbylgjunnar fól sjálf í sér að stofnað var til nýs viðmiðs. 

Eins þó að margir stæðu gáttaðir frammi fyrir því játuðust  þeir því: ekki var um að villast, það var 

þegar orðið. Þar með, og í sömu andrá, urðu hins vegar stílísk einkenni aðgerðarinnar að viðmiði – 

ekki frávikið eða mismunurinn frá fyrra viðmiði, hreyfingin sem aðgerðin fólst í, heldur stílísk 

einkenni sem á einum tímapunkti í sögunni fólu í sér slíkan mismun, en gerðu það ekki þaðan í frá. 

Aðstæðunum sem franska nýbylgjan var viðbragð við er eftir á auðvelt að lýsa sem dæmi um 

ginnungagap milli Raunar og ímyndar: stórviðburðurinn hafi átt  sér stað með hliðstæðu móti við 

jarðskjálfta, þegar spenna hefur safnast upp  í bergi þar til það hrekkur verulega til, svo brestur í, og 

mælist um víða veröld, en nær þá jafnvægi á ný. Að því leyti verður hér ekki tekið undir með 

Jameson, eða í öllu falli lögð önnur áhersla: það verður hvorki ráðið af því sem hann lýsir í grein 

sinni, öðrum heimildum um samtímann né samtímanum sjálfum yfirleitt, að vígstaða þeirra sem þrá 

samræmi myndar og Raunar sé á neinn afgerandi hátt gjörólík nú, því sem hún var fyrir 

módernismann. Þvert á móti virðist  hún að þessu grundvallaratriði vera söm, þó að hún beri engin 

sameiginleg yfirborðseinkenni. Fjöldi mynda er annar – meiri –, þær virðast yfirgangssamari, þær 

eru ofbeldisfullar, hraðar og klámfengar – en þar með er ekki sagt að verkefnið frammi fyrir þeim sé 

eðlisólíkt því verkefni eða þeirri áskorun sem listamenn stóðu frammi fyrir, segjum, undir oki 
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og hagræna skilningi sem fjallað var um í byrjun þessa kafla, sem „neikvæð hagkerfi“.



myndarinnar einu frá kirkjunni, eða því verkefni sem þeir stóðu frammi fyrir á tímum svonefndrar 

„gullaldar Hollywood“, Hayes-kóðans, og ríkisritskoðunar í Evrópu. Annarra úrræða er vissulega 

þörf, en það sem helst samt er einmitt þetta „annarra“ – annað – mismunurinn milli þess sem er og 

þess sem virðist þörf.

Það er ekki aðeins mismunurinn milli myndar og Raunar sem nýbylgjan birtir ekki heldur líka 

myndar og efnislegra forsenda myndarinnar sjálfrar: rétt eins og fagurfræði nýbylgjunnar spratt  ekki 

fram fyrr en nokkru eftir að meðfærilegar myndavélar höfðu gert henni það fært, þá virðast nú allar 

efnislegar forsendur myndsköpunar hafa gjörbreyst með tilkomu stafrænnar vinnslu og 

dreifingarmöguleika á neti, án þess að enn hafi orðið úr nýtt fagurfræðilegt  viðmið eða atburður – í 

það minnsta ekkert sem bent er á eða bendir á sjálft  sig sem slíkt með sannfærandi hætti. Einföld 

efnishyggja um þróun miðilsins er alls ekki raunhæf, eins og hún er freistandi í ljósi hinnar 

tæknilegu hliðar hans: Eins og bæði André Bazin og Rancière hafa nefnt  snýr saga kvikmyndarinnar 

díalektískri efnishyggju á hvolf að því leyti að efnislegar framfarir fóru þar ekki á undan breytingu í 

hugmyndaheimi – heldur var hugmyndin um kvikmyndina til löngu á undan tæknilegri þekkingu til 

að gera hana að veruleika: hugmyndin kom fyrst og dró vagn tækninnar. Hún sprettur ekki af 

vísindalegri uppgötvun, heldur verður til í höndum hugvitsmanna, ástríðufullra fiktara á við 

Lumière bræður og Edison. Í samtali við Serge Daney í Hdc 2A: Seul le cinéma leiðréttir Godard 

Daney um að kvikmyndin sé 20. aldar uppátæki: „en fait  je crois, pardon, on en reparlera mais … je 

dirais c’est l’affaire du XIXe siècle qui s’est résolue au XXe.“ (3, 42). Þetta endurtekur hann víðar: 

Kvikmyndin er, eins og svo margar aðrar hugmyndir, draumur 19. aldar, sem vindur fram á þeirri 

20. Efnislegar forsendur kvikmyndarinnar verða augljóslega ekki sniðgengnar – en hughyggja 

virðist um leið óhjákvæmileg í greinargerð fyrir sögu hennar að því leyti að andinn fer á undan 

efninu, í skilningi löngunar, þráhyggju eða vilja: hún er frá upphafi viljað fyrirbæri, verður til af 

ásetningi, hugmynd sem fundin er leið til að raungera. Miðillinn þróast í flóknu samspili við 

forsendur veruleikans og miðað við fyrri listmiðla er ef til vill hæpnast að halda því fram að 

einstakar kvikmyndir spretti fram úr höfði skapara síns. Áherslan á hinn félagslega þátt við 

greiningu þeirra og efnislegar forsendur við framleiðslu þeirra, samhliða þeirri ríkjandi sögulegu 

sýn Jamesons og fleiri að tími hinnar meðvituðu aðgerðar, nútíminn, sé liðinn, felur hins vegar 

hugsanlega í sér ýkjur: hugsanlegt er að lýsingin ali á aðþrengjandi nauðhyggju sem takmarki 
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möguleika miðilsins meira en efnislegu forsendurnar sem henni er ætlað að gera aðeins grein fyrir – 

að hin meinta pósitífa lýsing verði að normatífu viðmiði.53

Charles Bernstein, ljóðskáldið sem vitnað var til að framan, er fæddur 1950 og nam heimspeki 

við Harvard-háskóla undir handleiðslu Stanley Cavell, þar sem hann las bæði Wittgenstein og J.L. 

Austin.54 Í ljósi þessa baklands, bæði hugmyndar Wittgensteins um málleiki og hugmyndar Austins 

um áorkan orða (e. performativity) má lesa upphaf viðtalsins sem hér hefur verið vitnað til, þar sem 

hann bregst við spurningunni hvað það þýði að vera ljóðskáld í bandarísku samfélagi „á okkar 

tímum“, þ.e. árið 2004:

poetry can be a countermeasure to the reinforcement  of cultural values at  the heart 
of both popular entertainment  and consumer politics. At the same time, poetry’s 
aesthetic function is to refuse even this “value” in the pursuit of what  Louis 
Zukofsky calls the pleasures of sight, sound, and intellect. (Bernstein 2003)

Það er, með þeim fyrirvara að ljóðið er líka eltingarleikur við nautn fæst Bernstein við spurninguna 

um hvað ljóð getur gert, hverju það getur áorkað í samfélagi. Þetta er ljóðlist sem átök við 

spurninguna um hvað orð geta gert og tilraunir frammi fyrir þeirri spurningu, hvað þau geta gert í 

skilningi Austins á áorkan orða (e. performativity). Það sér Bernstein sem félagslega iðju, aktífisma 

og samfélagsgagnrýni. Tungumálið sem tilraunin er gerð innan hefur þegar verið virkjað til viðhalds 

á tiltekinni samfélagsgerð, og er til í þeirri virkni – ljóðlist er tilraunastarf um aðra virkni þess. Síðar 

í viðtalinu má þó finna frekari fyrirvara við hverju ljóðið fær áorkað: 

At the same time, poetry exists in the face of the fact—harrowing as this may be—
that the world isn’t changing, at  least not  the way we might like. The world 
(inevitably!) always remains just  as it is. I can imagine another world, and do hour 
by hour; but  I’m not  interested in the delusion that this other world replaces the 
“real world.” That imaginary world exists in the spaces between the real and 
unreal. Let’s call it the shadows. (Bernstein, 2003)
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53  Ágætt dæmi um þessa virkni félagsfræðilegra hugtaka er hið greinandi og gagnrýna hugtak Adornos, 
menningariðnaður, sem hefur fyrir löngu orðið að viðmiði þátttakenda á sviðinu sem hann afmarkaði með 
því: hið samsetta orð fól eitt sinn í sér háð en er nú orðið fullkomlega bitlaust, þegar til dæmis 
kvikmyndagerðarfólk vísar til starfssviðs síns sem kvikmyndaiðnaðar.  Þegar hefur verið minnst á hliðstæða 
notkun hugtaks Bourdieus, menningarlegt auðmagn. Hvort tveggja má þó sjá sem undirskipuð tilfelli af þeirri 
lýsingu á manninum sem liggur til grundvallar klassískri hagfræði að hann sé (efnahagslega) skynsamur og 
hámarkandi, eða eigingjarn: pósitífísk lýsing eða viðmið til slíkrar nálgunar fær virkni normatífs viðmiðs 
viðfangsefnisins sjálfs, til réttlætingar á vali. Í öllum tilfellum má heimfæra sartrísku hugmyndina um 
óheilindi upp á tilfærsluna: með einum eða öðrum hætti er vísað til eðlis til réttlætingar eigin breytni, gegn 
frelsi.

54  Og gott ef ekki bergmála þekktar línur frá Wittgenstein í líkingu sem Bergstein velur aðspurður um 
hlutverk kenninga fyrir ljóðlist: „theories are a little bit like crutches, to be tossed off the moment you are 
able to walk, and yet a comfort in times of stress“.



Þegar Bernstein er spurður hvort ljóðlist sé útópía svarar hann játandi, en aðeins í þeim skilningi 

sem óskaheimurinn sem hún birtir er alltaf þessi heimur:

Yes, but that other world is always, anyway, this world; the utopian is just a 
momentary pattern of disorientation before the real work of re-inhabitation begins.  
(Bernstein 2003)

Ljóðlist, „sum ljóðlist“ tekur hann fram, gagnist við að afhjúpa hulda þætti heimsins sem hýsir 

okkur frá degi til dags. Hann tekur sérstaklega fram að þessi afhjúpun sé ekki í neinum skilningi 

dulræn, hið hulda liggi á sviði hins félagslega og sálgreiningar. Poetry er enskun á gríska orðinu 

poiesis sem þýddi ekki bara ljóðlist  heldur og samsetning og framleiðsla. Þessi upprunalega 

merking sést í dag í öðrum tungumálum á fjölbreytileik hugtaka sem eru af sama stofni: autopoiesis 

sem það ferli sem einkennir lífverur að viðhalda sjálfum sér með endurframleiðslu hlutanna sem 

þær eru settar saman úr. Allsendis óháð hugmyndum um „ljóðrænar kvikmyndir“ eða ljóðræna 

möguleika kvikmyndar, er ekki fjarstæðukennt að hugsa um ljóðlist  í skilningi poesis, eða 

samsetningar, í sömu mund og klippingu eða samsetningu kvikmyndar.

Sá ásetningur sem hér er gefinn til kynna virðist  liggja nær hugmynd Jamesons um hlutverk 

nútímalista en síðnútímalega list – allt að þeirri niðurstöðu Jamesons að hlutverk mögulegra 

róttækra lista frammi fyrir ástandi síðnútímans felist í því að byggja brýr á sviði hins táknræna milli 

myndar og Raunar. Ef við leyfum okkur að hnika til orðum Bernsteins í átt að þeim hugtakaforða 

Lacans sem Jameson beitir fyrir sig, fela þau í sér þessar staðhæfingar: til er „raunverulegur 

heimur“ (Raun); hægt er að ímynda sér annan heim (mynd); að láta sem hann sé valkostur við hinn 

raunverulega er hins vegar óáhugaverð ranghugmynd; tilvist hans, eða möguleikinn á að starfrækja 

hann, liggur í bilinu, misræminu á milli Raunar og óraunar eða Raunar og myndar/óra.

Slavoj Žižek og Alain Badiou halda því fram að listir 20. aldar hafi verið helteknar af áfergju í 

Raunina.55 Að skilningi Žižeks er Raunin einmitt það sem glittir aðeins í í bilum, í misfellum, þar 

sem misræmis verður vart á samofnu sviði hins táknbundna (raun)veruleika (raunveruleiki með litlu 

r-i, sem er táknbundin, ólíkt hinni ótáknbundnu Raun með stóru R-i) og ímyndunarinnar eða 

myndarinnar af veruleikanum, sem saman stofna til hins lifaða fyrirbærafræðilega veruleika 

hugverunnar. Í framsetningu sinni á þessu hugtaki um Raunina leggur Žižek ekki þá áherslu á 

hlutlægan sannleika sem Badiou gerir með áherslu sinni á samsömun Raunar, stærðfræði og 

raunvísinda, heldur er sú Raun sem Žižek fæst einkum við Raun djúpsálarfræði eða sálgreiningar, 
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dæmi um hana eru þá freudísk mismæli – þegar hugvera kemur upp um sjálfa sig og löngun sína 

ekki bara gagnvart öðrum heldur líka gagnvart sjálfri sér. 

Ég vil leyfa mér að umorða báða höfundana, Jameson og Bernstein, hugsanlega í óþökk 

beggja, í ljósi skilnings Slavojs Žižek á hugtökunum sem um ræðir: það sem listamaðurinn fæst við 

að birta, að mynda tengsl við, og vettvangurinn sem hann starfar á er Raunin, sem á sér ekkert 

sköpulag en glittir í handan sköpulaga, í glufum og misfellum raunveruleikans sem er ekki bara 

táknbundinn heldur háður ímyndunum, þ.e. þeim órum sem liggja hugmyndafræði hvers tíma og 

samfélags til grundvallar. (Í)myndin og hið táknræna eru samofin í þeim sögum sem samfélag segir 

af sjálfu sér, og er sett fram bæði í myndum og orðum, ásamt því að eiga höfuðtáknmynd í 

einhverju kennimarki sem liggur á mörkum orðs og mynda, einfaldri ófígúratífri táknmynd á við 

þjóðfána. Sviðið sem listamaðurinn starfar á, sem hann fæst við að fremja aðgerðir á, er um leið 

tækið sem hann notar til að fremja þessar aðgerðir, með það í huga að sýna tryggð við einhverja 

Raun sem hefur birst honum sem atburður, einu sinni eða ítrekað, Raun sem á sér enga jákvæða 

tilvist aðra en misræmið í hinu táknbundna sviði, hinu myndræna eða á milli þeirra tveggja. Í þeim 

skilningi grundvallast  sköpun listamannsins á tilraunum til að segja satt, í táknkerfi og myndum 

sem er ekki endilega fyrst og fremst ætlað það hlutverk. Sú viðleitni að segja satt felur ekki í sér og 

byggir ekki á þeirri hugmynd um sannleika að hann megi útlista með upptalningu sannra 

staðreynda, heldur er hér um að ræða sannleika í frumstæðum siðferðilegum skilningi, þeim sem 

foreldrar brýna fyrir börnum sínum þegar þeir segja: „Segðu satt“, vitandi að barnið vill fela 

einhverja skömm. Hann verður útlistaður nánar með skírskotun til Alains Badiou.
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10. Vivre sa vie (1962): lífshættuleg orð

Öll framsetning átakanna í Une femme est une femme er ýmist til að draga úr eða draga dár að 

tilfinningunum sem í hlut eiga – skapa fjarlægð á þær og gera lítið úr dramanu sem verður að 

kómedíu, þó að það sé óvanaleg kómedía, kómedía þar sem húmorinn felst meira í uppbroti 

miðilsins sjálfs og jafnvel að segja má hegðun leikstjórans eins og hún birtist í óvæntu rofi hins 

samfellda heims sem hefðin gerir ráð fyrir að saga sem þessi gerist innan, frekar þar en í 

samskiptum persónanna innan hennar. Húmorinn er raunar að mestu leyti ekki af þeim toga að 

áhorfendur beinlínis hlæi þó þeim sé skemmt. Um leið er hættan, lífshættan, sem Godard kynnti til 

sögunnar í A bout de souffle, lífshættan af því að staðsetja sig utan þeirrar viðleitni til samfelldrar 

táknunar sem hugmyndin um samfélag felur í sér, alltumlykjandi í reynd. Að hún feli í sér háska, 

því er vísað á bug með öllum tækjum frásagnarinnar – að það skipti einhverju máli að nágranni 

Angelu og Emile er vændiskona, að það skipti einhverju máli að Angela sjálf sé fatafella að atvinnu, 

að það skipti höfuðmáli þó þau sofi hjá öðru fólki og svo framvegis. Fyrsta atriðið, nágrannakonan 

unga sem tekur á móti karli eða kveður karl í hvert sinn sem dyrnar hennar sjást, aftur og aftur 

gegnum alla myndina, er sérstakt endurtekningarinnar vegna: nánd þessa möguleika, vændis, hvaða 

merking sem lögð er í það, er jafn mikil í myndinni og hún virðist leggja sig fram um að gera lítið 

úr henni.

1. kafli: Poe og „Líf í dauða“

Upphafsskot Vivre sa vie: nærmynd af vanga aðalsöguhetjunnar, Nönu S., sem er með hár miðja 

vegu milli drengjakollsins á Patriciu og síða stúlkuhársins á Angelu, lýst svo úr verður silúetta, við 

sjáum aðeins ljósrák eftir útlínum andlitsins en vanginn er myrkur, ásamt sinfónískri tónlist sem 

fylgir, í lágstemmdum moll sem leitar niður tónstigann, slær tóninn fyrir þriðju mynd Godards um 

samskipti kynjanna, sem felur loks ekki í sér slíka frávísun á drama, heldur mætir því inntaki átaka 

sem felst í sögunni head-on eins og sagt er. Við horfum áfram á útlínur andlitsins við þögn, eftir að 

stefið hverfur, og sjáum konuna bíta í varir sínar og kyngja – hún hefur áhyggjur af einhverju, eða 

bíður, eitthvað plagar hana.

Annað skot myndarinnar: nærmynd af andliti Nönu, beint framan á, þar sem hún horfir í 

linsuna, voteyg – þetta eru áhyggjur, er hún gráti nær? Enn er það Anna Karina sem leikur, en þetta 

er allt önnur mynd af henni, þetta er allt önnur kvikmynd en Une femme est une femme. Þögn og 

loks þriðja skot: hinn vanginn. Þetta er mynd af konu, en þegar í stað af tiltekinni konu, eða í það 
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minnsta kvenpersónu með sálrænt upplag, fyrstu skotin gefa strax aðstæður til kynna, eitthvað 

aðsteðjandi, erfiðleika að takast á við, og persónu sem mætir þeim á tiltekinn hátt, hver sem hann er. 

Þetta er ekki „une femme“, heldur einmitt Nana S.56

Loks birtist, yfir vanga hennar, tilvitnun í Montaigne – í þýsku útgáfu myndarinnar 

svohljóðandi: „Man muss sich den anderen hingeben / und sich selbst treu bleiben“ – Maður verður 

að gefa sig öðrum og vera sjálfum sér trúr. Segjum að í upphafi skyldi endinn skoða: undir lok 

myndarinnar, skömmu áður en aðalsöguhetja hennar deyr les ungur vinur hennar upp úr bók, 

tilvitnun í Edgar Allan Poe, hluta úr sögu sem heitir á frummálinu The Oval Portrait – og hluta úr 

sögu innan sögunnar, þar sem maður les um uppruna málverks sem hann heillast  af, málverks af 

ungri stúlku. Fyrirsætan hafði til að bera, segir sagan, fágæta fegurð og ekki minni gleði – ólán 

hennar var að giftast málaranum. Hún hataði listina sem var keppinautur hennar um hylli mannsins. 

It  was thus a terrible thing for this lady to hear the painter speak of his desire to 
portray even his young bride. But she was humble and obedient, and sat  meekly for 
many weeks in the dark, high turret-chamber where the light dripped upon the pale 
canvas only from overhead. But  he, the painter, took glory in his work, which went 
on from hour to hour, and from day to day. And be was a passionate, and wild, and 
moody man, who became lost in reveries; so that  he would not  see that the light 
which fell so ghastly in that lone turret withered the health and the spirits of his 
bride, who pined visibly to all but him. (Poe 1842)57

Skírskotunin til þessarar sögu þjónar ágætlega túlkendum á borð við Richard Brody sem leita að 

merkingu myndarinnar í ævisögulegum forsendum höfundarins, sem vissulega eru til staðar, en 

þegar upplesturinn heldur áfram felur hann líka í sér áminningu um að athygli og ástríða 

höfundarins beinist, þegar vinnan að verkinu heldur áfram, ekki að fyrirmyndinni heldur verkinu 

sjálfu sem öðlast eigin tilvist og forsendur:

And in sooth some who beheld the portrait spoke of its resemblance in low words, 
as of a mighty marvel, and a proof not  less of the power of the painter than of his 
deep love for her whom he depicted so surpassingly well. But  at length, as the 
labor drew nearer to its conclusion, there were admitted none into the turret; for the 
painter had grown wild with the ardor of his work, and turned his eyes from canvas 
merely, even to regard the countenance of his wife. (Poe 1842)

Sögunni lýkur hins vegar, eins og kvikmyndinni mun ljúka, á versta veg:
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56 Hún virðist ef til vill ekki svo alfarið tiltekin að hún hafi fullt eftirnafn – Nana S., eins og Jósef K. í sögum 
Kafka, er hálf-tiltekin, nógu tiltekin til að útheimta samlíðan, nógu almenn til að vísa um leið út fyrir sig á 
eitthvert almennt hugtak, almennt hlutskipti – en fullt nafn hennar kemur þó fram í lögregluyfirheyrslunni.

57„The Oval Portrait“ eftir Poe birtist fyrst í Graham’s Magazine undir titlinum „Life in Death“, í apríl 1842.



And he would not  see that  the tints which he spread upon the canvas were drawn 
from the cheeks of her who sate beside him. And when many weeks bad passed, 
and but little remained to do, save one brush upon the mouth and one tint  upon the 
eye, the spirit of the lady again flickered up as the flame within the socket of the 
lamp. And then the brush was given, and then the tint  was placed; and, for one 
moment, the painter stood entranced before the work which he had wrought; but  in 
the next, while he yet  gazed, he grew tremulous and very pallid, and aghast, and 
crying with a loud voice, ‘This is indeed Life itself!’ turned suddenly to regard his 
beloved: – She was dead! (Poe 1842)

Í upphafi myndar sjáum við vanga Nönu, andlit hennar, svo hinn vangann – hún situr fyrir, sýnir sig 

myndavélinni, segja mætti að hún rétti hinn vangann í þriðja skoti myndarinnar, eftir tilvitnun í 

Montaigne um að maður verði að vera sjálfum sér trúr og gefa sig öðrum – sem eru ekki með öllu 

ókristileg skilaboð. Í lok myndar gerir hún uppreist – réttir ekki hinn vangann, fellst ekki á þær 

forsendur sem heimurinn leggur henni til í leit  hennar að „auðveldu lífi“ og „hamingju“ eins og hún 

talar um, heldur tekur ákvörðun um að segja nei. Er það uppfylling skylduboðs Montaignes eða 

uppreisn gegn því? Myndin svarar því ekki – frásagnarmáti kvikmyndar felur ekki í sér að gefið sé 

upp hver venslin milli ólíkra samsetningarþátta hennar eru, heldur ýjar aðeins að því að á milli 

þeirra séu vensl, ögrar með því að halda venslunum fram og krefja áhorfandann um að gera sér 

grein fyrir hver þau eru. Hættan sem getur stafað af því að vakna til meðvitundar með þessum hætti, 

að vilja ákveða skrefin sem maður tekur sjálfur, hefur þá þegar, í atriðinu á undan, tableau vivant 

eða lifandi málverk nr. 11 eins og Godard nefndi kafla myndarinnar, verið gefin til kynna í samræðu 

Nönu við heimspekinginn Brice Parain, sem hún rekst á á kaffihúsi.58 Parain birtist þó ekki fyrr en 

undir lok myndarinnar, í ellefta kafla hennar. Í þessu fyrsta atriði hættir Nana með kærastanum 

sínum, á kaffihúsi að kvöldlagi. Hún útskýrir að hún sé þreytt á honum, þreytt á að þurfa alltaf að 
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58 Godard var á 6.  áratugnum skráður í nám í þjóðfræði við Sorbonne háskóla,  sem hann sagði skilið við án 
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við: „Sartre can’t escape this reproach, either“.  (Godard 1969, bls. 26) Burtséð frá því að Godard starfar á 
öðrum vettvangi og er ekki beinn þátttakandi í átökum innan heimspeki eru það því átakalínur og togstreitur 
frekar en einföld samsömun sem tengja hann við tiltekna hugsuði á við Sartre. 



biðja um allt, hún sé líka til. Ég fyrirlít þig, segir hún, ég myndi bara svíkja þig aftur. Því meira sem 

við tölum segir hún stuttu síðar, því minni merkingu hafa orðin – þetta mun hún endurtaka í 

samræðunni við Parain, en þá ekki sem yfirlýsingu um vonleysi eins og hér, heldur 

eftirvæntingarfull um svar, hún mun leggja það fram sem tilgátu í von um að hún verði hrakin. Í 

samræðunni kemur í ljós að hún vill verða leikkona. Einn daginn uppgötvar mig kannski einhver. 

Kærastinn sem hún er að yfirgefa spyr hana tvisvar hvort þetta snúist  ekki í raun um að hann eigi 

enga peninga – og í síðara skiptið svarar hún: þegar allt kemur til alls, kannski jú. Við sjáum hins 

vegar ekki framan í þau, sjáum ekki svipbrigðin sem fylgja samskiptunum, það er erfitt  að meta 

hvort hún meinar það blátt áfram, eða segir jú til að losna úr samræðu við þann sem þráspyr, eða 

jafnvel til að forðast erfiðari sannleika fyrir hann eða hana – vensl hennar við orðin eru ekki ljós. 

Þessa löngu upphafssenu, sem hefst beint í kjölfarið á nærmyndunum af Nönu, útskýrði Godard 

þannig að hann hefði skotið hana að öllu leyti „í hnakkann“, aftan á persónurnar sem sitja hlið við 

hlið og tala saman, til að við, áhorfendur, gæfum meiri gaum að orðunum. Fyrsta atriði myndarinnar 

neitar þannig myndinni, víkur henni frá, til að rýma fyrir orðunum. – Um leið ber að setja þann 

fyrirvara að þessu er auðvitað ekki alveg þannig farið, í myndinni er aldrei neitt svo hreint, svo 

klippt og skorið: í bakgrunni, fyrir framan persónurnar sem við horfum aftan á, er spegill, yfir 

barnum, þar sem andlit þeirra sjást  máð, úr fókus – svo svipbrigði greinast ekki, en hreyfing og 

gestusar eru sýnilegir. En þegar Nana spyr: Hvað á þessi svipur að þýða? – þá vitum við ekki hvaða 

svip hún á við. Það er eins og hún, myndin, bíði handan við hornið, á meðan orðin fara sínu fram.

Og þannig hegðar myndin – eða augað, myndavélin – sér alla kvikmyndina á enda, í skýrri 

andstöðu við ærslin í A bout de souffle og Une femme est une femme: hún er þolinmóð, kyrr, jafnvel 

ströng – þar sem hún bíður á meðan atburðarás vindur fram fyrir framan hana. Hún bíður – samspil 

myndavélarinnar og Önnu Karinu er eins og myndavélin, við, bíðum eftir henni – fas Önnu gefur til 

kynna að hún viti að það er beðið eftir henni. Í hverju birtist  það fas? Eftir að hún segir sambandinu 

við manninn lokið fara þau saman að pinball-spilakassa á kaffibarnum og taka leik. Á meðan Anna 

spilar endursegir maðurinn henni sögu af skólaritgerð eftir nemanda föður hans:

Átta ára stúlka valdi að skrifa um fugl. Ritgerðin var svona: „Fugl er dýr með  innra 
byrði og ytra byrði. Ef þú fjarlægir hið ytra er hið innra eftir. Ef þú fjarlægir hið 
innra sérðu sálina.“

Þegar frásögnin hefst er myndavélinni hliðrað svo maðurinn hverfur úr rammanum og Nana stendur 

ein við spilakassann. Frásögnin verður að umsögn sem við heimfærum upp á hana, og höfum á 

tilfinningunni að hún geri það líka – sú tilfinning er undirstrikuð með þögn hennar í hinum 
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kyrrstæða ramma sem hreyfist ekki til baka heldur staldrar við á meðan hún reykir – og feidar síðan 

í svart.

Ef til vill er það hins vegar staðsetning rammans sem ræður mestu um þessa tilfinningu fyrir 

bið: sjaldnast virðist myndrammanum komið fyrir með það fólk í huga sem fer um innan hans, 

heldur rammar hann frekar inn rými og hluti sem manneskjurnar verða allt að því hornreka innan – 

manneskjurnar skapa ójafnvægi í rammanum sem mætti jafnvel allt eins segja að bíði þess að þær 

hverfi úr honum og hitt  að þær finni sér stað í honum. En jafnvel skot án persóna – götumyndir frá 

París til dæmis, eru á skjön, beinlínis skakkar – þessi afar agaði rammi er aldrei í jafnvægi.

2. kafli: Við erum það sem bíður

Nana S. starfar í plötubúð. Á meðan kúnni spyr um eina plötu, aðra, þriðju – og þarf í hvert sinn að 

rifja upp heiti tónlistarmannsins og titil plötunnar, horfir hún á hann með svip og líkamsstöðu sem 

gefur til kynna að hún sé að bíða eftir einhverju allt öðru. Óþolinmæði annars vegar, hins vegar 

gefur fas hennar allt til kynna að hún hafi engan áhuga á starfinu eða viðfangsefnum þess, þó hún 

láti sig hafa það. „Rafael Romero“ rifjar kúnninn loks upp og þegar hún endurtekur: „Rafael 

Romero?“ – þarf hún að spyrja annan starfsmann hvort platan sé til og hvar – og fylgir 

leiðbeiningunum í hægðum sínum. Rýmið sem er rammað inn á meðan hún leitar plötunnar gefur 

hæðinni fyrir ofan hana meira vægi en henni sjálfri eða plötunum sem hún er að fást við. Þessa 

tilfinningu fyrir bið má kannski orða þannig að það er eins og við og hún látum eins og við séum 

ekki að gefa gaum hvort að öðru – en þó erum við aðeins að fylgjast með henni og hún fyllilega 

meðvituð um okkur, sem höfum þá hvaða stöðu gagnvart henni? Áhorfendur eru settir í hlutverk 

gagnvart persónunni sem líklega er ekki auðvelt að nefna nema innan ramma tiltekinnar trúarlegrar 

heimsmyndar, einnar í einu: við erum örlögin, tíminn, dauðinn. Til að sleppa úr persónugervingum 

trúarbragða mætti líka segja: Við erum það s

em bíður. Á meðan samstarfskona les fyrir Nönu úr bók förum við og skoðum okkur um – 

myndavélin hreyfist  án þess að klippt sé, um verslunina, að glugga, skimar eftir glugganum, feidar 

síðan í svart. 

3. kafli: Við erum komnir til að setja þér afarkosti

Við komumst að því að Nana hefur verið borin út fyrir að standa ekki skil á leigu og er ekki hleypt 

inn í íbúðina sína. Henni er raunar haldið frá íbúðinni og hent út með valdi. Eftir að taka við 

ljósmyndum frá ljósmyndaranum Paul fer hún í bíó frekar en borða með honum og horfir á Jóhönnu 
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af Örk eftir Dreyer. Í atriðinu í kvikmyndahúsinu ríkir algjör þögn og við sjáum til skiptis skot úr 

mynd Dreyers og nærmynd af Önnu Karinu sem horfir. Við erum komnir til að búa þig undir dauða 

þinn, segir útsendari yfirvaldsins við Jóhönnu í dýflissunni. Strax? spyr hún og síðan: Hvaða 

dauða? – Það er ekki sjálfgefið að sendiboðinn sé að svara sömu spurningu og hún spyr þegar hann 

svarar: Á bálkesti. Þegar Jóhanna grætur grætur Nana líka. Það má víkja stuttlega að táknfræði 

hárskerðingar kvenna, fyrst minnst hefur verið á hár aðalleikkvenna myndanna þriggja fram að 

þessu: Patricia var með drengjakoll, og átti orðið; Angela var með sítt hár og átti ekki orðið, var 

hrein mynd; Nana S. er miðja vegu þarna á milli sem má segja að samræmist því hlutskipti hennar 

að trúa á orðið og vilja það, þó hún hafi það ekki (um leið og hún hefur hálft nafn, svo að segja); 

Jóhanna af Örk birtist  hins vegar í mynd Dreyers sem snoðkollur – hún sem heldur svo fast  í orðið 

að hún deyr fyrir það, en orð sem er ekki ætlað að standa jafnhátt orðum mannanna, heldur ofar 

öllum orðum, orð Guðs, ekki í táknrófinu heldur sjálf forsenda og/eða afnám þess.

Samsvörunin á milli örlaga Jóhönnu og þeirra sem bíða Nönu nær lengra en aðeins þangað að 

þær muni báðar deyja. Ólíkt fyrri myndunum þar sem úir og grúir af skírskotunum í 

kvikmyndasöguna eru skotin úr Jóhönnu af Örk einu tilvísanir þessarar myndar til annars 

kvikmyndaverks. Það er staldrað lengi við í þögn kvikmyndasalarins – 2 mínútur og 40 sekúndur. 

Nærmyndin af Nönu þar sem hún tárfellir í kvikmyndasalnum er fyrir vikið eitt af frægustu stöku 

skotum allra kvikmynda 7. áratugarins. Þessi sterka áhersla sem Godard leggur á venslin við 

Jóhönnu skora hverja túlkun á hólm að gera nánar grein fyrir þeim. Ég mun gera það síðar, eftir að 

við höfum rakið óvæntan fund Nönu og heimspekingsins, sem er ekki afleiðingalaus.

Eftir kvikmyndina, að kvöldlagi, fer Nana á kaffihús að hitta karlmann, annan ljósmyndara. 

Þangað fylgir henni maður sem hverfur vonsvikinn frá þegar hún segist  þegar hafa kvatt  hann: – En 

ég borgaði bíómiðann þinn. Þegar Nana fer síðan heim með ljósmyndaranum til að gista hjá honum 

verður umkomuleysi hennar, heimilislausrar, ljóst, og hversu háð hún er velvilja karlmanna um 

afdrif sín – þann úr bíóinu kvaddi hún ekki endanlega fyrr en ljóst var að ljósmyndarinn, sem hafði 

beðið hennar lengi, sæti enn þar sem þau höfðu mælt sér mót. Það hversu sein hún er, að hún ákvað 

að sitja fyrst yfir einni kvikmynd, sýnir togstreitu hennar við þetta hlutskipti – hún ætlar ekki að 

beygja sig alveg eða mæta undirgefin til leiks þó að á hana sé hallað. Hvaða hlutskipti er þetta? 

Hlutskipti konu í feðraveldi, já – þar sem það eru aðrir sem eiga framleiðslutæki lífsins, svo að 

segja, hús og híbýli, peninga fyrir gæðum – og þeir ásælast  hana vegna kvenlegra eiginleika hennar. 

Samskipti hennar við karlmenn eiga eitthvað skylt við viðskipti og eiga eitthvað skylt við vændi, þó 

greiðslan fari ekki fram með „beinhörðum peningum“. Hún er fátæklingur, öreigi gagnvart 
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eignafólki – en staða hennar markast þó að öllu leyti af kynhlutverki hennar: eignalaus karlmaður 

þyrfti að taka upp aðrar strategíur.

Hún vill verða leikkona – það kemur fram í samræðunni við ljósmyndarann og hefur komið 

fram áður. Í samhengi orða og mynda má segja að hlutskipti leikarans sé að vera myndin af sjálfum 

sér en fara með annarra orð.

4. kafli: Leit undan valdi

Fjórði kafli er yfirheyrsla hjá lögreglu, þar sem Nana hefur orðið uppvís að tilraun til þjófnaðar: hún 

reyndi að hirða peningaseðil sem kona á götu missti. Hún situr við glugga, birtan kemur inn á 

bakvið hana, svo það er dimmt yfir andlitinu.

5. kafli: Kemurðu með mér?

Í fimmta kafla tekur Nana til starfa sem götuvændiskona. Fyrsti kúnninn hennar spyr: Kemurðu með 

mér? Hún segir já. Atriðið i svefnherberginu er saman sett úr nærmyndum af andliti hennar og 

gestusum sem tilheyra viðskiptunum – hún lítur á sápustykki og klútt sem bíður á kommóðu, hann 

tekur af sér jakka, hún dregur fyrir. Hann seilist í buxnavasa eftir seðlum í nærmynd af 

buxnastrengnum, mittinu, klaufinni, vasanum og höndinni. Buxnaklaufin – kynfærin að baki – og 

seðlarnir á sama stað – féð, valdið og reðurinn. Hún streitist á móti þegar hann reynir að kyssa hana, 

svo er feidað í svart.

6. kafli: Ég ber ábyrgð

Í sjötta kafla hittir hún, á götunni, gamla vinkonu sem segist hafa selt sig á tímabili, eftir að 

maðurinn hennar fór frá henni án þess að kveðja. Tveimur árum síðar sér hún manninn á 

kvikmyndatjaldi, sem leikara í bandarískri kvikmynd. Bandarískri kvikmynd – í ljósi 

menningarumhverfisins sem Godard starfar í er leikarinn þar með að fara með orð yfirvalds, 

menningarlegs innrásarliðs, hleypir þeim gegnum eigin líkamsop, og óhætt  er að merkja við 

hliðstæðuna við vændið. Nana segir: Það er ekki gaman. Vinkonan segir: Nei, það er sorglegt. En 

ég ber þó ekki ábyrgð á því. Og Nana svarar sartrískt, á meðan myndavélin færir sig nær henni svo 

vinkonan hverfur úr rammanum: Ég held að maður beri alltaf ábyrgð á því sem maður gerir. Við 

erum frjáls. Ég lyfti hönd minni – ég ber ábyrgð á því. Ég halla höfði – ég ber ábyrgð á því. Ég er 

vansæl – ég ber ábyrgð á því. Ef ég reyki sígarettu ber ég ábyrgð á því. Ég gleymi að ég ber ábyrgð, 
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en geri það samt. Ef ég loka augunum ber ég ábyrgð á því. Fyrr í samræðunni hefur vinkonan sagst 

vilja stinga af á eyðieyju – Nana gefur lítið fyrir það. Hér kemur í fyrsta sinn í ljós tryggð Nönu við 

samhengi og merkingu – að hún stendur utan hennar vegna aðstæðna, en leitar hennar – depurðin 

sem umleikur hana er depurð vegna sambandsslita við orðin, eins og koma mun í ljós í samræðunni 

við heimspekinginn, þegar depurðinni léttir í fyrsta sinn, þegar hún brosir í fyrsta sinn ekki til að 

láta undan augnaráði annars, geðjast  eða þykjast, ekki strategískt, heldur þrátt fyrir sjálfa sig – 

brosir óvart og sýnir sjálf feimnisviðbragð við þessari óvæntu gleði. Hún heldur áfram og fylgir 

eftir svari sínu um eyðieyjuna: Ég sagði þér að það væri engin leið burt. Þegar allt kemur til alls er 

allt gott. Þú þarft bara að sýna hlutum áhuga. Þegar allt kemur til alls eru hlutir það sem þeir eru. 

Nudd er nudd. Matardiskar eru matardiskar. Karlmenn eru karlmenn. Og lífið, það er lífið. – 

Þessum fullyrðingum fylgja tveir gestusar: fyrst hlær Nana létt, eins og til að gera lítið úr því sem 

hún var að segja, létta á þunganum sem fylgir orðunum. Beint í kjölfarið, í einni hreyfingu svo að 

segja, verður hún döpur á svip, og horfir út undan sér burt frá þeim báðum, hugsi – áður en hún snýr 

sér aftur að vinkonunni og dregur reyk úr sígarettu, komin til baka úr eigin þönkum, í samræðuna, 

kaffihúsið, aðstæðurnar sem blasa við, á ný.

Godard sagðist  í erindisbréfi til frönsku kvikmyndastofnunarinnar vilja sýna að eðli og tilvist 

væru ekki aðskilin, ekki andstæður, heldur hvort öðru háð. Ef við umorðum ásetning hans á þann 

veg að hann beri kenningu – orð – undir heiminn – myndina – máti saman og vilji þannig sannreyna 

hana, hvort og hvernig hún gengur upp, þá er Nana hér orðin fulltrúi hinnar sartrísku hugmyndar 

um ábyrgð, ein tilraun til að bera þá kenningu í heiminum, í aðstæðum sem gera það ekki auðvelt – 

og raunar að segja má í kynhlutverki sem gerir það ekki auðvelt. Myndin er gerð við upphaf þess 

sem síðar er nefnt  önnur bylgjan í sögu femínisma og kvennabaráttu, þar sem sú fyrsta er staðsett  á 

nítjándu öld, í baráttu súffragetta fyrir kosningarétti. Staða kvenna í samfélaginu er í þann mund að 

taka verulegum breytingum, en þó er enn að mestu leyti óskoruð sú hugmynd og það mynstur að 

karlinn gangist við ábyrgð í samfélaginu sem konan geri ekki, hún sé háð grundvallarákvörðunum 

hans, stöðu hans og hlutskipti, sem eiginkona – eða vændiskona. Um leið kemur fram að Nana er 

fædd í Þýskalandi, sem skýrir að einhverju leyti stöðu hennar utan vébanda fransks samfélags.59 Þá 

býður fegurð hennar og þokki, ásamt aldri, upp  á vændi sem valkost, valkost sem jafnvel má segja 

að bíði handan við hornið fyrir konu í hennar stöðu – og lög, opinber rituð lög í franska lýðveldinu, 

eins og síðar kemur fram, gera ráð fyrir að sumar konur velji, en vændiskonum er gert að skrá 

atvinnu sína og sæta reglubundnum læknisrannsóknum. Ef undanlátssemi við vilja annarra er 
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andstaða sartrískrar ábyrgðar, staðsetur Godard kenningu Sartres þannig í persónu sem allt vinnur 

gegn að taki slíka ábyrgð, persónu sem samfélagið gerir jafnvel að öllu leyti ráð fyrir að taki hana 

ekki.

Aftur má staldra við samsvörunina við eiginmanninn sem stakk af og tók að leika í 

bandarískum kvikmyndum. Það sem er sameiginlegt með hlutskipti þeirra, leikarans og 

vændiskonunnar, felst líka í því að láta frá sér – ekki bara orð sem öðrum þóknast og tilheyra 

starfinu frekar en sjálfstjáningu persónunnar – heldur hreyfingar, líkamsburð, gestusa, eins og koma 

mun í ljós síðar, þegar fas Nönu hefur gjörbreyst og hún sendir frá sér daðursleg merki til 

karlmanna hverja stund. Það er ekki bara líkami hennar sem hún selur, ekki bara það ytra sem 

nemandinn nefndi í ritgerðinni um fuglinn, heldur um leið það sem oft er nefnt það innra, þó það 

eigi sér ef til vill fyrst og fremst birtingarmyndir og tilvist  í ytra atferli og merkjasendingum.60 Störf 

þeirra beggja fela í sér kröfu um ábyrgðarleysi, að líta ekki á athafnir manns sem sínar eigin, heldur 

framselja þær, ekki bara vilja tiltekinna einstaklinga, kúnna, heldur heilu kerfi ætlaðs hátternis. 

Tilgáta átta ára nemandans var sú að sálin væri þriðja atriði, sem stæði eftir þegar búið væri að 

flysja hið ytra og hið innra burt – við getum látið þá spurningu standa opna að sinni.

Á kaffihúsinu þar sem hún sest með vinkonu sinni er Nana hins vegar líka kynnt fyrir manni, 

Raoul, sem er melludólgur og hún mun síðar ráða sig hjá. Það gerist  ekki í þessari senu þar sem 

samræður þeirra eru truflaðar af vélbyssuhljóðum, átökum, morði að því er virðist og manni sem 

hleypur blóðugur inn á kaffihúsið. Nana forðar sér, lögreglan kemur á vettvang. Atriðinu lýkur 

þannig á að gefa til kynna lífshættuna framundan, hættuna á dauða. En hvaða dauða? – má spyrja 

eins og Jóhanna af Örk.

7. kafli: Valdið og brosið

Í sjöunda kafla ræður Nana sig til starfa hjá Raoul. Við sjáum hana fyrst  handrita bréf til 

maddömmu sem vinkonan hafði mælt með, einhvers staðar utan Parísar – myndin staldrar lengi við, 

raunar sjáum við hana skrifa heila blaðsíðu, með nokkuð vandaðri rithönd, sem aftur undirstrikar 

tengsl hennar við orðið – að þau eru til staðar, ólíkt hinum ólæsa Michel í A bout de souffle. Um 

leið, hins vegar, birtist okkur hvernig orð hennar eru á valdi annarra, á valdi mats þeirra og því sem 

aðrir hafa við hana að gera, þegar hún lýsir sjálfri sér að hæð og vaxtarlagi, segist vera með stutt hár 

en það geti vaxið nokkuð hratt. Í samræðum hennar og Raoul er hún undirgefin, á þann hátt að 

biðjast afsökunar á orðum sínum, draga þau til baka: Hún ýjar að hugleysi þar sem hann hafi 
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stungið af af kaffihúsinu þegar glæpamennirnir birtust. Hann svarar því einu að hann telji þetta ekki 

hafa verið glæpamenn heldur pólitíska sögu. Hún segir: „Ah, bon,“ ég meinti það ekki að þú værir 

heigull. Ég vildi bara halda uppi samræðu. Það er: umsögn sína um hann dregur hún til baka á þeim 

forsendum að það sem hún sagði hafi hún sagt bara til að segja eitthvað, það gæti verið hvað sem er. 

Orð hennar eru nú þegar á valdi hans – og því til staðfestingar tekur hann upp  bréfið sem hún var að 

skrifa til maddömmunnar og les það fyrir framan hana, án þess að biðja um leyfi, blygðunarlaust. 

Síðan spyr hún hann hvað honum finnist um hana – í þremur skrefum í samræðunni er honum 

þannig fært orðið, valdið til umsagna, til að kveða upp úrskurð. Í mínum huga eru til þrenns konar 

konur svarar hann: konur með einn svip, með tvo svipi og með þrjá svipi. Hann skýrir 

flokkunarkerfið ekki frekar en það sem hann gerir í öllu falli ljóst er hlutgerving, í samræmi við þau 

viðskipti sem hann stundar með konur sem vöru. Þetta eru ekki bara flokkar heldur vöruflokkar. 

Nana hreyfir ekki andmælum.

Framan af samræðunni er myndavélin staðsett á bakvið Raoul sem situr beint á móti Nönu, 

þannig að höfuð hennar dylst á bakvið höfuð hans – myndavélin færir sig til hægri og vinstri til að 

sjá framan í hana en svo hverfur andlit Nönu aftur á bakvið hnakkann á honum. Þegar hann hefur 

máls á því hvort  hún vilji starfa hjá honum er hins vegar klippt yfir í nánast hefðbundið shot-reverse 

skot, sem er hefðbundið skot við tökur á samræðum innan frásagnarhefðar Hollywood.61 – Nánast 

hefðbundið: í fyrsta lagi er þó sá greinarmunur að hér er ekki klippt milli tveggja myndavéla, heldur 

er vélinni snúið á fæti frá honum til hennar og aftur til baka. Hún birtir þannig rýmið á milli þeirra, 

á leiðinni fram og til baka. Mikilvægari munur og fínlegri er þó sá að á meðan andlit  hans er 

staðsett eins og ætla mætti fyrir miðri mynd, svo axlir hans fylla í þriðjunginn að baki honum en 

þriðjungurinn fyrir framan andlitið er tómur – þetta er hefðbundið skot og í jafnvægi – þá er Nana 

staðsett á annan hátt þegar myndavélin beinist að henni: andlitið er mun nær jaðri myndarinnar og 

meira rými að baki henni, þar sem steinhlaðinn veggur, stálstöng – eitthvað sem er varla neitt, 
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61 Shot-reverse skot er hin algengasta aðferð við að kvikmynda samræðu: tvær manneskjur standa andspænis 
hvor annarri. Myndavélin er staðsett hægra megin við aðra manneskjuna og kvikmyndar, oft yfir öxlina á 
henni, andlitið á hinni. Hún er siðan staðsett vinstra megin við þá sem var kvikmynduð fyrst og þaðan horft, 
líka hugsanlega yfir öxl, á viðmælandann. Skotin tvö eru síðan klippt saman, stundum með tveimur eða 
þremur tilbrigðum í fjarlægð frá manneskjunum, ásamt einu staðsetningarskoti sem sýnir rýmið sem 
manneskjurnar eru staðsettar í og líkama beggja í heild. Þessi tækni er raunar svo viðtekin í kvikmyndun 
samræðna að fréttaskýringarþættir styðjast oftar en ekki við hana, þar sem endrum og eins er klippt á 
fréttamann eða konu sem kinkar kolli eða horfir íbyggin(n) á viðmælanda –  sú notkun gefur til kynna hversu 
gagnsæ þessi beiting miðilsins er fyrir þjálfaðan áhorfanda, en hana má finna í flestum kvikmyndum líka.



innréttingar staðarins, birtast sem myndræn þungamiðja og Nana, eins og fyrr, sem aðskotahlutur 

sem setur rýmið úr jafnvægi. Raoul er til staðar á máta sem Nana er ekki.62

Nana situr með nokkuð öran andardrátt og svip  sem verður ekki fulllýst, en felur í sér 

áhyggjur, angist, ef til vill eitthvað sem mætti nefna örlagaforundran: „lá leið mín hingað? Og hvert 

nú?“ – þungi og sorg þar sem hún virðir fyrir sér manninn sem hún er nú bundin um framtíð sem er 

önnur en hún ætlaði sér – á meðan hann horfir til baka og brosir blíðlega og stoltur, að því er virðist: 

það er freistandi að segja að hann horfi föðurlega til hennar. Það losnar um þessa stöðu yfir borðinu: 

þegar Nana varpar öndinni sjálf, hlær eitt ha!, sveiflar aftur höfðinu og brosir. Myndavélin færist 

um leið að henni, og nú fyrir miðjum ramma, nú er hún hér: en ekki í brosinu, heldur fremur í því 

sem hún kemur upp með því að takast ekki að brosa: Þetta bros er tilraun til bross – augu hennar eru 

vot, gráti nær, áhyggjum stafar af henni allri – meðvituð tilraun til bross sem fæddist andvana og 

víkur jafnharðan fyrir depurðinni og svo hundsaugum: niðurlút lítur hún endurtekið upp undan 

augnbrúnum sínum á hann, í óorðaðri spurn. Þetta bros stendur í beinni andstöðu við það sem hún 

brosir síðar í samræðu við heimspekinginn Parain – þar sem það er brosið sem sleppur undan henni, 

án þess að hún hafi ætlað því það, og hún bregst sjálf feimnislega við.

Að vilja brosa en geta það ekki. Að ætla ekki að brosa en gera það samt. Þetta eru afar skýr og 

öndverð merki.

98

62 Sömu brögð og í gríni, en ekkert haha: Það er nokkur skyldleiki með þessu bragði og því sem Woody Allen 
beitir mörgum árum síðar í kvikmyndinni Deconstructing Harry (1997), þar sem leikarinn Robin Williams 
leikur mann sem fer úr fókus – bókstaflega: hvar sem hann er staddur í mynd er hann úr fókus og útlínur hans 
máðar en umhverfið hans og annað fólk ekki. Þar er atburðurinn hins vegar gerður að þungamiðju í gríni með 
því að persónan sjálf tekur eftir þessari breytingu, hefur orð á henni, og lítur á sem vandamál sem hún vill 
leysa – og ekki síst, talar mikið um. Myndinni, og því sem er að myndinni, fylgir þannig myndatexti, svo að 
segja,  sem látlaust stillir til friðar, heldur í skefjum óþægindinum sem áhorfandanum myndu stafa af henni, 
útskýringalaust. Ójafnvægið í myndrammanum sem Nana birtist í er hins vegar ekki skýrt,  á því er aldrei haft 
orð, hvorki í myndinni né talaði Godard um það utan hennar – því fylgir ekki myndatexti sem skýrir það burt, 
og því situr það eftir sem háttur hennar í heiminum.  Það má fjalla nánar um tengsl verka þeirra, en Godard 
gerði eitt kvikmyndaverk úr viðtali sínu við Woody Allen. Þegar rithöfundurinn í A bout de souffle segist vilja 
verða ódauðlegur og deyja svo, aðspurður um mesta metnað sinn, svarar Woody Allen mörgum árum síðar 
með því að segjast vilja verða ódauðlegur með því að deyja ekki. 1986 gerði Godard sjónvarpsverk úr viðtali 
sínu við Woody Allen (Meetin’ WA),  þar sem þeir ræða meðal annars um notkun texta í mynd. Allen segir 
sjálfur að hann líti svo á að hann beiti texta sem bókmenntabragði, en Godard noti hann sem 
kvikmyndafyrirbæri.  Þar festir hann hugsanlega fingur á ásinn sem þeir eru sitt hvor póllinn á: Einhver 
samræða er til staðar milli höfundanna, um leið og þeir beit ef ekki andstæðum þá afar ólíkum aðferðum við 
að færa orð í mynd. Badiou talar um „the sad Woody Allen“  sem lið í sönnun á bágri stöðu kvikmyndarinnar 
(2003b, 120).



8. kafli: Nana starfar

Hún spyr spurninga um starfið, í voice-over, og Raoul svarar með formlegum hætti, um réttindi og 

skyldur vændiskvenna, eins og við værum að horfa á kynningarmyndband opinberrar stofnunar. Á 

meðan birtast myndir af einangruðum hreyfingum í kringum starfið: fylgja kúnna, búa um rúm, upp 

í lyftu, um í bíl, greiða fé, gefa til baka, hringja, fara úr skóm, slökkva ljós, greiða sér. Hneppa frá, 

láta kyssa á sér hálsinn, takast í hendur, hneppa að sér, bíða á fjórum fótum – í peysu, meira sést 

ekki – í rúmi, andvarpa. Kúnni eftir kúnna eftir kúnna. Meðal þeirra upplýsinga sem Raoul veitir í 

svörum sínum á meðan er að vændiskonan verði að veita þjónustu sína hverjum sem vill borga, og 

megi ekki hafna neinum.

9. kafli: Föst á leynisafninu

Í níunda kafla kemur fram að frí vændiskonunnar felist í því að eftir reglubundna læknisskoðun fari 

„maðurinn hennar“ með hana í dagsferð og svo út að borða eða í bíó. Senan hefst þar sem Raoul og 

Nana, klædd með afdráttarlausari hætti en fyrr í samræmi við starfið, koma að einhvers konar bar að 

kvöldlagi þar sem Raoul þarf að eiga með manni fund – hann er að svíkja Nönu um 

kvikmyndasýningu, kemur í ljós, að vænta má á læknisskoðunardegi. Við sjáum Nönu horfa til ungs 

manns með háttalagi sem birtist ekki hjá henni áður – hún gengst nú við hlutverki sínu, augu hennar 

og gestustar tilheyra starfinu og í stað leiðans og biðarinnar sem áður einkenndi fas hennar gefur 

hún fullum fetum til kynna að hún standi til boða – á meðan hún bíður eftir Raoul. Ung kona sem 

afgreiðir hana á barnum er skilin eftir hugsi þegar Nana fer á efri hæðina þar sem karlmennirnir 

ræða saman – við stöldrum við hjá ungu konunni og verður ljóst að Nana er aðskilin heimi annarra 

kvenna, hún tilheyrir nú heimi karlmanna, en sannarlega ekki sem ein af þeim. Hvar liggur 

markalínan milli ungu konunnar sem starfar á barnum og Nönu? 

Beatriz Preciado hefur lagt til það sem hún kallar „arkitektúrískt  hugtak um klám“, þar sem 

hún greinir hvernig í fyrirbærinu felst stýring, opnun og lokun, á aðgangi hópa að sýn og nautnum á 

almannaslóðum (Preciado 2010). Hugtakið sjálft, „pornography“ verður til upp úr miðri 18. öld 

þegar rústir borgarinnar Pompeii eru grafnar upp. Í rústunum birtast opinskáar erótískar myndir, 

freskur og styttur: fólk að makast með dýrum, risavaxnir reður og svo framvegis. Fyrsta tilgáta 

fræðimannanna, karlmanna væntanlega, er að myndirnar hafi allar verið inni í svefnherbergjum og á 

hóruhúsum. Við frekari uppgröft  kemur hins vegar á daginn að þær voru úti um alla borg. Götur, 

torg og heimili voru prýdd erótísku myndmáli. Myndirnar voru vel varðar undir öskulaginu sem 

færði borgina á kaf nær tveimur árþúsundum fyrr. Slavoj Žižek hefur haldið því fram með 
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sannfærandi hætti að evrópsk myndlist hafi frá endurreisn fram til módernismans snúist um hin 

huldu kynfæri: á styttum og myndum voru sköp konunnar alltaf hulin, þó ekki væri nema eins og af 

tilviljun, að klæði félli á réttan stað til að halda hinu leynda leyndu (Žižek 2000, 37). Verkin frá 

Pompeii birtu það sem annars átti að hylja. Hvað átti að gera við þessi dónalegu verk, hverjum mátti 

sýna þau? Svar Evrópu við upphaf nútímans var auðvitað: fulltíða karlmönnum af eignastétt. 

Ríkisstjórn Karls III. Bourbon, sem fór með yfirráð í Napólí, næstu borg við uppgröftinn, ákvað að 

sumar myndirnar yrðu ekki hluti af hinni almennu sýningu sem sett var upp með fornminjunum, 

heldur teknar til hliðar og stillt  upp á sérstöku leynisafni. Reistur var veggur í safni Bourbonanna til 

að afmarka leynisafnið, þar sem dónamyndirnar voru geymdar. Þangað inn var aðeins hleypt fulltíða 

karlmönnum af eignastétt – en hvorki fátækum, börnum né konum. Orðið pornó-grafía er sagt hafa 

birst fyrst  í skrifum þýsks listsögufræðings, C. O. Müller, sem lýsing á innihaldi leynisafnsins – 

gríska fyrir myndir af hórum/skrif um vændiskonur. Preciado vitnar í skilgreiningu Webster 

orðabókarinnar á „pornography“ frá 1864: „licentious paintings employed to decorate the walls of 

rooms sacred to bacchanalian orgies, examples of which exist in Pompeii.“ (Preciado 2009, 23–30)

Formgerðarvæðing Preciado felst í því að fallast ekki á þessa orðabókarskilgreiningu, heldur taka 

skref til baka og horfa á sögu tilurðar hugtaksins, ekki myndirnar sjálfar eða efni þeirra heldur 

umhverfið, vegginn sem var reistur kringum þær, og stýringuna á hverjir fengu að sjá. Preciado 

segir: þar varð klám til, ekki sem tilteknar myndir, myndefni eða myndræn nálgun heldur sem það 

sem aðeins ákveðin stétt karlmanna hafði aðgang að. „Veggur safnsins var efnisleg birtingarmynd 

stigveldis kyngervis, aldurs og stéttar í félagslegum skilningi,“ segir hún, „og stofnaði til 

sjónpólitísks mismunar með arkitektúr og reglun augnaráðsins.“ (Preciado 2009, 27). Þessi veggur 

teygir sig frá því rústunum úr Pompeii var komið fyrir í Napólí á 18. öld, til Frakklands 20. aldar 

(og stendur enn á Íslandi 21. aldar). Stýringin, segir Preciado, er ekki stýring á því hverjir mega sjá 

hvað heldur á því hvaða líkamar mega æsast og njóta innan um aðra. Með greinarmuninum sem 

reistur var með veggnum urðu til ný  hugtök um bernsku, kvenleika, lægri stéttir – og auðvitað 

(hvíta, efri stéttar) karlmennsku (Preciado 2009, 27–28). Í arkitektúrískri skilgreiningu Preciado á 

klámi er opnun og lokun þannig samstofna: veggurinn er reistur með dyrum frá upphafi. 

Klámneytandinn sér það sem annars er hulið, þar liggur opnun. Á okkar menningarskeiði, hins 

vegar, er sú opnun samstofna lokuninni og stýringu aðgangs. það er myndin af konunni sem er 

afhjúpuð, og aðeins ætluð körlum, sem einum er ætlað að njóta þess að sjá, hrífast, æsast og njóta í 
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félagsskap  hver annars.63 Það er hér sem markalínan liggur milli Nönu S. og konunnar við barinn: á 

meðan Nana hefur verið gerð að grip á leynisafninu er hin konan bundin „samfélagssáttmála“ (sem 

óþarft er að taka fram að hún tók hvorki þátt  í að semja né hafði óþvingað val um að samþykkja, 

frekar en almennt gildir um svonefnda samfélagssáttmála) um að láta sem leynisafnið sé ekki til. 

Þær lifa báðar við þennan aðskilnað feðraveldisins þar sem karlarnir eru einir um að eiga sér 

viðurkennda tilvist í öllum rýmum. Nana er föst inni á leynisafninu, með því að verða safngripur 

missti hún viðurkenningu á tilvist sinni utan þess rýmis. En við þessa markalínu, dyrnar að 

leynisafninu sem Nana ber nú með sér kemur í ljós að á markalínunni er Nana að því leyti frjálsari 

að hún getur borið kennsl á konuna við barinn, sem sér sig hins vegar knúna til að neita sér um að 

votta tilvist Nönu.

Ungi maðurinn leikur eins manns billjarð á meðan mennirnir tveir funda – annars er enginn á 

efri hæðinni nema Nana. Þegar hún kemur aftur upp ber hún sig daðurslega við unga manninn um 

leið og hún gefur Raoul skýrt til kynna að hún bíði, sér leiðist. V„ið ætluðum að fara í bíó“ útskýrir 

hann fyrir félaga sínum sem ákveður að stytta henni um sakir stundir með barnalegum trúðslátum, 

kemur raunverulega fram við hana sem barn – „láttu okkur svo í friði“ segir Raoul að því loknu. 

Hvorugur þeirra gaf því gaum að hún spurði þá um sígarettur, hlusta ekki á orð hennar eða óskir en 

koma fram við hana sem barn, kaupa stundarfrið fyrir ónæðinu af henni. Ungi, ókunnugi maðurinn 

fer hins vegar á neðri hæðina, umorðalaust, og kaupir handa henni pakka sem hann réttir henni. Í 

kjölfarið velur hún lag úr glymskratta og myndavélin fylgir henni í einu löngu skoti þar sem hún 

dansar um hæðina til að vekja athygli karlanna á sér – skotinu lýkur þar sem hún stendur ein og 

faðmar að sér súlu. Hún á ekki orðið, eins þegar hún reynir, þegar hún nefnir hversdagslega löngun í 

sígarettu, heyra karlarnir ekki í henni, svo þörf hennar fyrir viðurkenningu fær útrás á annan hátt – 

orðið örvænting er ekki fjarri lagi.

10. kafli: frelsi myndastyttunnar

Í tíunda kafla, næsta kafla á undan samræðunni við heimspekinginn, tekur Nana á móti kúnna sem 

vill fá aðra stúlku með til leiks. Nana fer á milli herbergja á hótelinu sem hýsir starfsemina, og 

opnar dyr í leit að lausri stúlku. Og hér birtist eina tilfellið þar sem neitun Godards á að birta hið 
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kynferðislega kallar á að hinn myndræni veruleiki sé beinlínis skapaður, þ.e. úr samræmi við það 

sem vænta má að bæri fyrir augu í heimildamynd um sama efni: þær konur sem eru naktar birtast 

allar kyrrar, sem myndastyttur: í fyrsta herberginu situr nakin kona hreyfingarlaus á borði, með 

uppsett hár, en fullklæddur karlmaður situr á stól við borðið og hallar sér að henni. Í öðru herbergi 

snýr nakin kona bakinu í okkur og greiðir sér, í því þriðja stendur nakin kona, snýr baki í okkur, og 

ekki er að sjá hvað hún gerir. Þær konur sem eru klæddar eru hins vegar lifandi: tala, hreyfa sig, 

hegða sér, sýna afstöðu.

Í samræðunni framundan við heimspekinginn Parain heldur hann því fram að orðin séu 

forsenda hugsunarinnar, við getum ekki hugsað nema í orðum. Ef inngangan í tungumálið og 

lögmálið, atburður geldingarinnar og kristilega hugmyndin um Fallið eru gerð að einu, felst í þeirri 

hugmynd um logos hugmynd um táknrænt mikilvægi fatnaðar: laufblaðið sem gerir manninn að 

föllnum manni, og skilur mennina frá dýrum, jafnvel frá plöntum og dauðum hlutum. Nöktu 

konurnar í herbergjunum, varningurinn sem karlarnir hafa keypt sér, eru ekki manneskjur á meðan, 

heldur aðeins myndir af manneskjum, myndastyttur. Þessar stuttu svipmyndir eru um leið afar 

melankólískar – maðurinn sem hallar sér upp á nöktu konunni á borðinu stillir sér upp gagnvart 

henni eins og gagnvart helgiskríni, minnisvarða, minningu – hann lítur út fyrir að vera á valdi 

söknuðar og sorgar, óuppfyllanlegrar þrár, frekar en að hann hylli konuna eða fagni stundinni. Með 

þögn þeirra og kyrrstöðu í nektinni, ásamt því að þar gerist ekkert, birtist þannig líka sértekin mynd 

af því sem karlarnir reyna að kaupa í herbergjunum: tilveru fyrir fallið, utan tungumálsins, handan 

lögmálsins.

Nönu er hafnað af kúnnanum, sem kýs heldur hina stúlkuna sem hún fær í herbergið, svo hún 

situr hjá á rúmstokknum á meðan við fáum ekki séð hvað þau gera en hann heyrist segja „comme 

ça“. Um leið fær hún stundarfrið, að segja má: eins og fram kom felast  fríin hennar í tíma með 

eigandanum sem fer þá með hana út  – nema ekki vinnist  tími til fyrir fundahöldum. Hún er nær 

aldrei utan eignarhalds, en hefur nú verið greitt fyrir að gera ekkert í svolitla stund. Þá færist 

myndavélin nær henni í ramma – raunar er skyggt á andlitið þar sem birtan berst að baki henni inn 

um glugga, en hún dvelst engu að síður eitt  andartak í myndramma sem er í jafnvægi – niðurlút, 

hugsi, leið – en til staðar.

11. kafli: Heimspekin og brosið

Það er nú sem kemur að samræðunni við Parain. Myndavélin bíður við sæti á kaffihúsi á meðan 

Nana sést í horni rammans koma upp  tröppur, og setjast síðan í sætið – myndflöturinn er stærri fyrir 
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aftan hana en framan, hún er jaðarfígúra í rammanum þar til hún snýr sér yfir bakið á bekknum í átt 

að manni sem við sjáum ekki enn og spyr hvort honum sé sama þó hann horfi. „Allt í lagi“ segir 

hann. „Þú lítur út eins og þér leiðist,“ segir hún. – „Alls ekki.“ „Hvað ertu að gera?“ spyr hún. „Ég 

er að lesa,“ segir hann. „Viltu bjóða mér upp á drykk?“ „Ef þú vilt,“ svarar hann. Nana stendur upp 

og það er klippt á andlit  mannsins þar sem hún sest niður til móts við hann. Nærmynd af manni sem 

er fæddur undir lok 19. aldar. „Hvers vegna ertu að lesa?“ spyr hún. „Það er starfið mitt“  svarar 

hann. Augnaráð hans er blítt, þolinmótt og svolítið forvitið. Eftir andartaks þögn hefur hún loks hina 

raunverulegu samræðu með orðunum:

Nana: Það er skrítið. Allt í einu veit  ég ekki hvað  ég á að segja – það kemur oft 
fyrir mig. Ég veit  hvað ég vil segja. Ég velti fyrir mér hvort það  er það  sem ég 
meina. En þegar kemur að  því að segja það – púff! – þá er mér það ekki lengur 
fært.

Parain: Já, vissulega. Segðu mér, hefurðu lesið Skytturnar þrjár?

Nana svarar neitandi, en hún hafi séð myndina. „Hví þá?“ Og hér færir myndavélin sig til – senan 

hafði fram að þessu verið skotin – sú eina í allri myndinni – í nánast hefðbundnu shot-reverse skoti, 

það er klippt til skiptis skáhallt  á andlit  hennar og skáhallt á andlit hans, með myndavélina miðja 

vegu til hliðar á milli þeirra. Hún stóð hins vegar ofar en þau, og horfði niður á þau – eins og hún 

biði eftir að þau stæðu upp – það er myndramminn væri ekki í jafnvægi fyrr en vélin og þau væru í 

augnhæð. Þegar klippt er yfir á Parain núna hefur myndavélin hins vegar færst  niður, augnaráð 

áhorfandans er komið í sömu hæðarlínu og andlit viðmælendanna – við erum með þeim, 

áreynslulaust, heilshugar til staðar í samræðu sem bíður ekki eftir neinu öðru. Þetta er fyrsta atriðið 

í myndinni sem í þeim skilningi er sjálfu sér nægt, þar sem tilfinningin fyrir persónunum er sú að 

þær séu þar sem þær eiga að vera og ekki einhvers staðar annars staðar. Í þessu einfalda, látlausa – 

sjálfsagða – shot-reverse skoti leikur atriðið nú allt til enda. Samræðan sem þar með er hafin væri, 

að inntaki, efniviður í drjúga ritgerð. Henni verða ekki gerð tæmandi skil hér, en hún skiptir sköpum 

fyrir umfjöllun um þetta verk og verk Godards almennt sem átök við átök orða og mynda, svo við 

skulum eftirláta henni að breiða úr sér:

Parain: Vegna þess að í sögunni – þetta er reyndar ekki í Skyttunum þremur heldur 
Tuttugu árum síðar – hefur Porthos, hinn stóri, sterki … svolítið vitlausi – hann 
hefur aldrei í lífi sínu hugsað. Hann þarf að koma sprengju fyrir í kjallara til að 
sprengja hann í loft upp. Hann gerir það. Hann kemur sprengjunni fyrir, kveikir í 
þráðnum, síðan hleypur hann auðvitað burt. En skyndilega byrjar hann að  hugsa. 
Um hvað hugsar hann? Um hvernig sé hægt að setja annan fótinn fram fyrir hinn. 
Þú hlýtur að  hafa velt því fyrir þér líka. Svo hann hættir að hlaupa. Hann getur ekki 
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haldið áfram, hann kemst ekki áfram. Allt  springur, kjallaraloftið hrynur yfir hann, 
hann heldur því uppi með herðunum. En að lokum, eftir einn eða tvo daga, er hann 
kraminn til dauða. Í fyrsta skiptið sem hann hugsaði, olli það dauða hans.

„Hvers vegna segirðu mér svona sögu?“ segir Nana, móðguð eða leið. „Bara sísona til að tala,“ 

segir Parain. Nana: „En hvers vegna þarf maður alltaf að tala? Oft væri betra að tala ekki, heldur 

lifa í þögn.“ Og hér flytur hún tilbrigði við stefið sem hún hrakti áður þegar vinkona hennar talaði á 

sömu nótum, um að flytja á eyðieyju. Nú vill hún standa utan orðanna og merkingarinnar. Og hún 

endurtekur það sem hún sagði í upphafi myndar við kærastann sem hún sagði skilið við: „Því meira 

sem maður talar því minni þýðingu hafa orðin.“ En nú sjáum við framan í hana. Og við sjáum að 

hún ber orðin fram í (einhverju í ætt við) örvæntingu, í framhaldi af hinum örvæntingarfulla dansi í 

atriðinu á undan, í von um að henni verði neitað – þetta er umkvörtun, borin fram í einlægu trausti. 

„Kannski“ svarar Parain „en getur maður það?“ Nana: Ég veit ekki. Þau halla sér nú bæði upp að 

veggnum við hlið þeirra, Parain með hönd undir kinn – allt  fas þeirra gefur til kynna einlæga 

samræðu:

Parain: Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að við getum ekki lifað án þess að tala. 
Nana: Ég myndi vilja lifa án þess að tala.
Parain: Já, það væri indælt, er það  ekki? Það  væri indælt, eins og að  þykja 

vænna hvert um annað. En það er ekki mögulegt. Við komumst aldrei þangað.
Nana: En hvers vegna? Orðin eiga að tjá nákvæmlega það sem maður meinar. 

Svíkja þau okkur?
Parain: En við svíkjum þau líka. Við ættum að vera fær um að  tjá okkur. Það 

hefur verið gert  í skrifum. Sjáðu einstætt dæmi á við Platón. Maður getur enn skilið 
hann – í alvöru, það er hægt að skilja hann. Samt skrifaði hann í Grikklandi fyrir, 
hvað, 2500 árum? Enginn talar þetta tungumál lengur, í það minnsta ekki 
nákvæmlega. Samt kemst eitthvað í gegn. Þannig ættum við að  geta tjáð  okkur. Og 
við verðum.

Nana: Hvers vegna verðum við að gera það? Til að skilja hvert annað?

Nú spyr hún ekki retórískrar spurningar, ekki til að andmæla, eins og fyrr, heldur til að gera sér 

betur grein fyrir einhverju. Parain svarar: „Það verður að hugsa. Og til að hugsa þarf að tala. Það er 

engin önnur leið til að hugsa. Og til samskipta þurfum við að tala. Það er sjálft lífið.“ Hér bergmálar 

Parain þá afstöðu Nönu sem hún sjálf gaf til kynna í samræðu við vinkonuna áður: Það er lífið. 

Þetta er svona. Þú færð það ekki flúið. „Já, en það getur verið mjög erfitt. Mér finnst að lífið ætti 

þvert á móti að vera auðvelt,“ segir Nana, nú dreymin á svip.

Nana: Sagan þín upp úr Skyttunum þremur er kannski mjög mjög falleg, en hún er 
hræðileg.
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Parain: Já, hún er hræðileg, en hún felur í sér ávísun [une indication]. Ég held 
að maður læri því aðeins að  tala vel að maður hafi afsalað sér lífinu um nokkurn 
tíma. Það er eiginlega gjaldið.

Nana: Er þá lífshættulegt [mortel] að tala?
Parain: Að tala er eiginlega upprisa [presque une resurrection] í samhengi við 

lífið. Þegar maður talar þá er það  annað líf en þegar maður talar ekki. Skilurðu? 
Þannig að til að lifa talandi þarf maður að  hafa gengið gegnum dauða lífsins þar 
sem maður talar ekki. Ég orða þetta kannski ekki skýrt  en það  er nokkurs konar 
meinlætaregla við lýði sem hindrar mann í því að tala vel þar til maður sér lífið 
aðskilinn því [avec detachment].

Nana: En maður getur ekki lifað alla daga við … ég veit ekki …
Parain: Við  aðskilnað? Nei en maður leitar jafnvægis, þess vegna förum við frá 

þögn til orða. Við sveiflumst  milli þeirra tveggja vegna þess að það er hreyfing 
lífsins. Frá hversdagslífinu reisir maður sig til lífs sem við köllum æðra, en það er 
ekki gott orðalag – líf með hugsun, er betur sagt. En þetta líf með hugsun gerir ráð 
fyrir að maður hafi drepið hversdaginn, lífið sem er of einfalt [elementaire].

Nana: Já en er þá það að hugsa og tala það sama?
Parain: Ég held það, já. Platón sagði það – þetta er gömul hugmynd. En ég held 

að maður geti ekki skilið á milli hugsunarinnar og orðanna sem tjá hana. Þegar 
meðvitund gerir vart við sig getur þú ekki gripið hugsunina  nema með orðum.

Nana: En að tala, það felur í sér hættuna á að ljúga?
Parain: Já. Lygar eru líka hluti af leitinni. Villur og lygar eru mjög áþekkar. Ég 

meina ekki venjulegar lygar, eins og að ég lofi að koma á morgun klukkan fimm en 
komi síðan ekki vegna þess að ég vildi ekki koma á morgun klukkan fimm. Sérðu, 
þetta eru undanbrögð. En fínleg lygi er oft  ekki mjög ólík villu. Maður leitar að 
einhverju og finnur ekki rétta orðið. Þess vegna vissirðu ekki hvað þú vildir segja. 
Þú varst hrædd um að finna ekki rétta orðið. Það er skýringin.

Nana: En hvernig getur maður verið viss um að hafa fundið rétta orðið?
Parain: Það krefst vinnu. Maður þarf að leggja hart að sér.

Nú lítur Nana beint í myndavélina – en það er ekki eins og áður þegar hún hefur verið einangruð 

fyrir vélina sem fyrirsæta, svo að segja – nú er hún í aðstæðum, í heiminum, með annarri 

manneskju, og bregst við eins og henni bregði við að uppgötva að þarna séum við, að á hana sé 

horft, að einhver hafi beðið eftir henni, ef við hættum á oftúlkun. Á meðan heldur Parain áfram:

Parain: Það  má segja að maður þurfi að  tala á þann hátt  sem er réttmætur, sem 
meiðir ekki, segir það sem segja þarf, gerir það sem gera þarf, án þess að meiða, án 
þess að skaða.

Og Nana, utan myndar, ber af yfirvegun fram þessi orð, sem eru ekki endurtekning á því sem Parain 

sagði, heldur umorðun, túlkun: „Já. Maður þarf að reyna að vera í góðri trú.“

Nana: Einhver sagði við mig: Það er sannleikur í öllu, jafnvel í villu.
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Parain: Það er rétt. Það er rétt. Það er það sem menn komu ekki strax auga á í 
Frakklandi á 17. öld, þegar þeir héldu að hægt væri að forðast  villu, og ekki bara 
forðast villu heldur væri hægt  að lifa beint  í sannleikanum. Ég held að það sé ekki 
hægt. Og þess vegna eru það Kant, Hegel – þýsk heimspeki – sem endurheimtu 
okkur til lífsins og létu okkur gangast  við því að  það þarf að ganga gegnum villu til 
að komast að sannleikanum.

Hér brosir Nana og fer hjá sér. Síðan reisir hún sig við og spyr: Og hvað heldurðu um ástina? 

Tónstefið sem myndin hófst með leikur nú undir því sem Parain segir:

Parain: Líkaminn þurfti að koma til sögunnar. Leibniz kynnti til hið tilfallandi. Að 
tilfallandi sannindi og nauðsynleg sannindi eru það sem hversdagslífið er gert úr. 
Þýsk heimspeki sýndi okkur að í lífinu hugsar maður með  þjónustu við lífið 
[servitude de la vie], í villu lífsins. Maður þarf að takast á við það. Það er rétt.

Nana: Ætti ekki ástin að vera eini sannleikurinn?
Parain: Jú, en þá þyrfti ástin alltaf að vera sönn/hafa á réttu að standa. Þekkir þú 

einhvern sem veit umsvifalaust  hvað/hvern hann elskar? Það er ekki þannig, þegar 
þú ert  tvítug þá veistu ekki hvern/hvað þú elskar. Þú þekkir bara mola og parta, þú 
tekur tilfallandi ákvarðanir. „Ég elska þig“-ið þitt  er ekki hreinlegt. Til að takast að 
vera algerlega með einhverjum sem þú elskar, til þess þarf þroska. Og það þarf að 
leita. Það er sannleikurinn um lífið. Þess vegna er ástin lausn – en – því aðeins að 
hún sé sönn/rétt.

Og héðan er feidað í svart, að endalokunum, tólfta kafla myndarinnar.

Þetta er innihaldsrík samræða, og óvenjuleg, að lengd og inntaki, fyrir kvikmynd. En ég vil 

ekki fjalla um inntak hennar beint – það væri jafnvel að bera í bakkafullan lækinn að benda á 

mikilvægi hugmyndarinnar um samsömun orða, hugsana og ákvarðana innan samhengis 

myndarinnar – kenningalegir kaflar þessarar ritgerðar taka samhengi orðs, breytni og mynda fyrir út 

frá skyldum sjónarmiðum, einkum þegar kemur að hugtaki Badious um sannleikann sem sýnd er 

tryggð „ekki í hjartanu heldur með vörunum“. Áður en við beinum athyglinni að því hvað Parain 

segir  er rétt  að huga að því hvernig hann segir það. Því enginn hafði átt samræðu sem þessa við 

Nönu frá upphafi myndarinnar. Í fyrsta lagi er hann fús að tala við hana án annars ásetnings 

gagnvart henni – hann ætlar hvorki að kaupa af henni hljómplötur né ásælist hann hana sjálfa – þau 

eiga ekkert erindi hvort við annað nema samskiptin, þar sem þau eru, „hér og nú“. Í öðru lagi gengst 

hann við hugsunum hennar og orðum – veitir þeim athygli eins og kemur í ljós þegar hann víkur í 

seinni hluta samtalsins að því sem hún sagði í upphafi þess: „Þess vegna vissirðu ekki hvað þú 

vildir segja.“ Hann hlustar á hana. Í þriðja lagi er ljóst  að hann er í stöðu kennarans eða 

uppfræðarans gagnvart henni, í þessari samræðu: hún spyr, hann svarar. En það er að hennar 

frumkvæði – og háttur hans á að kenna eða miðla er hógvær á þann hátt sem sést á „je crois que“ – 
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ég held að – fyrirvaranum sem hann hefur við fullyrðingar sínar: hann meinar henni ekki að hlusta á 

sig sem kennara, en hann gerir ekki heldur ráð fyrir því yfirvaldi sjálfur, tekur það ekki til sín og 

gerir það ekki að valdboði. Að hann segir frá og hún hlustar heldur þannig áfram að vera háð vilja 

hennar til þátttöku í slíkri samræðu, setningu fyrir setningu, en er ekki innsiglað með valdaframsali 

eins og samræðan við Raoul, þegar Nana dró umsögn sína um hann til baka, hann tók sér vald með 

því að lesa bréfið hennar og hún innsiglaði það vald með því að biðja hann að veita umsögn um sig. 

Í fjórða lagi: Parain staðfestir hugsanir hennar, tekur mark á þeim og styður með frekari 

skírskotunum þegar svo ber undir. Þegar hún minnist þess að hafa heyrt  sagt  að það leyndist 

sannleikur í öllu, jafnvel í villu – þá gengst  Parain ekki aðeins við því að þessi staðhæfing eða 

upprifjun eigi heima í samhengi samræðunnar, eigi erindi við það sem á undan fór, heldur nefnir 

heimspekingana sem hafi unnið það sögulega mikilvæga starf að benda á einmitt  þetta. Hann segir 

það værukær, eins og sjálfsagt má þykja í samræðu sem er ekki – nú má velja orð eftir 

hugtakaramma, en mér finnst freistandi að segja – pervers: þetta er fyrsta samræða Nönu frá því 

saga hennar hófst, þar sem enginn ætlar sér að nota hana, þar sem orðin eru ekki, á einn hátt  eða 

annan, tæki til að fá vilja framgengt, í þeim skilningi að uppfylla löngun í tiltekið viðfang.

Og þá brosir Nana. Allt öðru brosi en við höfum áður séð – gjörólíku brosinu sem hún 

þvingaði fram og hörfaði til baka undir votum augum þegar hún hafði skuldbundist  Raoul. Hún 

hallar undir flatt – með okkur, myndavélinni og Parain, er ekki ógnað, ekki í vörn, ekki spennt, ekki 

bíðandi – og brosið sem birtist er vægt: það leynir sér ekki, en það er ekki heldur bros sem myndi 

nægja auglýsingaljósmyndara. Þetta er bros þess sem yfirvegar tíðindi sem gætu verið ánægjuleg, 

en hefur þó fyrirvara á þeim, veit að kringumstæðurnar bjóða ekki upp á umsvifalausan fögnuð – í 

þessu brosi birtist möguleikinn á fögnuði.

Um leið, hins vegar, er það ekki aðeins fögnuður yfir því hvernig Parain ræðir við hana – það 

er líklega ekki það sem hún er meðvitað að hugsa um eða yfirvega – heldur hitt sem hann segir: Já, 

til að komast að sannleika, á réttan stað, þarf maður að ganga gegnum villu. Skilaboðin sem Nana 

tekur til sín, möguleikinn á létti eða fögnuði, felst  í því að hún sem hefur verið illa staðsettur 

aðskotahlutur í nánast hverjum ramma myndarinnar hingað til er þó ekki endilega heillum horfin. 

Hún er jafnvel að fá grun staðfestan (eða von, von um grun). Ef það er almennur sannleikur að 

eitthvað í þá veru gangi fólk í gegnum áður en það kemst á sinn stað í rammanum, þá eru 

möguleikar hennar á að lifa í sannleika sambærilegir við möguleika annarra – og tíminn sem á 

undan fór, villan, líka, hugsanlega, áfangi á þeirri leið. Von um líf með orðum.
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12. kafli

Tólfti kaflinn er sá þar sem samræður Nönu og unga mannsins sem hún dansaði fyrir á efri hæðinni 

hefjast – og lýkur – með titlum á skjánum, á meðan orðin sem fara þeirra á milli heyrast ekki. 

Upplestur unga mannsins úr sögunni eftir Poe heyrist, en varir hans eru faldar bakvið bókina og 

sjást ekki á meðan. Nana sést sem fyrr skyggð í framan, þar sem andlit hennar birtist með glugga í 

baksýn, þaðan sem birtan kemur. „As a thing of art nothing could be more admirable than the 

painting itself,“ les ungi maðurinn á meðan Nana birtist loks upplýst í nærmynd, upp við vegg, 

döpur. Lestri lýkur. Samræða þeirra heldur áfram í skrifuðum texta á skjánum. Hann langar að fara í 

Louvre, hún segist  ekki vilja horfa á myndir. Hví ekki? spyr hann, Listin, fegurðin, það er lífið! „Je 

t'adore,“ segir hún. „Moi, je t'aime,“ segir hann. Hví flyturðu ekki inn með mér? spyr hann. Hún 

svarar fumlaust: Já, ég þarf að segja Raoul að þessu sé lokið.

Í næsta skoti sjáum við sama húsasundið og hún var áður rekin úr, frá íbúðinni sinni, þegar 

hún hafði ekki staðið skil á leigu. Nú er það Raoul sem hrindir henni út, með valdi – hann fer með 

hana í bíl sem bíður fyrir utan, þar sem sitja þrír aðrir karlmenn. Hvað gerði ég af mér? spyr hún. 

Þú verður að taka á móti hverjum sem greiðir, svarar hann. Ekki hverjum sem er, segir hún, 

stundum er það niðurlægjandi. – Þar hefurðu rangt fyrir þér, segir hann – sem bætir engu við nema 

því að hann á síðasta orðið, að það er staða hans gagnvart henni. Í ljós kemur að hann er búinn að 

semja um framsal hennar til hinna mannanna og segir henni að nú muni hún dvelja hjá þeim. Við 

keyrum fram hjá stálskilti sem á stendur LENFER ET SES FILS: Helvíti og synir þess.

Í lokasenunni kemur í ljós að kaupendurnir ætluðu að svíkja Raoul um hluta fjárins, 100 

þúsund franka. Nana hafði í upphafi myndar leitað að 2000 frönkum til að standa skil á leigunni 

sem hún skuldaði. Raoul beitir henni fyrir sig sem gísl, en þeir segja: haltu ekki að við hikum við að 

skjóta hana. Þetta er á götu um hábjartan dag. Einn þeirra reynir að skjóta – en uppgötvar að hann 

gleymdi að hlaða byssuna. Hann biður félaga sinn: Skjótt þú, ég gleymdi að hlaða byssuna. 

Kæruleysisleg samskipti þeirra um það hver skýtur gefa skýrt til kynna hvernig líf þeirra markast af 

stöðu utan merkingar, þar sem morð virðist ekki einu sinni hafa það vægi fyrir einstakling að það 

breyti neinu hvort einn eða annar fremur það. Raoul skýtur hana líka einu skoti, á meðan hún haltrar 

um eftir það fyrra, og ekki ljóst hvort það var viljandi eða ætlað öðrum – en Nana fellur í götuna, 

dáin. Karlmennirnir aka burt í snarhasti – um leið og bíll Raouls fer af stað er myndavélinni hnikað 

niður þannig að gatan – einkennalaus steypan – fyllir rammann og líkami Nönu liggur eftir 

afkáralega staðsettur ofantil hægra megin, aðskotahlutur á malbikinu, síðan feidar í svart. FIN.
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Samsvörunin við Jóhönnu af Örk

Sagan af Jóhönnu af Örk, eins og hún birtist frammi fyrir fulltrúum klerkaveldisins í mynd Dreyers, 

er saga af konu sem rís gegn feðraveldinu. En hvað er það nánar tiltekið sem hún gerir? Hún tekur 

sér orðið, segist hafa það frá Guði, og kvikar ekki frá því þó lífið liggi bókstaflega við. Konan, sem 

er innan feðraveldisins ætlað hlutskipti myndarinnar, andspænis karlinum sem hefur úrskurðarvald 

orðsins, líka umsagnarinnar um konuna, semur myndatextann svo að segja, stendur staðföst við 

orðaðan sannleika sinn, sem gengur ekki endilega að inntaki í berhögg við þann sannleika sem 

karlastofnunin umleikis hana heldur á lofti – þvert á móti má jafnvel segja að hún taki þá á orðinu. 

En hún brýtur þær að miklu leyti óskrifuðu reglur sem segja að það sé karlanna að halda fram 

sannleika – og raunar, auðvitað, tiltekinna karla, í goggunarröð frá almúga gegnum klerkana upp að 

orðinu eina. Það að hún ætli sér milliliðalausan aðgang að orðinu eina er uppreisn. Nana S. heldur 

því ekki fram að hún sé dóttir Guðs, enda vindur lífi hennar fram í guðlausri París. Hún heldur því 

hins vegar fram, fyrst orðlaust með ögrandi dansi, síðan hugsanlega með samræðu sem við sjáum 

ekki, áður en Raoul þvingar hana út af heimili sínu og upp í bíl mannanna sem nú eiga að taka við 

henni, að hún sé til. Það er, að hún sé ekki aðeins viðfang eða gripur heldur hugur, og ætli nú að 

semja líf sitt  með því að semja orð sín og hátterni, með ákvörðun. Sú athygli sem Brody beinir að 

samsvörunum við einkalíf Godards og Karinu verður að alvarlegum mislestri þegar hann segir 

fyrirvaralaust að Nönu hefnist fyrir hórdóminn (Brody  2008, 139). Eins og Parain hefur máls á með 

sögunni úr Skyttunum þremur er það lífshættulegt að byrja að hugsa, og getur orðið manni að falli. Í 

samræðu Nönu og Parains má sjá hana fyllast  von við tilhugsunina um að villan sé hluti af leið í átt 

að sannleika. Það er það hátterni hennar gegn ástandi villunnar – hvort sem er að vilja velja kúnna 

sína og hafna, ef Raoul segir satt um ástæður þess að hann selur hana til annarra dólga – daður 

hennar við unga manninn, hinn ögrandi dans, það að hún tók saman við hann, eða að hún ætlar að 

láta af störfum – það er uppreisn hennar eða sjálfstæðisyfirlýsing með samræmi orða og athafna í 

einhverju efni sem henni er refsað fyrir. Og ljóst má vera að samúð myndarinnar og höfundar er að 

öllu leyti hjá henni, sem í trássi við aðstæður, vilja annarra og afleiðingum ákvarðana sinna lifði í 

krafti vonar um merkingu. Þannig væri ófullnægjandi að segja að uppreisn hennar sé einfaldlega 

uppreisn gegn feðraveldinu – hún storkar feðraveldinu augljóslega en sem slíkri eru uppreisn hennar 

takmrök sett: Nana S. segir ekki skilið við feðraveldið, tekur ekki saman við konu, né ætlar hún ein 

á brott – hún vill hverfa úr vændinu til að flytja til karlmanns sem hefur það til síns ágætis að hafa 

komið skikkanlega fram við hana, að því er virðist, og gera ráð fyrir henni sem manneskju – en hún 

er engu að síður enn, að því leyti, innlimuð í feðraveldið. Uppreisn hennar er uppreisn konu í 
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kringumstæðum sem ráðast  að nær öllu leyti af kynhlutverki hennar – um leið og hún er uppreisn 

öreiga í kringumstæðum sem ráðast að nær öllu leyti af stéttastöðu hennar – og hún er uppreisn 

útlendings í kringumstæðum sem ráðast líka af þeim uppruna hennar. Hún er manneskja í þeirri 

stöðu að vera aðeins álitin nytjahlutur af öllum sem á vegi hennar verða, þar til hún uppgötvar, í 

samræðu við mann sem gengst við nærveru hennar sem huga með orð, að það er hvorki sjálfsagt 

hlutskipti, verðskuldað, né nauðsynlega ævarandi. Hún segir: Ég ætla – og er drepin.

Leikstjórinn Rosselini sakaði Godard um að vera á jaðri antonionisma eftir að sjá Vivre sa vie. 

Þeir voru saman í bíl, Godard var við stýrið, og brá svo við þessi orð frá eina leikstjóranum sem 

hann sagðist geta litið á sem læriföður, að þeim lá við slysi (Brody 2008, 146). Með antonionisma 

vísar Rosselini til formhyggju í kvikmyndagerð þar sem fagurfræðileg myndbygging er í forgrunni 

en persónur virðast aukaatriði innan myndrammans, sem er þannig nýttur til að sýna einangrun 

þeirra hverrar frá annarri í nútímaheiminum. Með aðdróttuninni segir Rosselini að myndin feli í sér 

uppgjöf fyrir melankólíu og sorg í garð þess sem þegar er glatað, í stað þeirrar játunar raunverulegs 

lífs sem ítalski neó-realisminn fól í sér, óhreinsaðs veruleika með sínum lýtum, misfellum og 

löstum. Það getur hugsast að Vivre sa vie hafi verið komin á stað í sinni frásögn sem lá handan 

sjónsviðs Rosselinis líka: myndin er ekki rannsókn á raunveruleikanum sem myndrænu fyrirbæri, 

heldur á stefnumóti orðaðrar hugsunar við myndrænan raunveruleika. Rannsókn á ósammælanleika 

án niðurstöðu sem afhjúpar þó að minnsta kosti eitt: við erum í lífshættu.

110



11. Badiou: Atburður

Kvikmynd er ekki list

Af þeim þrjátíu greinum Badious um kvikmyndir sem nýverið komu út á frönsku í greinasafninu 

Cinéma,64  ritaðar á tímabilinu 1950–2009, hef ég aðeins þrjár undir höndum í enskri þýðingu. 

Nokkur innbyrðis munur er á þessum þremur greinum en í öllum tilfellum er þó fyrst og fremst um 

að ræða pósitífa nálgun á kvikmyndina eins og hún er ástunduð, greiningu á ríkjandi ástandi í 

kvikmyndagerð, frekar en normatífa fagurfræði eða rannsókn á möguleikum miðilsins. Í þessum 

greinum fer fram nokkur nýsköpun hugtaka, eða ný  beiting þeirra, en þau nýmæli felast  öll aðeins í 

hreyfingunni frá hinu tiltekna til hins almenna (með orðalagi Badious sjálfs, sem nánar verður 

útskýrt hér á eftir) og virðast þannig halda sig innan marka alfræði-þekkingar frekar en fela í sér 

réttnefnda heimspekilega nálgun. Á þeim er enda að skilja, í sem stystu máli, að þó kvikmyndin sé í 

marga staði áhugavert fyrirbæri sé hún ólíkt réttnefndri list ekki fær um að vera vettvangur 

sannleika. Með þeim fyrirvara að hugsanlega birtist  önnur nálgun í þeim skrifum Badious sem ekki 

hafa verið þýdd á ensku, er rétt að nefna að sami skilningur virðist blasa við öðrum lesendum. 

Þannig skrifar Alex Ling, þýðandi greinarinnar „The False Movements of Cinema“ í sinni eigin 

grein um efnið að samkvæmt Badiou sé ekkert einstakt við kvikmyndina listrænt séð, hún sé aðeins 

„tökur og klipping. Ekkert annað.“ Ling kemst að þeirri niðurstöðu að textabundinn skilningur 

Badious á listum takmarki getu hans til að koma auga á möguleika „ólæsra“ listforma – hér 

kvikmyndarinnar (Ling, 2006, 274).

Stephen Zepke rekur sömu þræði í grein sinni „Alain Badiou“ í Film, Theory and Philosophy: 

The Key Thinkers (Zepke 2009) en leiðir að annarri niðurstöðu, einkum á grundvelli greinarinnar 

„The False Movements of Cinema“ (Badiou 2005): að þrátt fyrir að Badiou líti á módernismann 

sem liðna stund í sögu kvikmyndarinnar feli hreinsun kvikmyndaforma í höndum vinsælla leikstjóra 

á við John Woo og James Cameron í sér möguleika á ljóðrænum stjórnmálum sem standi á einhvern 

hátt gegn kapítalískum takmörkunum þess sem gæti verið út  frá því sem er (Zepke 2009, 336). 

Þessi niðurstaða verður þó varla túlkuð sem annað en óskhyggja um afstöðu heimspekingsins til 

miðilsins, sem einkennist í þeim skrifum sem Zepke vísar til af bölsýni eða jafnvel ákveðnu 

heimspekilegu sinnuleysi. 

Hér verður tekið undir með þeim skilningi Lings, að verufræðileg uppstilling Alains Badiou, 

skilningur hans á Sannleika og Atburði og hlutverki heimspekinnar bjóði upp á aðra sýn á 
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möguleika kvikmyndarinnar.65  Hér verður reynt að sýna fram á hvernig heimfæra má pólitíska 

verufræði Badious upp á kvikmyndina sem miðil í tilraun til fagurfræðilegrar kenningar sem felur í 

sér háskalegri áskorun til miðilsins en skrif Badious sjálfs. Erindið sem hér verður stuðst við, 

„Thinking the Event“ lætur raunar ekki ýkja mikið yfir sér. Það var flutt á ráðstefnu í Vínarborg árið 

2004 undir yfirskriftinni Philosophy in the Present, ásamt erindi frá kollega Badious, Slavoj Žižek, 

þar sem þeir tókust báðir á við spurninguna um hvort, hvers vegna og hvernig heimspekingur ætti 

að takast á við samtíma sinn (Badiou 2009a). Erindið skiptist í tvo meginhluta: Í þeim fyrri útlistar 

Badiou hvað hann á við með heimspekilegum aðstæðum með þremur dæmisögum. Í þeim síðari 

segist hann taka saman grundvallaratriði heimspeki sinnar í knöppu máli.

Heimspekileg staða

Badiou hefur mál sitt á því að gera grein fyrir hvað eigi ekki að felast í átökum heimspekings við 

samtímann: Hann eigi ekki að vera álitsgjafi um allar uppákomur líðandi stundar. Það sé ekki 

hlutverk heimspekinnar, því heimspekingur „finni upp  vandamál“ en gangi ekki að þeim sem vísum 

í þeirri umræðu sem fyrir er:

A genuine philosopher is someone who decides on his own account what  the 
important  problems are, someone who proposes new problems for everyone. 
Philosophy is first and foremost  this: the invention of new problems. (Badiou 
2009a, 1–2)

Hér er þegar nokkuð sameiginlegt við listrænt starf: heimspekingurinn sem skapari eða 

uppfinningamaður, sem leggur jafnframt nafn sitt að veði við þá staðhæfingu að vandamálið sem 

hann hefur fundið upp á skipti einhverju máli.66 Badiou heldur áfram og segir að af þessu leiði að 

heimspekingurinn skipti sér af þegar „söguleg, pólitísk, listræn, ástlæg eða vísindaleg“ staða feli í 

sér merki sem hann greini um að þörf sé á slíkri uppfinningu nýs vandamáls. (Badiou 2009a, 2)
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vallarins og að hversu miklu leyti þau liggja við sameiginleg ytri mörk hans gagnvart öðrum andstæðingum.



Hér staðhæfir Badiou um rökvensl sem liggja ekki í augum uppi: að af því hlutverki 

heimspekingsins að finna upp ný  vandamál leiði að hann taki til starfa þegar honum birtast tákn um 

að þörf krefji – raunar gott betur: nauðsyn beri til – að fundið verði upp nýtt vandamál.  Til að ljóst 

þyki að það leiði af starfa heimspekingsins að tákn berist honum um nauðsyn starfans, þarf að leiða 

í ljós einhverja hluda forsendu sem virðist mótsagnakennd: að heimspekingurinn sé 

uppfinningamaður vandamála, í þágu þess að leysa einhvern vanda. Í fyrstu virðist slík hugmynd 

um nauðsyn andstæð hugmyndinni um starf listamanna og vera til aðgreiningar milli 

heimspekingsins og listamanns. Hlutverk módernistans eins og Deleuze og Bernstein lýsa því að 

framan (með öðrum orðum) er hins vegar af þessum mótsagnakennda toga: frammi fyrir misgengis 

táknunar og Raunar tekur móderníska ljóðskáldið/kvikmyndagerðarmaðurinn að sér hlutverk sem 

enginn bað hann um, að benda á og/eða leysa vanda sem engan hrjáði: sýna bilið og/eða brúa það. 

Merkjum við hina óformlegu samsemd sem virðist  hér liggja milli nýs vandamáls og nýrrar 

hugsunar. Stöðu sem kallar á heimspekilega sköpun, sköpun nýs vandamáls, kallar Badiou 

„heimspekilega stöðu“ (Badiou 2009a, 2–3).

Badiou spyr fyrir hönd lesandans hvað sé réttnefnd heimspekileg staða og hvernig slíkar 

stöður greinist frá öðrum stöðum eða uppákomum í veröldinni. Hann svarar sjálfum sér með þremur 

dæmum. Dæmin þrjú, meginuppistaða fyrri hluta erindisins, eru: 1) Samræða úr Gorgíasi eftir 

Platón; 2) dauðdagi stærðfræðingsins Arkímedesar; og 3) loks atriði úr kvikmyndinni Krossfestir 

elskendur eftir Mizoguchi. Fyrsta dæmið birtist þannig í leikrænni framsetningu, í samræðunni, 

annað dæmið er sögulegt og skráð í sagnfræðilegar heimildir, þriðja dæmið er þegar kvikmyndað. Sá 

upphafsreitur heimspekinnar sem Badiou nefnir í þessari grein, eða heimspekileg staða held ég fram 

að sé um leið upphafsreitur kvikmyndarinnar í skilningi Godards, kvikmyndaleg staða. Það eru 

aðstæður þar sem kemst upp um djúpstæðan ósammælanleika. 

Dæmisaga 1: Gorgías og valið

Um Gorgías segir Badiou að í hinu harkalega stefnumóti Sókratesar við Kallíkles komi upp 

heimspekileg staða, vegna þess að á milli þeirra tveggja er ekkert sammælanlegt – þeir eru hvor 

öðrum alfarið annar. Hann fullyrðir ennfremur að Platón hafi skrifað samræðuna til þess að birta 

tvær ósammælanlegar gerðir hugsunar, jafn ósammælanlegar og hornalína og hlið ferhyrnings 

(Badiou 2009a, 3–4) Þessi ósammælanleiki er fyrsta einkenni eða skilyrði heimspekilegrar stöðu. 

Kallíkles heldur því fram að hamingjan sé fólgin í yfirráðum, „that the happy man is a tyrant – the 

one who prevails over others through cunning and violence“ með orðum Badious (2009a, 4) en 
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Sókrates heldur því til streitu að sannur maður, sem Badiou segir óhætt að leggja að jöfnu við 

hamingjusaman mann, sé sá réttláti, í heimspekilegum skilningi. Á milli þessara tveggja hugmynda 

er ekki einföld andstæða, segir Badiou af þeim toga sem mætti rökræða. Vegna þess að afstöður 

þeirra tveggja eiga sér engan sameiginlegan grundvöll er í raun ekki samræða á ferð heldur 

„confrontation“: árekstur sem áskorun. Hvorugur getur sannfært hinn, heldur getur samskiptunum 

aðeins lokið með því að annar sigrar og hinn er sigraður. (Badiou 2009a, 4). Í samræðunni sigrar 

Sókrates, frammi fyrir ungu mönnunum sem eru vitni að skylmingunum. Kallíkles „doesn't 

acknowledge defeat, but shuts up  and remains in his corner“. Af þessu fyrsta dæmi leiðir Badiou 

svar við spurningunni „Hvað er heimspeki?“:

Eina verkefni heimspekinnar er að sýna að við  verðum að velja. Við verðum að 
velja milli tveggja gerða hugsunar. Við verðum að  ákveða hvort  við viljum vera 
Sókratesar megin eða með Kallíklesi í liði. (Badiou 2009a)

 Þær ósammælanlegu andstæður sem birtast í dæmi Badious sem áskorun um val eru andstæður 

valds og hugsunar. Hugsunar sem heimspeki, philo-sophical í þeim skilningi að hafa eitthvað að 

gera með ást á þekkingu eða visku, og þar með tryggð við einhvern sannleika. Val um tryggð er val 

um tilvist  – en heimspekin sýnir ekki aðeins að við verðum að velja, heldur gerir hún grein fyrir 

valinu, segir Badiou. Heimspekileg staða kemur fram í þeirri andrá sem gerð er grein fyrir vali um 

hugsun, tilvistarlegu vali (Badiou 2009a, 5). Heimspeki felur í sér áskorun um að velja hugsun. Hér 

birtist Badiou sem existentíalisti og sjálfur dregur hann hvergi dul á þá taug í hugsun sinni: valið 

sem maðurinn stendur frammi fyrir er algert val. 

Dæmisaga 2: Arkímedes og fjarlægðin

Önnur saga Badious er sagan af dauða Arkímedesar. Sagan er á þá leið að eftir að Rómverjar hafa 

ráðist inn og sigrað Sikiley, þaðan sem Arkímedes kom, langaði Marsellus herforingja að hitta 

þennan knáa stærðfræðing, sem var bæði nafntogaður sem slíkur, hafði „svo gott sem fundið upp 

örsmæðareikning tuttugu öldum á undan Newton“ (Badiou 2009a, 5) en einnig fundið upp 

hernaðartól sem nýttust í andspyrnu Sikileyinga gegn innrásinni. Marsellus sendir hermann eftir 

stærðfræðingnum. Hermaðurinn finnur Arkímedes við ströndina þar sem hann dregur 

rúmfræðiteikningar í sandinn, að venju. Þegar hermaðurinn segir Arkímedesi að herforinginn vilji 

hitta hann hreyfist Arkímedes ekki úr stað. Hermaðurinn endurtekur skilaboðin en Arkímedes svarar 

ekki. Í þriðja sinn lætur hermaðurinn forviða vita að sjálfur herforinginn hafi sent eftir manninum í 

fjöruborðinu, svo að Arkímedes lítur upp og segir: „Leyfðu mér að ljúka við sönnunina.“ Arkímedes 
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heldur áfram að teikna, hermaðurinn bíður hneykslaður en eftir drykklanga stund dregur hann sverð 

sitt og heggur stærðfræðinginn sem fellur dauður svo „líkami hans hylur rúmfræðiuppdrættina í 

sandinum.“ (Badiou 2009a, 6–7)

Hvað er heimspekilegt  við þessa stöðu? spyr Badiou. Jú, að réttur ríkisins, annars vegar, og 

skapandi hugsun hins vegar, á sér engan sameiginlegan mælikvarða og milli þeirra er engin 

samræða möguleg. Valdið nær ekki til hugsunar Arkímedesar né skilur hana eða tímanleika hennar 

–því grípur sendiboðinn á endanum til ofbeldis. Höggið hefur Badiou til marks um hið óbrúaaða og 

óbrúanlega bil milli aðilanna sem þar ræðast við, aðila sem eru ekki aðeins tilteknar persónur, 

heldur fulltrúar tvenns konar rökvísi: rökvísi ríkisins andspænis rökvísi stærðfræðilegrar hugsunar. 

Tvenns konar rökvísi og tvenns konar nautnar, mætti bæta við. Tilfellið virðist hliðstætt því fyrra, úr 

Gorgíasi, þó að hér fari valdið með sigur af hólmi en ekki hugsuðurinn – sem Badiou segir enda 

vera algengari niðurstöðu í raunveruleikanum, niðurlögin í samræðu Platóns séu hin sérstaka nautn 

leikhússins. Sá veigamikli munur er þó á atriðunum tveimur að það fyrra er samið, hið síðara 

hendir. Það henti að hermaðurinn sem sendur var eftir Arkímedesi drap hann. Þetta er ekki 

sviðsetning sett fram til að varpa ljósi á val, heldur uppákoma í raunveruleikanum og af henni 

dregur Badiou aðra ályktun, um fjarlægðina milli valds og sannleika: hlutverk heimspekinnar er að 

varpa ljósi á þetta óbrúanlega og ómælanlega bil: að gera bil eða mismun sem á sér engan 

mælikvarða hugsanlegt  felur í sér að heimspekin þarf sjálf að finna upp mælikvarða (Badiou 2009a, 

10–11).

Dæmisaga 3: Heimspekin og brosið

Þriðja dæmi Badious er kvikmynd japanska leikstjórans Mizoguchi, Chikamatsu Monogatari eða 

Krossfestir elskendur. Gift kona verður ástfangin af ungum starfsmanni eiginmanns síns, á tímabili 

þegar dauðarefsing liggur við hjúskaparbrotum. Elskendurnir flýja burt frá byggðinni og 

eiginmaðurinn eltir þau – til að vernda þau fyrir armi laganna, sem Badiou hefur í útúrdúr til marks 

um ást  mannsins á konu sinni og manngæði hans. Engu að síður verður sagt til elskendanna, þau 

handtekin og færð til pyndingar. Og það er hér, segir Badiou, sem heimspekilega staðan kemur upp, 

í síðustu myndum kvikmyndarinnar. Elskendurnir eru bundnir saman, bak í bak, sitjandi á múlasna. 

Þar „brosa“ þau segir Badiou og hefur orðið innan gæsalappa, þar sem ekkert  orð miðli svip þeirra 

fyllilega. Hann les svipinn sem svo að þau virðist bæði „inn í sig“, og tilvist þeirra sé að öllu leyti 

bundin ástinni: þau virðast alsæl. Þetta „bros“ segir hann birta heimspekilega stöðu, því það komi 

upp um ósammælanleika, „vensl án vensla“. „Á milli atburðar ástarinnar (sem snýr tilverunni á 
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hvolf“ og venjulegra lífsreglna (laga borgarinnar, laga hjónabandsins) liggur enginn sameiginlegur 

mælikvarði“ (Badiou 2009a, 10–11).

Það erindi heimspekinnar sem birtist í þessu tilfelli segir Badiou að sé að sýna nauðsyn þess 

að „hugsa atburðinn“, atburðinn sem frávik eða undantekningu, og vita hvað við höfum að segja um 

hið óvanalega, þegar lífið tekur hamskiptum. Það er þriðji liðurinn í upptalningu á hlutverki 

heimspekinnar frammi fyrir samtíð sinn, sem er ætlað að varpa ljósi á: (1) val hugsunarinnar milli 

valds og þess sem er valdinu ókunnugt; (2) fjarlægðina milli hugsunar og valds og beita hugsun til 

að skapa mælikvarða fyrir hið annars ósammælanlega; (3) á gildi undantekningarinnar, atburðarins 

sem rofi í samfellu lífsins, gegn félagslegri íhaldssemi. 
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12. Une femme mariée (1964): hugleysi

Visa de controle cinématographique no. 29.229 var ekki auðfengið – og átök orðs og myndar hefjast 

í þessu tilfelli áður en sýningar á myndinni fara fram: viðfangsefni Godards, framhjáhald giftrar 

konu, var litið alvarlegum augum af franska kvikmyndaeftirlitinu sem synjaði framleiðendum um 

sýningarleyfi þar til breytingar höfðu verið gerðar: í fyrsta lagi breytingar á mynd og hljóði, þar sem 

var til dæmis fjarlægt hljóð í skærum sem upprunalega heyrðist þegar konan stendur á baðherbergi 

og færir hendur sínar niður fyrir myndrammann að mjaðmalínu sinni og snyrtir skapahár utan 

myndar. Í öðru lagi, hins vegar, komu Godard og framleiðendur til móts við kröfur 

ríkisstofnunarinnar með því að breyta titli myndarinnar úr hinum upprunalega La femme mariée í 

Une femme mariée. Það er: kvikmyndin var ekki lengur mynd af giftu konunni sem slíkri, eða stöðu 

hjónabandsins, heldur einni giftri konu og einu hjónabandi. Þá fékkst myndin sýnd.

Kvikmyndin opnar á titli í í hástöfum, alvarlegu, allt að því hátíðlegu en skrautlausu letri af 

ætt Bodonis (fyrst skorið 1798), við leik 9. strengjakvartetts Beethovens – það er annar hluti fyrsta 

þáttar, Andante con moto quasi allegretto sem gefur tóninn, ásam letrinu – hægur, alvarlegur kafli í 

moll, þar sem plokkaðir strengir á sellói skapa hæga spennu andspænis líðandi fiðlustrengjum – en 

leturgerðin sem hér birtist einkennist af hliðstæðum mótsögnum, sterkum kontrast  milli þykkra 

lóðréttra lína og þunnra láréttra ásamt afar fínlegum og allt að því ströngum hökum (serifum) – 

letrið má segja að sé málamiðlanalaust: þar sem augað er vant því úr látlausara bókletri að fá 

afrúnuð horn og hallandi fleti liggja þeir þráðbeint, hornrétt, lárétt, lóðrétt og eins og afskornir á 

endunum. Þetta væri ekki vert að útlista nema vegna þess hve nákvæm smíði kvikmyndin sjálf er, 

hve andblær hennar er strangur og agaður, af skyldum meiði og Vivra sa vie, en hugsanlega þvert  á 

væntingar þeirra sem fagnað höfðu frelsandi léttleika A bout de souffle sem opnunar á tíðaranda.

Í sama letri við sama undirleik segir síðan, einnig í hástöfum: „Fragments d'un film tourné en 

1964“ – brot úr mynd sem tekin var 1964. Upptalning nafna fylgir í einum ramma og loks 

tilkynningin, enn í sama letri: „En noir et blanc“. Við tekur þögn, hvítur skjár, og kvenmannshönd, 

með hring á baugfingri, sem læðist  upp tjaldið eftir hvítum fletinum. Kona segir, utan myndar: je 

sais pas. Karlmannshönd kemur inn á tjaldið frá hægri, hreyfing hans eftir lakinu jafn markviss og 

hennar var fálmandi, grípur um úlnlið konunnar og spyr: „Veistu ekki hvort þú elskar mig?“ „Hvers 

vegna hættirðu ekki að tala?“ spyr hún. „On est si bien.“ Við höfum það svo fínt.

Í næsta ramma sjáum við nakið bakið á konunni, hálfsítt  hár og beran háls, bókahillur fyrir 

framan hana. Hönd karlsins kemur upp í rammann – þau strjúka henni bæði, samræður þeirra halda 

áfram. Samræður þeirra halda þannig áfram í hverjum strangöguðum rammanum á fætur öðrum, ein 
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athugasemd, eitt mótsvar í einu, hver rammi endist skemur en 30 sekúndur. Karlinn leggur fram 

hugmyndir, kröfur um hvernig konan ætti að vera. Hún hrósar honum. Hann tekur af fótleggjum 

hennar lakið, hún hylur sig aftur. „Hvers vegna viltu ekki að ég horfi á þig?“ spyr hann.  

Útvarpið tilkynnir að gert sé ráð fyrir fjölda slysa og dauðsfalla í umferðinni þar sem Frakkar 

halda til strandarinnar þessa helgi. Hún leggur frá sér bókina L'ame, l'age de nylon eftir Elsu Triolet 

sem kom út 1962.67 Hver er þetta? Moliere? spyr konan. Já, svarar hann, og málverk á vegg birtist 

okkur. Rödd Godards sjálfs heyrist  utan myndar þar sem myndin verður tilefni til málsvarnar 

höfundar sem sá fram á stríðar viðtökur myndarinnar vegna efnistakanna. Undir síðustu línunum 

birtist konan öll nakin, sitjandi á rúmstokk, enn með bókina í hönd – og elskhugi hennar slítur 

hugleiðingunni, utan myndar, með spurningu á ensku með amerískum hreim: „Well, princess, how 

do you do?“ Um leið fáum við tilfinningu fyrir rýminu sem við erum í og fylgjumst loks, 8 

mínútum eftir að myndin hefst, með persónunum fara um það í hefðbundnum skotum þar sem 

myndavélin fylgir þeim um og líkamar þeirra sjást frá mitti eða í heild sinni, meðal annars þar sem 

Charlotte, eins og kemur í ljós að konan heitir, fer upp á þak í nærbuxum einum fata, en 

karlmaðurinn segir henni að láta ekki svona og koma inn undir eins. „Konur lifa aðeins fyrir 

karlmenn, samt gera þær ekkert fyrir þá,“ segir hann síðar við hana, á leiðinni út.

 Charlotte spyr elskhuga sinn, þar sem þau klæðast á ný, hvað þetta er sem hann gengur með 

um kviðinn. Ný  frönsk uppfinning, segir hann, fullkomnuð af svissneskum sérfræðingum, sem lætur 

mann ganga beinan í baki. Komi þrýstingur á tækið af rangri líkamsholningu gefur tækið frá sér 

hljóðmerki. Hljómar vel, segir hún, má ég fá það lánað? Viðfangsefnið sem er síðan rauður þráður 

gegnum verkið er þvinganir sem fólk setur sér sjálfboðið, en fyrir tilstilli samfélagslegs þrýstings, 

til að haga sér rétt, koma rétt  fram, laga sig að fyrirmynd eða ídeali. Um leið og hún setur á sig 

tækið pípir það og pípir. Ef ég geng með það, spyr hún fyrir framan spegil, munu þá ekki brjóst mín 

vaxa? Ó jú, segir hann og þau brosa bæði.

Hæfingar

„Brot úr mynd“ sagði í upphafi verksins – og yfir næsta myndröð, nærmyndum af fingrum, höndum 

og klæðum Charlotte þar sem hún festir brjóstahaldara, hneppir að sér og svo framvegis, heyrast 

slitrur hugsana hvíslaðar utan myndar: „Embrasser, caresser, on restait  silencieux, …“ það var 
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sumar, kannski er hann búinn að gleyma, afbrýðisemi, hvenær kemur hann aftur. En fallegur kjóll? 

Ég mun segja þér. Það er hættulegt. En þú hlustar ekki. Frelsi. Nautn. Og svo framvegis. Hugsanir 

sem gætu farið um huga manneskju í aðstæðum Charlotte. Hvíslið heldur áfram yfir svipmyndum af 

götu. Hver er ég? Ég veit það aldrei alveg. Orð utan samhengis við framvindu sögunnar og 

myndrýmið sem hún á sér stað í birtast líka í kvikmynduðum texta – veggspjöldum, skiltum, 

bókarkápum, þar sem orðin sjálf eru slitin sundur, rofin innbyrðis eins og þau eru rofin frá 

heiminum: HIER JOUR MAIN birtast hvert undir öðru þar til myndavélin panar örlítið til vinstri og 

MAIN breytist í DEMAIN – hönd, á morgun – þessar orðslitrur leika við hvísluðu þankaslitrurnar. 

Charlotte er þannig bæði innan að og utan að umkringd orðum og myndum – auglýsingaveggspjald 

fyrir Triumph brjóstahaldara birtist í margfaldri mannshæð á bakvið hana á götu í stuttu skoti sem 

lýkur á hreyfingu frá henni upp kirkjuturn – tvenn skilaboð, andstæður í samhengi við hátterni 

Charlotte. Á sama hátt og orðin og myndirnar eru utanheims og sundurslitin er það eina sem augu 

hennar fást við utandyra að horfa í kringum sig og gæta þess að hún sjáist ekki, líka þegar hún hefur 

kvatt elskhugann og laumast í leigubíl – skiltið LIBRE sem sést í nærmynd falla niður – leigubíllinn 

er ekki lengur laus – verður í samhengi orðslitranna merkingarbær umsögn um Charlotte, eða opin 

spurning: Er hún frjáls?

Charlotte laumast gegnum leigubíla, sækir son sinn í skólann og fer á flugvöll að taka á móti 

manninum sínum, flugmanni. Eiginmaðurinn kynnir konuna sína fyrir Mr. Leenhardt sem hann 

flaug með til Berlínar og þar við flugvélina eiga frægustu orðaskipti myndarinnar sér stað: 

„Ég bað hann að koma með mér til Auschwitz að fylgjast með réttarhöldunum.“

„Ah, oui,“ kinkar Charlotte kolli.

„Hefurðu heyrt um Auschwitz?“ spyr Leenhardt hana.

„Ó já. Þalidómíð?“ svarar Charlotte.

„Ah, non, ekki alveg. Það er gömul saga …“

„A, já, Hitler, auðvitað!“ segir Charlotte.

„Nýverið í Þyskalandi,“ segir Leenhardt, „sagði ég við mann, að þeir ætluðu að drepa alla 

Gyðingana og alla rakarana. Maðurinn svaraði: „Hvers vegna rakarana?““

„Mais oui, pourquoi les coifffeurs?“ svarar Charlotte og sveiflar handtöskunni sinni.

Víða hefur verið lagt út af þeim venslum sem Godard leggur hér fram milli meðvitundarleysis 

um það sögulega stóráfall sem skilgreinir 20. öldina og meðvitundarleysis eða neitunar á samfelldri 

vitund eða hugsun um tilvist sína, sem einkennir ótryggð konunnar eins og hún birtist í þessari 

kvikmynd. Það þarf ekki að líta svo á að Godard sé að leggja atburðina að jöfnu, samsvörunin 

liggur heldur í afstöðunni til atburðanna, eða afstöðuleysis: rofsins milli þess sem á sér stað í hinni 
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efnislegu/sögulegu Raun og þess hvað er fært til bókar á sviði hins táknræna, hvað er fært  til tákna. 

Charlotte svíkst um á báðum sviðum, hinu einkalega og hinu sögulega, með því að færa þá atburði 

sem í reynd skilgreina hana/tímann ekki til tákns, undanskilja þættina söguna af sjálfri sér og 

veröldinni sem hún byggir. Eins og almennt gildir um hliðstæður sem lagðar eru fram með þessum 

hætti í kvikmynd, montage í reynd þó hér fari það fram milli stórra eininga og tungumáls frekar en 

einfaldlega tveggja skota, birtist  hér engin fullyrðing um samhengi, heldur opnast spurning: eru 

þetta sömu undanbrögð? Sams konar undanbrögð? Áhorfandinn stendur frammi fyrir því að dæma 

og ekki endilega bara siðferðilega heldur í þeim frumlægari skilningi að ljúka við fullyrðinguna sem 

kvikmyndin getur aðeins lagt til til hálfs. Þessi sérstaka ögrun kvikmyndarinnar sem forms, 

möguleiki sem opnast við skeytingu, með því að gefa vensl til kynna án þess að nefna þau, á sér 

sjálf ekkert  nafn – en það er tímabært. Við höfum kallað þetta hæfingu. Það eru slíkar hæfingar sem 

þessi mynd er sett saman úr, ef við lítum ekki svo á að einingar hennar séu brotin – setningarbrotin, 

myndskeiðin, hugsanasliturnar – heldur venslin milli eininganna. Þau eru ögrandi spurning um 

samhengi, hvert á fætur öðru. Hver eru vensl orðsins hönd við morgundag, og vensl þeirra vensla 

við söguna af Charlotte eða hugarástand hennar?

Í ljós kemur að eiginmaðurinn lét fylgja Charlotte eftir af einkaspæjara þremur mánuðum fyrr, 

þegar kynni tókust fyrst milli hennar og leikarans, elskhugans. Ótryggð hennar speglar og speglast í 

vantrausti hans. Þó að sú viðleitni að afla upplýsinga um ferðir hennar megi segja að feli í sér 

tilraun til að halda saman Raun og táknrænu samhengi, þá felur aðferðin í sér tilfærslu á rofinu 

frekar en að það sé brúað, þar sem hún er ekki til þess gerð að gera sameiginlega táknræna tilveru 

þeirra heila – aðferðin felur í sér lygi hans gagnvart henni, að hann felur eigin gjörðir fyrir henni en 

„confrontar“ hana ekki vegna málsins.

Charlotte les í tímariti inni á baðherbergi hvernig mæla skal og reikna hversu nálægt 

brjóstastærð er hinu æskilegasta með Venus frá Milo til samanburðar, tekur upp málband og mælir 

með allnokkrum tilfæringum. Á meðan kemur maðurinn inn og spyr hvaða bindi hann eigi að nota. 

Hann kvartar eins og elskhuginn yfir því að hún skuli nota rakvélina hans án þess að þrífa hana.

Ekkert sakleysi

Hljómplötur, naktar eða hálfnaktar konur framan á öllum umslögunum sem birtast hvert  undan öðru 

á meðan eiginmaður Charlotte svarar hvaðan plöturnar komi: vinur í Berlín sendi þær hingað til að 

koma til vinar hjá NATO. Erotica, the rhythms of love. For your husband. Music to make the 

marriage merry. Á umslaginu stendur kona í þröngum kjól við rúmstokk og snýr að manni sem situr 
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í bakgrunni og horfir á hana. Ég vil hlusta á þessa, segir Charlotte. Nei, við eigum þær ekki. 

Charlotte setur plötuna þó á fóninn og við heyrum upptökuna: kona hlær, flissar og hlær. Þagnar, 

rekur upp aðra hláturroku. Charlotte og eiginmaðurinn standa og sitja eins og þau viti ekki hvað þau 

eigi af sér að gera. Hláturinn er í ætt  við dósahlátur – en dósahlátur er alltaf ópersónulegur hlátur 

hóps. Þessi einstaki hlátur rambar á barmi óhugnaðar – og með annarri myndatöku hefði sú verið 

útkoman, en myndavélin dvelur hlutlaus úti á verönd og horfir inn um stórar opnar dyr og glugga, 

án klipping, á hjónin hanga í stofunni sinni. Í stað óhugnaðar birtist okkur leiði og óþarfi – tími sem 

er ekki ljóst til hvers megi nýta, samskipti sem eru ekki ánægjuleg. Hættu eða ég nauðga þér segir 

maðurinn, þegar Charlotte ætlar að spila aðra plötu. Ertu brjálaður? spyr hún. Nei, þú ert mjög 

falleg svarar hann. Og hefst þá eltingarleikur að hætti farsa, fram og aftur milli herbergja og út á 

verönd, þar til eiginmaður Charlotte slær hana utan undir. Þú ert brjálaður segir hún. Ég sagði þér að 

við ættum þær ekki.

Myndin af konunni, eins og hún birtist sem sjálfboðið kynferðislegt viðfang framan á 

plötuumslögunum, markaðsvarningi sem framleiddur og framreiddur er af körlum, bergmálar á 

sundstaðnum síðar, þar sem myndavélin skimar um síður tímaritsins sem Charlotte blaðar í á meðan 

hún hlerar samtal unglingsstúlknanna á næsta borði, þar sem önnur útskýrir fyrir hinni hvað það 

muni fela í sér að sofa hjá strák. Myndirnar eru einkum nærfataauglýsingar – svipir kvennanna fela í 

sér sjálfsmveðvitund um líkamlega nærveru frammi fyrir áhorfanda, af hliðstæðum en ekki sama 

toga og sú sjálfsmeðvitund sem augnaráð Charlotte hefur gefið til kynna gegnum alla myndina: 

konurnar í auglýsingunum brosa og blikka, bjóða sig. Flestar eru myndirnar teikningar, en hvort 

sem þær eru teiknaðar eða stillt upp fyrir ljósmyndun má ætla að ákvarðandi á bakvið þessa 

framsetningu séu afskipti karlmanns, sem lætur konuna birtast  sem persónu sem vilji standa til 

boða. Beint í kjölfarið birtist Charlotte í annað sinn undir risavöxnu auglýsingaveggspjaldi fyrir 

brjóstahöld. Þessi myndröð birtist beint í kjölfarið á því að unglingsstelpurnar minnast á „partíið 

heima hjá Rouch“ – svo til kemur hæfing: Rouch & cinema vérité~hin fjöldaframleidda mynd 

markaðsins af konunni. Andspænis viðleitninni til sannleika í kvikmyndum felur hæfingin í sér 

undirstrikun þess að þessar myndir eru ósannar, lognar. Það er undir oki þessara lognu mynda sem 

öll saga Charlotte á sér stað – og sem hún lifir, vera sem neitar sér um að hafa minni, segist  ekki 

hafa viljastyrk, en kemur sjálf til móts við það stöðuga áreiti beinna og óbeinna fyrirmæla sem 

heimurinn veitir henni.

Þau skot sem raunar væru myndir af hispurslausum, jafnvel frjálsum, ungum líkömum, 

fögnuði hálfnakinna líkama úti við, í ætt við þá sem Pasolini leitaðist við að birta í lífsþríleiknum, 

en innan borgarinnar, skot af stúlkum á og upp  úr táningsaldri, í sundfötum, að leik við og í laug á 
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sumardegi, þau birtast ljósrænt ranghverf, svo svart  verður hvítt og hvítt svart. Með þessu einfalda 

bragði verður það sem liti sakleysislega út, „lífið sjálft“ í skilningi þeirra sem vilja fagna líkamlegri 

tilvist mannsins að meðtöldu kynferði hans, leik og löngunum, eitthvað fjarlægt og undarlegt. Ekki 

eitt andartak fáum við frið fyrir Verfremdungseffektum, ekki eitt andartak einfaldlega að njóta. 

Okkur er gert að gefa frekar gaum að þáttunum sem þessi annars heildstæða mynd „gleðinnar“ er 

saman sett úr: ranghverfur verður sundbolurinn að mynd af sundbol, fótleggir að mynd af 

fótleggjum – það er við horfum ekki lengur á fyrirbærin heldur myndina, óhjákvæmilega meðvituð 

um hana sem mynd eða myndina sjálfa sem fyrirbæri, hlut.

Orðin um myndina

„Hvar byrjar þú? Hvar lýkur myndinni sem ég hef af þér?“ spyr eiginmaðurinn konu sína. Ef til vill 

snýst áleitnasta spurning þessarar kvikmyndar ekki um rofið milli Raunar og tákna, sem er sett fram 

í hæfingum sem með endurtekningu blasa við, heldur kannski hin erfiðari um mörk tákn og myndar, 

hins táknræna og myndræna. Það er freistandi að hlaupa yfir þennan vanda og líta svo á að hið 

táknræna svið falli hér saman við hið myndræna – myndin og orðin segi eina sögu, sem 

sameiginlega undanskilji Raunina. Beint í kjölfar spurningar eiginmannsins erum við hins vegar 

tekin í stássstofu þeirra hjóna í samræðu sem birtir okkur bilið þarna á milli skýrt og greinilega, þó 

það sé í allt öðru samhengi. Þau eru búin að verja nokkrum tíma í að klæða sig upp, hún að farða 

sig, hann að raka sig, og fyrsta skot þessa atriðis sýnir okkur eiginmanninn þar sem hann situr á sófa 

sem enginn vafi leikur á að er „hannaður“ – öll húsgögnin í stofunni eru síðmódernísk og þeim er 

vandlega raðað: lampa, stól, borði sem skartar eins og sófinn ekki fyrst og fremst notagildi, er lítið 

um sig og ætlað að vera hluti af mynd, mynd af nútímaheimili, rétt eins og sófinn hefur engar 

handhvílur sem nýst gætu sem höfðalag – hann er ekki fyrst og fremst til hæginda – hér er hver 

hlutur á sínum stað á heimili sem er myndin af sjálfu sér í samræmi við það sem vænta mætti á 

síðum tímarits, sem einhvers konar fyrirmynd eða ídeal. Og samræðan hefst á því að gesturinn, hr. 

Leenhardt, segir utan myndar við eiginmanninn sem kveikir sér á vindli:

Ég sá ekki fyrir mér að íbúðin ykkar yrði svona. Þetta er óvænt, bara tuttugu 
mínútna leið frá París.

En til hvers sem Leenhardt ætlaði sér að vísa lítur eiginmaðurinn ekki svo á að hann sé að tala um 

hið hannaða heimili, heldur umhverfi íbúðarhússins. Á bakvið hann er gluggi sem nær frá gólfi og 

upp úr, þegar hann svarar:
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Til eru staðir sem enn eru ósnortnir af okkar tímum. Að  lifa fjarri skarkala 
höfuðborgarinnar er draumur.

Og hér eru orðin, eða sagan sem hann segir sjálfum sér og öðrum af heimilinu, endurtekur jafnvel 

upp úr sölugögnum íbúðarinnar eða opinberum umsögnum um „svona staði“, í hrópandi mótsögn, 

ekki aðeins við myndina sem birtist okkur, heldur myndina sem þau hjónin hafa sjálf lagt sig fram 

um að íbúðin feli í sér, myndin af nútímanum sem ákjósanlegum íverustað, hið hannaða umhverfi 

sem vissulega birtir einhverja gerð kyrrðar, en má þó um leið segja að virðist allt að því nötrandi af 

spennu hreinleikans og uppröðunarinnar, kröfunnar um að birta þessa ídealísku kyrrð. Nötrandi af 

hávaða höfuðborgarinnar, þaðan sem hugmyndin og krafan berst. Bilið milli myndar og frársagnar/

umsagnar er hér háírónískt. Charlotte heldur áfram máli mannsins síns á meðan stofan birtist okkur 

í heild sinni í óaðfinnanlega hreinum línum nútímahönnunar. „Peningar ígilda ekki tíma þegar 

kemur að trjám og gróðri“ – en þarna inni eru hvorki tré né plöntur, ef frá eru talin nokkur afskorin 

blóm, nú utan myndar. Þau halda áfram að tala – og orð þeirra hljóma áfram eins og beint upp  úr 

auglýsingabæklingi: „Þú tekur kannski eftir að húsin breiða úr sér kringum þrjá 

almenningsgarða,“ segir Charlotte, við gestinn sem virðist nokkuð forviða „sem liggja aflíðandi í átt 

að Signu, til móts við hinn mikilfenglega Marlyskóg.“ „Umhverfið fullnægir mannlegum þörfum 

afar vel, finnst þér ekki?“ spyr eiginmaðurinn Hr. Leenhardt, á meðan Charlotte stígur út á verönd. 

Ekkert af því sem hún lýsti sést í mynd. Heimilið sjálft er einhvers konar staðleysa, húsgögnin ekki 

ósvipuð þeim sem finnast á flugvöllum. „Síðan skal ég sýna þér baðherbergið,“ býður 

eiginmaðurinn gestinum, þar sem ekki aðeins er að finna svo og svo vandað blöndunarkerfi, heldur 

og „snyrtiborð sem hvaða kona sem er væri glöð að dveljast við löngum stundum.“ Síðan sest hann 

við hlið konu sinnar á hannaða sófann og kyssir hana á kinnina, þar sem hún hellir í tebolla á 

borðinu sem rétt rúmar þa.

Hvaða kona sem er er hér lykilorðalag – í samhengi myndarinnar allrar og titilsins sem 

kvikmyndaeftirlitið virtist svo næmt og viðkvæmt fyrir má halda því fram að Charlotte sé sjálf ekki 

einfaldlega Charlotte, né heldur sé þessi mynd einfaldlega um allar giftar konur eða giftu konuna 

almennt, heldur sé Charlotte, af undanlátssemi við viðmið sem berast henni utan að, „hvaða kona 

sem er“. Þetta er þá mynd af tiltekinni konu sem hefur gerst almenn kona, til samræmis við það sem 

nú er yfirleitt  kallað staðalímyndir. En karlinn er líka hvaða karl sem er, þegar hann spyr: „Hefurðu 

séð nýja sjónvarpið mitt?“ – Charlotte hafði áður haft á orði við elskhuga sinn, þegar hann spurði 

hvað hún myndi gera þá um kvöldið, hvað þau ættu frábært sjónvarp, þar sem kælitækni nútímans 

hefði verið beitt í þágu eldflaugavísinda – eða öfugt – auglýsingatextar sem skolast saman og verða 

hvaða hlutur sem er. Bæði manneskjurnar og hlutirnir eru hér holdgervingar skiptagildisins í 
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marxískum skilningi. Ekki til staðar, ekki þeir sjálfir, heldur holdgerving möguleikans á að verða 

þeir eða eignast þá. Eiginmaðurinn gengur að sjónvarpinu og segir: „Flugtækni beitt  í þágu 

sjónvarpsins,“ – fer líklega nær lagi að fara rétt með línuna, sem opinberast þannig eða vottast að 

kemur utan að, er eitthvað sem fara má rétt eða rangt  með, frekar en umsögn frá þeirri meintu 

hugveru sem mælir.

Afstaða til minnis og tíma

„Vissirðu að ég flaug frá Düsseldorf til Rheims með sjálfstýringu?“ spyr maðurinn konuna sína. 

„Hvaða gagn gerir þú ef hún er sjálfvirk?“ spyr hún á meðan hún hellir teinu. „Hvað sem því líður 

hefur hún betra minni en ég“ svarar hann. Merkilegt að það fyrsta sem við skulum kenna vélum sé 

að muna, segir hann. Að skrá fortíðina. En fortíðin skiptir ekki máli, segir hún, og kallast á við 

þekkingarleysi hennar á Auschwitz og Gyðingahatri sem birtist á flugvellinum. Það er nútíðin/núið 

sem skiptir máli. Og myndin feidar í svart.

Að það sem skipti öllu mali sé „að lifa í núinu“ og „velta sér ekki upp úr“ áhyggjum af fortíð 

eða framtíð má segja að sé og hafi verið lykilstef sjálfshjálparbókmennta á því skeiði kapítalismans 

sem er nýhafið á þessum tímapunkti. Texti birtist á tjaldinu, með sama letri og fyrr: 1 La memoire. 

Kaflaskipti. Nærmynd af eiginmanninum, hann þefar af vindli. Kaflaskiptin standa hins vegar ekki í 

samhengi við uppbyggingu myndarinnar frá sjónarhóli hefðbundinnar skiptingar í atriði, því þau eru 

enn í stofunni, sama kvöldið, og eiginmaðurinn svarar konu sinni í beinu framhaldi: Nei, fyrir mér 

er minni eitt af því allra mikilvægasta. En það er svo ótrúlegt, þegar ég var í Þýskalandi: ég var í 

Auschwitz við réttarhöldin í nokkra daga. Þar var fólk sakað um, ég veit ekki, að hafa drepið 

þúsundir manna. Og það mundi ekki neitt. Ég veit  ekki, kannski var það varnarviðbragð, en með 

suma hafði maður á tilfinningunni að þeir hefðu bara beinlínis gleymt.

Annað spjald: 2 le présent. Hún talar. Núið er meira spennandi. „J'aime bien“ – ég fíla tónlist, 

ég fíla blóm … ást, þú verður að lifa hana, þú verður að lifa núið. Ef það er ekkert nú, þá er ekkert 

lifandi, þá deyr það. „Mér finnst mikilvægast að skilja hvað er á seyði. Og reyna að bera það saman 

við allt sem ég hef kynnst, sem ég hef séð í öðrum. Það er erfitt, erfitt í núinu. Þess vegna kýs ég 

heldur núið því í núinu hef ég engan tíma til ígrundunar, get ekki hugsað.“ Afsakið, segir hún í 

beinu framhaldi og horfir eins og framan í einhvern, en enginn hefur heyrst segja neitt  og ekki verið 

klippt á neinn annan, hún er ein, einangruð í veröld sem takmarkast við nærmyndina af andliti 

hennar, handarhreyfingar, óendurgoldin augnaráð og hvítan vegginn að baki þegar hún svarar 

spurningu sem heyrðist ekki: „Nei, ég skil ekki. Ég skil ekki núið. Það er sterkara en ég.“ Hún 
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segist njóta þess sem hún fær ekki stjórnað í núinu. „I'd like to control it. Because I can't help 

thinking and I'm not an animal. Sometimes, I'm sorry I'm not, I like animals.“ Þau eru svo 

náttúruleg, segir hún, hreyfingar þeirra, þau eru alltaf falleg, dýrin. Og hún skiptir svipbrigðum, 

brosir dreymin jafnharðan og hún hugsar til dýranna. Augu hennar og svipir hafa einkennt þessa 

kvikmynd nánast  frá upphafi, og í ljósi þessara orða eða yfirlýsingar um afstöðu hennar er 

hugsanlega hægt að gefa því nafn sem þau gera: þau bregðast við því sem er nærliggjandi, eða 

nærtækast, fyrirvaralaust – fela ekki í sér minni eða þann þráð sem myndi gefa þeim festu, gefa til 

kynna afstöðu sem væri varanlegri en það sem hún mætir. En þetta sem hún mætir er hins vegar 

ekki umhverfi hennar, sem slíkt, heldur orð, hugsanir og gjörðir sem koma frá henni sjálfri, eða 

liggja í það minnsta í gegnum hana – hún bregst við því sem hún sjálf segir og gerir eins og sem 

kvikmyndaáhorfandi. Ef til vill hafði þegar verið ýjað að þeirri afstöðu í bílnum með elskhuganum 

áður, þegar hann spurði hvort hún skammaðist sín fyrir að sjást með sér, hún sagði nei, hann bað 

hana að setjast þá upp og hún sagði, með hnén á mælaborðinu og höfuðið í axlahæð hans, að þetta 

væri besta stellingin til að sitja í, í bíó. Ef til vill er rétt að sjá þá athugasemd ekki sem kotroskna 

meta-athugasemd höfundarins, skeyti eða grín til áhorfenda, enda væri það ekki í samræmi við 

alvarleika myndarinnar – hugsanlega er nær lagi að taka fullt mark á þeim orðum sem orðum 

persónunnar, natúralískt, svo að segja, sem gefa afstöðu hennar til eigin tilveru til kynna.

„Er ég hamingjusöm?“ spyr hún sjálfa sig beint í kjölfarið eins og hún sé að endurtaka 

spurningu sem annar hefur spurt  hennar. Hér er vísað beint til kvikmyndar Jean Rouch frá því 

fjórum árum fyrr, Chronique d'un ete, sem vann gullpálmann í Cannes 1960. Rouch var 

mannfræðingur og kvikmyndagerðarmaður og gerði myndina í samstarfi við félagsfræðinginn 

Edgar Morin. Hún hefst á því – bæði kvikmyndin sjálf og gerð hennar – að leikstjórarnir fengu tvær 

ungar konur til að spyrja gangandi vegfarendur í París að vorlagi, fólkinu að óvörum, hvort það 

væri hamingjusamt. Myndin var mikilvægur áfangi í sögu cinema-vérité nálgunarinnar á 

kvikmyndagerð. Hér sviðsetur Godard leikið atriði út  frá sömu spurningu og bætir svari við lista 

þeirra svara sem komu fram í kvikmynd Rouch: „Nei,“ segir Charlotte, „ég er ekki hamingjusöm 

einmitt vegna þess að ég á mér ekkert líf í núinu. Vegna þess að ég er skýr sjálfri mér en ég er ekki 

hissa á neinu sem hendir mig.“ Aftur hlustar hún á ekkert og svarar: „Jájá, það er margt sem ég 

skammast mín fyrir.“

Kafli 3: L'intelligence. Gesturinn, sem eiginmaðurinn hafði réttlætt að bjóða í mat með því 

hvað hann væri greindur, tekur til máls. Greind er að skilja áður en maður samþykkir/fullyrðir 

(affirmer), segir hann – og grundvallar viðkvæðið á dæmisögu af vini sínum, andspyrnumanni sem 

vildi fara til Vichy árið 1940 til að sjá hvað þar væri á seyði áður en hann tæki afstöðu. Frammi fyrir 
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minni eiginmannsins og minnislausu núi eiginkonunnar er gesturinn fulltrúi tafar og yfirvegunar. 

Með orðalagi Bergsons má segja að Leenhardt færi hér fram hugmynd um mikilvægi 

óákvörðunarsvæða. 

Hugleysi

Charlotte kemst að því hjá lækni að hún er með barni. Þegar hún segist hafa áhyggjur og spyr hvort 

læknirinn geti tryggt henni sársaukalausa fæðingu birtist tilkynning um 6. einræðu myndarinnar 

með yfirskriftinni Le plaisir et la science. Einræðan er rofin af spurningum, en eins og samhengi 

fyrri yfirskrifta gefur til kynna felur orðræða læknisins sjaldnast í sér beint svar við spurningum 

Charlotte. Þegar charlotte spyr lækninn hvað honum finnist um getnaðarvarnir flytur hann stutta 

tölu um mikilvægi mannkynbóta. Charlotte spyr lækninn spurninga sem gera sífellt opinskár ráð 

fyrir siðferðilegu dómsvaldi hans. Er ást  og nautn það sama? Er líkamleg nautn röng? („Líkamleg 

nautn er ekki röng því undir venjulegum kringumstæðum leiðir hún til getnaðar sem er 

ákjósanlegur.“) Charlotte segist hrædd og sést  næst hlaupa á götu, hrasa og detta á leið frá 

lækninum. Að því leyti sem það tilheyrir táknrænni tilveru mannsins að standa á tveimur fótum, í 

trássi við þyngdaraflið og „jafnvægi“ endurtekur hún þar í annars afleiðingalausri uppákomu þann 

árekstur við Raunina sem tilkynningin um þungun fól í sér. Klípan sem hún er stödd í, 

þríhyrningurinn og leyndarmálin sem honum fylgja, birtist ekki sem vandi sem hún ætlar að takast á 

við, við verðum ekki vör við að hún leiti lausnar á honum eða leiti að neinu öðru yfirleitt en kröfum 

um hvernig hún á að líta út, og lausna til að verða við þeim kröfum. Eftir að Charlotte kemst að því 

að hún er þunguð spyr hún elskhuga sinn, á stefnumóti á hótelherbergi á Orly-flugvelli, hvort hann 

muni giftast henni og ala upp barn ef það kæmi til, þó það yrði ekki hans eigið. Þegar hann svarar 

„auðvitað“ spyr hún hann: „Hvers vegna er röddin þín skrítin?“ „Núna?“ spyr hann. „Nei, alltaf,“ 

segir hún. „Röddin mín er ekki skrítin, þetta er venjuleg karlmannsrödd þotualdarinnar.“ Hön öskrar 

á hann, utan ramma: „Þetta er ekki venjuleg rödd, þetta er rödd bleyðu!“ Karlinn í hefðbundinni 

yfirburðastöðu býr sjálfur við forheimskun eins og hann birtist hér, ef það er nothæft nafn á 

misræmi milli táknræns samhengis tilveru hans og Raunar hennar: hvernig hann kemst upp með að 

segja ekki til sín, að leita ekki sannleikans svo notað sé fornt heimspekilegt orðalag, birtist í því að 

orð hans eru undanskilin álagi Raunarinnar: óorðað samsæri ríkir milli kynjanna um að hann verði 

ekki var við afleiðingar orða sinna og gjörða, barnið í kviði móðurinnar. Um leið er hann huglaus. Í 

þessari kvikmynd eru allir huglausir, eins og sagt er á íslensku: í þessu tilfelli getum við veitt orðinu 

þá margræðni að saman fari bleyðuskapur og vöntun á kröfugerð til hugsunar, þeirri kröfu að hún 
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leiti samræmis milli orða, mynda, heims og athafna. Meðvitundarleysi um myndirnar og orðin 

umleikis okkur birtist hér sem hugleysi, jafnvel nokkurs konar samsæri um hugleysi. Enginn deyr í 

þessari mynd enda rís enginn upp. Engin persóna leggur neitt að veði í þágu eigin frelsis eða 

annarra.
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13. Hliðstæða heimspeki og kvikmyndar

Snemma í þessari ritgerð var minnst stuttlega á þrenningu Lacans, mynd, tákn og Raun. Raunin 

hefur sérstöðu gagnvart bæði myndum og tákni, sérstöðu sem verður alger í meðförum Badious: 

það er hún sem komið er upp um í Atburði, hún sem er umdæmi hugsunar og Sannleika, andspænis 

ensýklópedískri þekkingu, sem á einn eða annan hátt er alltaf þekking ríkisins, í merkingunni það 

sem ríkir. Að Badiou fari að einhverju leyti á mis við möguleika „ólæsra“ eða myndrænna lista, eins 

og Zepke heldur fram, birtist ef til vill einmitt í því hvernig hinar þrjár reglur Lacans falla saman í 

tvö svið hjá Badiou: Raun og þekkingu. Þekkingin grundvallast á þeirri aðgerð, sem framin er með 

tungumáli, að telja eitthvað í aragrúa þess sem er, sem eitt. Það er, að afmarka einhvern hluta hins 

margfalda veruleika og líta á hann sem eitt stak í mengi, fyrirbæri sem sætt geti talningu og tekið 

nafni – skýrt dæmi um þetta væri þegar manneskja fæðist  og er skráð í Þjóðskrá, á vegum ríkisins, 

með nafn og kennitölu. „Eðlilegt“ ástand er að eiga sér tilvist á báðum sviðum – á hinu pólitíska 

sviði gildir það um þá millistétt sem kallar sig „venjulegt fólk“. Mengi hinna töldu eða teljanlegu 

hluta innan tiltekins ríkis eða ástands, safn alfræðiþekkingar, er þó aldrei samt Rauninni. Í 

pólitískum veruleika Frakklands tiltekur Badiou þá pappírslausu, það er réttlausu eða 

„ólöglegu“ innflytjendur sem búa í landinu en teljast ekki með í augum ríkisins, til þeirrar Raunar 

sem stendur utan þekkingar, nafngiftar og talningar – er óskráð. Það ástand að vera til í Raun en  

óskráður nefnir Badiou einstæðu (e. singularity). Hitt er líka til að eitthvað sé skráð, með nafni og 

talningu, án þess að eiga sér stað í rauninni – til dæmis með fölsku bókhaldi fyrirtækis sem sýnir 

óraunverulegan arð. Það nefnir Badiou útvöxt (e. excrascence). Þetta umframmagn, bæði einstæður 

og útvextir, felur í sér getuna/hættuna á að raska ró hins gefna, þegar það kemur í ljós – þegar til 

dæmis pappírslausir íbúar Frakklands kveikja í bílum eða brjóta rúður hinna skráðu, eða á hinn 

bóginn þegar stórfyrirtæki sem virtist  standa í blóma reynist innantómt og verður skyndilega 

gjaldþrota. Allur réttnefndur ósammælanleiki hefur þannig þessa formgerð: að eitthvað liggur utan 

formgerðanna. Sú uppákoma að einstæða verður sýnileg er það sem Badiou nefnir Atburð. Á 

íslensku er haft á orði að sannleikurinn komi í ljós. Sýnileikinn einn er þó ekki nóg – til að 

Atburðurinn haldi velli sem Atburður þarf að gefa honum nafn, og nafngiftin þarf að heppnast, ná 

skráningu. Aðeins þá verður hann tækur sem upphafsreitur tryggðar.68  Badiou heimfærir sjálfur 

þennan skilning upp á hlutverk lista.

Efasemdir Badious um kvikmyndina snúa að því hvort  kvikmyndin er réttnefnd listgrein. Árið 

2003 setti Badiou fram fimmtán tilgátur um listir í samnefndu erindi. Þetta er nokkurs konar 
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fagurfræðilegt manifestó eða áskorun frá heimspekingi til samtímalista. Tilgáta þrettán er 

svohljóðandi: 

Í dag er aðeins hægt  að gera list  frá upphafsreit þess sem, hvað Heimsveldið varðar, 
er ekki til. Listin gerir þetta tilvistarleysi sýnilegt  með frádrætti. Þetta ræður 
grundvallarformi sérhverrar listar: atlaga að  því að gera öllum sýnilegt það sem er 
ekki til fyrir Heimsveldiniu (og er þar með, frá öðru sjónarhorni, ekki til fyrir 
neinum). (Badiou 2003a)

Zepke vísar í höfuðverk Badious, Being and Event, í útlistun sinni á formgerð Sannleikans þegar 

hann heimfærir hugtakið upp á kvikmyndina til að veita henni stað listgreinar í uppslætti Badious. 

Að gera sýnilegt það sem er ekki til í augum Heimsveldisins felur í sér árás, segir hann og vitnar í 

Badiou um að undir ríkjandi kringumstæðum verði stjórnmál aðeins skilgreind sem árás á Ríkið, 

með hvaða hætti sem hún fer fram, friðsælum eða ofbeldisfullum (Badiou 2005a, 110). „Slík árás á 

ríkið í nafni atburðarins – rof í tómið – verður nauðsynlegur prófsteinn á kvikmyndina að skilningi 

Badious, rétt eins og á vísindin, aðrar listir og elskendur hvarvetna“ (Zepke 2009, 329, þýð. HMH). 

Þannig eru ekki aðeins pólitískir aðgerðasinnar heldur um leið listamenn, vísindamenn og elskendur 

í reynd „aðgerðasinnar“ um leið og þeir eru árvökulir og „þolinmóðir vaktmenn tómsins“. Þannig er 

sköpun, uppfinning nýs sannleika, glæpsamleg aðgerð, segir Zepke og hefur eftir Badiou að það að 

gefa atburðinum nafn sé „essentially illegal in that it cannot conform to any law of 

representation” (Badiou 2005a, 205 hjá Zepke 2009, 330). Ef kvikmyndin reynist fær um að standa 

í einhverju sambandi við Sannleika sem atburð og hugsun, þá birtist sú færni hennar í glæpsamlegri 

aðgerð, í þeim skilningi að hún brýtur á ríkjandi en að ætla má óskrifuðum reglum um hverju er 

ætlað að eiga sér stað í bókhaldi raunveruleikans.69

Nú veit það hins vegar hver sem hefur fylgst með kvikmyndahátíðum síðastliðinn áratug að 

það að beina linsu myndavélar að einhverju sem Heimsveldið hunsar – minnihlutahópum, 

flóttafólki og svo framvegis – er hvorki nauðsynlegt né nægjanlegt skilyrði til að kvikmynd falli í 

þann flokk sem nefndur er listrænn, miðli nokkurri hugsun eða skari á nokkurn hátt fram úr öðrum 
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69  Representation er æði snúið orð í þýðingu – og ef til vill hvergi slungnara en einmitt hér. Badiou nefnir 
skráningu tilvistar þess sem er presentation en skráningu skráningarinnar sjálfrar re-presentation. Um leið 
notar hann hins vegar hugtakið í því hversdagslega samhengi sem almennt er,  og heimfærir upp á 
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brot á ríkjandi lýðræðisfyrirkomulagi. Hins vegar hefur deilan um hvað kvikmynd gerir, sú sem André Bazin 
átti að einhverju leyti upphafið að á 5. áratug 20. aldar, haldið áfram í formi spurningarinnar um hver sé 
hlutur presentation í henni og hver hlutur representation – á íslensku gæti maður talað um kynningu og 
framsetningu í hversdagsmáli, en við það glatast nokkurt samhengi. Ekki verður farið í þessa sálma hér, en 
vert að gæta að því að hugtakið felur í sér skurðpunkt margra átakalína – og að val um þýðingu er fjarri því 
saklaust.



verkum – hvað þá að hún teljist til sérstakra tíðinda, megni að vera Atburður. Það væri 

ofureinföldun að slá greiningu Zepkes út af borðinu með svo mörgum orðum: Heimsveldið hunsar 

ekki nokkurt fyrirbæri sem hlut, en það hunsar sumar manneskjur sem talandi verur, sem hugsandi 

verur og svo framvegis – það er ekki nóg að beina linsu að því falda til að sýna það, heldur þarf 

meiri klækjabrögð en svo. Hér verður hins vegar ekki gerð tilraun til að rétta hlut kvikmyndarinnar 

með því að segja hana tilheyra réttnefndum listgreinum, heldur reynt að varpa ljósi á 

kvikmyndagerð Godards út frá hliðstæðu við heimspeki: verkefni hennar er ekki aðeins að sýna það 

sem áður var hulið, heldur að hugsa frávikið, mæla fjarlægðina og birta nauðsyn þess að velja.

Þessi þrjú atriði sem skilgreina heimspekilega stöðu samkvæmt Badiou eru í fullu samræmi 

við það grunnstef sem Platón eignar Sókratesi í Málsvörninni að óathugað, óskoðað, óígrundað sé 

lífið ekki þess virði að lifa því. Það má segja að Badiou leggi fram frekari útlistun um leið og hún 

felur í sér þrengri túlkun á þessu hlutverki. Ef við ætlum að skilgreina kvikmyndagerð Godards út 

frá hliðstæðu við hugtak Badious um heimspeki má spyrja á móti: grundvallast ekki öll frásagnarlist 

á því að bregðast við, skýra og brúa hið óvænta rask sem verður á hinu sjálfsagða þegar hinn 

ósamræmanlega „gest  ber að garði“ – koma á nýju jafnvægi eftir að því fyrra var raskað? Jú, en hér 

er veigamikill munur. Ósammælanleiki er ekki aðeins ósamræmi eða mikið ósamræmi. Ósamræmi 

er milli misþungra hluta, en milli þyngdar og umfangs er ósammælanleiki, algert bil: vog getur ekki 

borið kennsl á umfang, reglustika gagnast ekkert við að mæla þyngd.

Sá skilningur liggur til grundvallar verki Stanleys Cavell, Pursuits of Happiness – the 

Hollywood Comedy of Remarriage á ríkjandi viðfangsefni bandarískra gamanmynda frá miðjum 4. 

áratugnum til 1949 sé parið eða hjónin sem hafa á einhvern hátt orðið viðskila svo liggur við 

skilnaði. Vandinn sem blasir við og sagan snýst um er að parið nái saman á ný. Það er: reglan hefur 

orðið fyrir barðinu á undantekningu – og það þarf að lagfæra. Þetta er enn í dag sameiginlegt öllum 

þeim myndum sem myndu fyrirvaralítið flokkast sem mainstream, hvort sem er hasarmyndir eða 

rómantískar gamanmyndir, og í dag er þetta þó líklega enn skýrara í hasarmyndinni: heiminum eða 

Bandaríkjunum stendur ógn af yfirvofandi glæp, undantekningu frá reglu, sem þarf að koma 

böndum yfir svo regla komist á að nýju. Um leið er algengt að þetta grunn-skema sé speglað í 

hliðarsögu af einkalífi hetjunnar sem á í hlut (sjá til dæmis Die Hard röðina), þar sem eitthvað hefur 

út af brugðið í hjónabandi hennar, og ástina innan hjónabandsins þarf að endurlífga. Hetjan tekst á 

hólm við bæði vandamálin og regla þessarar kvikmyndategundar er að hún sigrist á þeim báðum.70 Í 
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70 Frávik frá reglunni eru vitaskuld ótal mörg,  en landfræðilega fylgni þeirra er erfitt að leiða hjá sér: James 
Bond er til dæmis hvorki í hjónabandi né á leiðinni í hjónaband í myndum þeirrar seríu. Um leið má þó 
merkja við að spennan sem þannig helst opin sé hugsanlega forsenda þess að úr verði svo löng, og enn opin, 
röð kvikmynda: að um leið og hann gengi í hjónaband væri sögunni loks í raun lokið.



öllum þessum tilfellum birtist ósamræmi sem vandamál til að leysa. Þetta ósamræmi er annað en 

heimspekilegur ósammælanleiki. Með orðfæri Deleuze má segja sem svo að í athafnamyndinni sé 

augnaráð persóna augnaráð með ásetning, í leit að ásetningi, eða með einhverja afstöðu til ásetnings 

(spurn, furðu, sorg yfir því sem hefur misfarist og svo framvegis) – þessu augnaráði fylgir athöfn 

og/eða það kemur í kjölfar athafnar. Í tímamyndinni er augnaráð ekki bundið athöfn eða ásetningi, 

heldur bíður móttækilegt eftir hverju sem heimurinn birtir því. Huglægt viðbragð manneskjunnar 

leiðir ekki af sjálfu sér til ytri athafnar, hvað þá „skynsamlegs viðbragðs“ – hún lifir innan 

óákvörðunarsvæðis. Slík mynd birtir manneskjuna, meðal annars, sem íhugula veru, móttækilega og 

hugsandi, gagnvart því sem bærist utan hennar og því sem bærist innan hennar.71 Í athafnamyndinni 

eru átök persónunnar við vald ekki átök hugsunar við vald, heldur átök á milli hagsmuna: að halda 

lífi, jafnvel að varðveita ástina. Þetta ósamræmi er ekki ósammælanleiki: einstaklingurinn reynist 

oft á endanum vera betri í að gera það sem valdið ætlaði eða átti að gera en tókst ekki.

Í Vivre sa vie, eins og hún er greind í þessari ritgerð, dregur val Nönu S. um að hugsa hana til 

dauða, enda er valið ósammælanlegt við aðstæðurnar sem henni eru skapaðar. Við gætum einnig 

minnst a A bout de souffle þar sem aðalpersónan Michel er í tryggð sinni við orðleysið hið 

ósammælanlega frávik frá orðbundinni reglu samfélagsins sem hann lifði þó óhjákvæmilega innan. 

Fyrir vikið vofir feigð yfir honum. Sama má segja um Pierrot le fou síðar. Í klassískri eða 

ómódernískri kvikmyndagerð er sama hversu mikill munur er á aðkomumanninum og þeim sem 

fyrir er: bilið er alltaf hægt að brúa. Þetta er raunar skilgreiningaratriði fyrir svokallað happy-ending 

– meira að segja geimveran E.T. er, þegar allt kemur til alls, mannleg á máta sem er samræmanlegur 

við samfélagið sem hann lendir í, sem Nana, Pierrot og Michel eru ekki. Rétt eins og samræðu 

Kallíklesar og Sókratesar getur módernískri kvikmynd lyktað með sigri eða ósigri þáttanna sem 

takast á í henni, en henni lýkur ekki með sátt í þeim skilningi að þættirnir verði mældir á eina stiku, 

að persónurnar „skilji“ hver aðra á þann hjartnæma máta sem börnin í úthverfinu skilja E.T.. Hér 

eru nefnd dæmi þar sem átakaþættirnir ósættanlegu eru persónur, sem er tilfellið framan af ferli 

Godards – en það þurfa þeir ekki að vera: í Ici et ailleurs (1974) eru þættirnir heimsmyndir: 

heimsmynd í friðsælu úthverfi andspænis heimsmynd skæruliða í Palestínu. Þar er engin 

aðalpersóna í forgrunni, önnur en kvikmyndagerðarmaðurinn sjálfur sem stendur frammi fyrir hinu 

óbrúanlega bili og hefur orð á því, forviða, jafnvel miður sín. Gildi þessara mynda felst ekki í því að 

birta það sem áður var hulið, heldur að varpa ljósi á óbrúanlegt bil, algeran mismun. Móderníska 
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kvikmyndin mætir undantekningunni sem viðfangsefni til skoðunar, eins þegar hún felur í sér feigð, 

þegar henni getur ekki lokið nema með dauða. Þetta gildir jafnt um Blow-up Antonionis, Jules et 

Jim Truffauts og Pierrot le fou Godards. Hvort sem viðfangsefnið er á sviði einkalífs eða stjórnmála 

stendur hugur hennar til að gera sýnilegt bilið milli þess sem rúmast í verufræði ríkisins 

(sameiginlegri verufræði þegnanna) og einhvers sem gerir það ekki.

Í því að fást við val, fjarlægð og undantekningu liggur sameiginlegur upphafsreitur heimspeki 

og kvikmyndar. Þessi sameiginlegi upphafsreitur kvikmyndar og heimspeki hefur sérstöðu og er 

ekki sameiginlegur öllum listgreinum. Sérstaðan byggist á því hvernig kvikmyndin birtir 

óhjákvæmilega vensl sem fyrirfinnast í heiminum utan hennar um leið og hún felur í sér 

möguleikann á ígrundun þessara vensla. Hin óhjákvæmilega tryggð kvikmyndarinnar við ytri vensl 

sem eru til staðar á undan henni eða óháð henni, opinberun á fundinni staðreynd, tilheyrir ekki 

óvélknúnum listgreinum: hálfsjálfvirkni kvikmyndarinnar bindur hana veruleikanum með öðrum 

hætti en listirnar. Hún birtir vensl í veruleikanum, óhjákvæmilega: þau vensl fyrirbæra sem linsan 

safnar og skrásetur, en um leið venslin í kringum og á bakvið vélina: vensl 

kvikmyndagerðarmannsins við leikarana, við fjármagnið að baki myndinni: mynd gerði fyrir lítið fé 

er óhjákvæmilega allt önnur mynd en sú sem gerð er fyrir meira fé – mynd gerð fyrir bandarískt 

einkafjármagn önnur en mynd gerð fyrir fé úr evrópskum sjóðum. Ekki nauðsynlega betri eða verri 

en nauðsynlega önnur. Um leið birtir hún vensl hugtaka og hugmynda í huga höfunda(r) og þeirra 

sem að myndinni standa – í því hvað hún birtir kemur hún upp um svið fyrirbæranna eins og 

Bergson lýsir því í upphafi þessarar ritgerðar, þar sem enginn verufræðilegur eðlismunur er á hinu 

innra og hinu ytra, hug og efni. Godard sjálfum hefur á seinni árum orðið tíðrætt um þann skilning 

að hlutverk fjárfesta í kvikmyndagerð, og samband höfundar við fjárfesta, sé listræn iðja líka eða 

öllu heldur hluti af því fylki vensla sem er sköpunar/framleiðsluferli myndarinnar. „I think the 

cinema is an image of the world. If you know how to look, you learn many  things. It is a projection 

of the world at a given time. If we studied the way a film is made, those 30 people who come 

together, then part, the financial, social, sexual ties, you would see quite a lot.“ (Godard 2004, 29) 

Þessi orð má sjá sem vísbendingu um grundvöllinn að hagfræðikenningu um kvikmynd en sú 

hagfræði stæði nær skilningi Batailles á hugtakinu en skilningi Adams Smith. Ígrundun formanna 

og venslanna sem miðillinn grundvallast á er aftur á móti aðeins möguleiki en ekki nauðsyn – 

möguleiki sem móderníska kvikmyndin skuldbinst sem áskorun. Kvikmyndagerðarmaðurinn sem 

kvikmyndagerðarmaður, það er hugvera innan miðils, er maður með framlengingu – maður bundinn 

sjálfvirkni myndavélarinnar. Staða kvikmyndagerðarmannsins án myndavélar er meira í ætt  við 

hlutskipti ljósmóðurinnar sem Sókrates líkir heimspekingnum við: hann stendur hjá og liðsinnir 
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vélinni við að birta þau vensl sem fyrirfinnast í heiminum. Kvikmynd er ekki heimspeki – en 

sérstaða hennar meðal listanna, það sem í henni er ólist (e. non-art) sem Badiou og Godard leggja 

báðir áherslu á í skrifum sínum (Godard með því endurtekna stefi að kvikmyndin sé hvorki list né 

tækni heldur furða, Badiou með því orðalagi að kvikmyndin sé háð hinu ólistræna) er sami þáttur og 

heimspekin er bundin þegar hún tekst á við samtíma sinn: eins og heimspeki hefst módernísk 

kvikmynd á stöðu sem birtir „vensl engra vensla“, vensl sem eru ekki vensl, heim sem inniheldur 

ósammælanleika – þó ekki sé lengra seilst en þangað að í heiminum eru bæði myndir og orð.
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14. Pierrot le fou (1965)

Skref Nönu S.

Um Pierrot le fou sagði Godard að hann væri ekki viss hvort  hún væri kvikmynd. Hann meinti ekki 

hvort hún væri góð eða slæm, tók hann fram, heldur hvort hún væri kvikmynd, hvort Hitchcock 

myndi líta á hana sem slíka, útskýrði hann (Brody  2008, 249). Og eftir hana má segja að öll verk 

Godards gætu verið þeim vafa undirorpin. Myndin hefst á því að þulur, Godard sjálfur, les yfir titil 

hennar og svartan ramma: „Eftir fimmtugt hætti Velazques að mála ákveðna hluti.“ Fyrsta skot 

myndarinnar er ung dökkhærð kona að leika tennis í stuttu pilsi svo nærbuxurnar sjást uppundir. 

Þulurinn heldur áfram yfir myndinni:

Hann leið um hlutina í loftinu, með  rökrrinu. Hann dró fram titrandi liti úr 
gagnsæjum skuggum bakgrunnsins og gerði þá að ósýnilegri miðju þögullar 
sinfóníu sinnar.

Annað skot  myndarinnar er af aðalleikaranum Jean-Paul Belmondo, við bókastanda fyrir utan 

bókaverslun, með stóra yfirskrift  á skyggni verslunarinnar yfir höfði sér: LE MEILLEUR DES 

MONDES – besti heimur allra heima – og heimilisfangið undir: Médicis 27–43 – sem vísar aftur til 

sama tímabils í evrópskri listasögu, nú ítölsku endurreisnarinnar á meðan þulurinn talar áfram um 

spænskan málara sem „leyfði formum og hljóðum að blandast í leynilegri og samfelldri framvindu 

sem enginn árekstur eða óvænt hreyfing fékk stöðvað eða svikið. Rýmið ríkir.“ Og Belmondo – 

Pierrot – gengur burt frá okkur inn um dyr verslunarinnar, úr litadýrðinni í skuggann, fyrir miðjum 

ramma. Við sjáum hann næst í baðkari, þar sem hann heldur lestri þularins áfram, upp úr bók um 

Velazques, og segir lítilli stúlku að koma og hlusta, ekki eldri en 3 ára. Þegar hann lýkur efnisgrein 

segir kona við hann, utan ramma: „Þú ert brjálaður“ – tu es fou – „að lesa svona efni fyrir þau“.

Litadýrðin, allt að því árásargjarnt offlæði lita í hversdagslegu umhverfi, hvort sem er 

bókarkápurnar við búðina eða veggfóðrið inni á heimili Pierrots og konu hans, sem fyllir hvern 

annars auðan blett myndrammans af sjónrænu áreiti, lætur okkur strax frá upphafi vita að við erum 

stödd í allt annarri kvikmynd en á undan fór – Alphaville (1965), fylltri af myrkri, eða Une femme 

mariée (1964) þar á undan. Skömmu síðar birtist  sigurboginn og Champs Elysée að kvöldlagi í 

ókunnugri litadýrð, og á 6. mínútu myndarinnar erum við stödd í boði sem virðist lýst aðeins með 

rauðri peru, eins og myrkrakompa, svo heimurinn verður svart-rauður. Við erum í allt  annarri 

kvikmynd – en sama heimi: Það sem John Orr nefnir í bók sinni Cinema and modernity „[Godard's] 

eye for the density of cultural signs“, „[o]ne of Godard's great legacies to the cinema“ (Orr 1993, 
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143), birtist okkur afdráttarlaust þegar parið, eftir samræðu þar sem Pierrot neitar að fara með í 

matarboð en konan skipar honum fyrir eins og pexandi barni, sest niður á rúmstokk og Pierrot spyr: 

ætlarðu ekki að vera í nærbuxum? Nei, svarar konan, ég er í ósýnilegu mittisbelti (girdle). Og hún 

réttir Pierrot tímarit til útskýringar, klippt  í nærmynd af auglýsingu: brosandi kona, börn að leik í 

bakgrunni (teikning) og fyrirsögnin sem Pierrot les: „sous mon nouveau pantalon: Scandale, ligne 

jeune!“ Um leið og myndavélin fikrar sig niður auglýsinguna að klæddum afturenda konunnar og 

ljósmynd af búnaðinum, heyrist  í þulinum á ný, Godard: „ Fyrst grísk siðmenning, síðan endurreisn, 

nú lifum við í siðmenningu afturendans.“

Samræður í matarboðinu sem fylgir snúast  um snyrtivörur og bíla og eru af sama meiði og 

samræður hjónanna um íbúð sína í Une femme mariée: persónurnar fara með auglýsingatexta sem 

sín eigin orð. Það blasir við af umhverfi persónanna að þau tilheyra efri stétt, en orð þeirra eru af 

sama meiði og orðin sem áður birtust okkur í öðru lagi samfélagsins.72 Það sem er breytt er afstaða 

aðalpersónunnar til þessa umhverfis. Eftir að ganga um í boðinu nokkra stund, hlera samræður og 

ræða við amerískan kvikmyndaleikstjóra sem útskýrir eðli kvikmyndanna („í einu orði sagt: 

tilfinningar“), vill Pierrot yfirgefa partíið og útskýrir:

Ég er með sjónkerfi sem kallast „augu“. Ég nota eyrun mín til að heyra og munninn 
til að tala. Mér finnst eins og þau séu aðskilin. Það er engin eining. Okkur á öllum 
að finnast við einstök en mér líður eins og ég sé fjöldi fólks.

Í Une femme mariee, tveimur árum fyrr, birtist þessi veruháttur okkur, með þeim verulega 

greinarmun að þar er engin persóna meðvituð um hann, í það minnsta ekki sem sinn eigin, hvað þá 

að nokkur ráðist gegn honum. „Hvaða kona sem er“ gæti verið ánægð með híbýlin útskýrir 

eiginmaðurinn fyrir konu sinni í þeirri mynd og vísar þannig til eiginkonu sinnar sem fjölda kvenna 

– elskhugi hennar segist vera „venjulegur maður“ með „venjulega rödd“, en segir það sjálfum sér til 

hróss ef nokkuð.

Pierrot fer heim til sín, þar sem Marianne (Anna Karina) bíður, frænka gesta sem passaði börn 

þeirra hjóna á meðan þau fóru út. Hann býðst til að keyra hana heim og við komumst að því að þau 

þekktust fimm og hálfu ári fyrr. Hún nefnir að hann hafi gifst í millitíðinni, já segir hann, ég fann 

ríkan Ítala en ég hef ekki það mikinn áhuga á henni. Hvers vegna skilurðu ekki? spyr hún. Hann 

segist latur og bætir við: „ Þér verður að finnast þú vera á lífi til að vilja nokkuð, hefurðu tekið eftir 

því?“ Þessi samræða fer fram í framsætum bílsins, undir litadýrð sem síðan hefur orðið fræg: 
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reglubundið streymi litaðra ljósa frá götuvitum, yfir henni til skiptis rautt og grænt, yfir honum gult 

og blátt, sem langvarandi reglubundin taktfestan gefur þegar á líður skýrt til kynna að er hluti 

sviðsmyndar, tilbúningur – í samræðu í bíl að kvöldlagi heldur myndin áfram að vera ágeng, áreita 

áhorfandann meira en viðfangsefni atriðisins krefst. Morguninn eftir vaknar Pierrot í rúmi á heimili 

Marianne, og pókerfés Belmondos gerir það að jafn tíðindalitlum atburði og viðbragðslaust fas 

Marianne þegar hún gengur fram hjá líki í öðru herbergi íbúðarinnar, þar sem stór skotvopn standa 

upp við vegg, á meðan hún færir Pierrot morgunmat í rúmið. Hér eru veggirnir hvítir, áreiti 

umhverfisins minna en fyrr, friður.

Sá þéttleiki menningarlegra tákna sem Godard tekur nú til úrvinnslu inniheldur ekki aðeins 

sarp þess sem kemur til hans utan að, heldur táknin sem hans eigin verk hafa þegar skapað og eiga 

sér stað í vitund áhorfandans. Persóna Belmondos kemst upp  með skeytingarleysi í garð örlaga sem 

hann skapar sér eða atburða sem hann veldur í krafti persónunnar sem hann lék í A bout de souffle. 

Og þegar myndavélin fylgir Önnu Karinu eftir í rýminu við rúmið eftir að hún færir honum 

morgunverðinn brýst hún út í ástarsöng við undirleik píanós sem er hvergi nærri – sem er ekki bara 

skírskotun í söngleikjahefðina, eins og í Une femme est une femme, heldur í þá kvikmynd sjálfa. 

Síðar í myndinni, þegar þau tvö eru lögð á flótta og búin að dveljast í sveit og drepa tíma um nokkra 

hríð, birtist annað söngleikjaatriði, þar sem Marianne og Pierrot syngja og dansa í skóginum á 

björtum sumardegi – heilt lag, hún um stuttu lífslínuna í lófanum sínum („ma ligne de chance“) 

hann um útlínur líkama hennar („ta ligne d'ange“).

Eftir ástarsönginn (þann fyrri) kemur Frank, frændi Marianne sem var gestur hjá Pierrot og 

konu hans kvöldið áður, í heimsókn, hefur lykil að íbúðinni, og virðist hafa átt í einhvers konar 

ástarsambandi við frænku sína. Marianne skipuleggur aðgerð sem Pierrot tekur fumlaust þátt í: hún 

drepur Frank. Pierrot færir líkið. Þau yfirgefa íbúðina, hún með riffil í hönd. Byssurnar og 

umgangurinn um íbúðina ásamt líkunum sem nú eru tvö hafa eitthvað að gera með pólitísk samtök, 

er gefið til kynna í voice-over setningaslitrum Pierrots og Marianne, og minnst er á stríðið í Alsír, en 

sem metafóru: það var eins og Alsír-stríðið. Þau leggja á flótta, eitthvert suður á við: „ Þar sem hún 

bar kennsl á tvo af sínu sauðahúsi,“ segir Pierrot, „ heilsaði Frelsisstyttan okkur með virktum“.

Líkt og í Vivre sa vie er það hér ígrundun mannsins á stöðu sinni í heiminum, eða heiminum 

sem hann tekur þátt í, sem hrindir af stað atburðarás sem leiðir til dauða hans. Ekki það að atferli 

Pierrots einkennist fyrst og fremst af ígrundun í þeirri sögu sem hér hefst, þvert á móti eru allar 

athafnir hans furðulega vanhugsaðar, virðast jafnvel vanhugsaðar af einörðum ásetningi, líkt og 

þegar hann nefnir ekki tösku fulla af dollurum í skotti flóttabílsins þeirra áður en þau brenna hann – 

og töskuna með. Upphafsreiturinn er engu að síður meðvitað og orðað óþol í garð tilverunnar sem 
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hafði umlukið hann og ákvörðun um að segja skilið við hana. Hugtakið firring er ekki víðs fjarri 

þegar Pierrot lýsir upplifun sinni af tilverunni í upphafi myndar, en ef kvikmyndin er tæk undir 

marxíska greiningu er hún þó ekki undirgefin marxískum hreyfingum – Pierrot sjálfur er það í öllu 

falli ekki – þegar hann lýsir hlutskipti mannsins í tunglinu sem fékk heimsókn bæði frá rússneskum 

og amerískum geimfara. Fyrst fagnaði hann Leonov:

Loksins einhver að tala við! Hann hafði varið eilífð  í algjörri einsemd. En Leonov 
reyndi að heilaþvo hann með heildarverkum Leníns. Þegar White lenti leitaði hann 
því skjóls í búðum hans. En hann hafði varla haft tíma til að segja „hæ“  þegar 
White tæmdi úr Coke-flösku í hálsinn á honum og beið eftir þökkum. Svo hann er 
búinn að fá nóg. Hann ætlar að skilja þá eftir til að útkljá málin og fara.

„Hvert mun hann fara?“ spyr Marianne. „Hann kemur hingað,“ svarar Pierrot, „vegna þess að 

honum finnst þú falleg“. Pierrot er að tala um sjálfan sig gegnum manninn í tunglinu og við lærum 

að persónuleg uppreisn hans gegn, og flótti frá, borgaralegu samfélagi, er ekki óupplýst af 

félagslegum hreyfingum samtímans, einstaklingshyggja hans er ekki pre-marxísk  heldur póst-

marxísk, hann hefur jafn mikla óbeit á kröfum pólitískra hreyfinga um hóphegðan og hann hefur á 

þeirri hóphegðan sem einkennir samfélagið sem hann, og þær, takast á við.

Eftir rán og líkamsárás á bensínstöð flýja Pierrot og Marianne út í sveit, þar sem þau dveljast  í 

því sem virðist vera yfirgefið býli, um allnokkra hríð af tíma kvikmyndarinnar, gegnum atriði eftir 

atriði sem eru nokkurs konar tilbrigði við Beðið eftir Godot – frjálsar en staðbundnar æfingar í að 

drepa tíma: skrifa bók, lesa bækur, fara með ljóð, grafa sig í sandi, ganga um fjöruna, keyra traktor, 

prófa eitt  og annað leikrænt látbragð. Þetta er sá dauði tími sem sagður er einkenna módernískar 

kvikmyndir en Orr hefur, meðal annarra, bent á að er ekki endilega beinlínis dauður eða 

ódramatískur, heldur iðulega, eins og hér, stund innan dramatískrar framvindu sem er dregin á 

langinn73 – yfir þeim vofir feigðin sem er minnt og minnst á endrum og eins.

Pierrot skrifar: „Ég ákvað að halda dagbók“. Skömmu síðar athugasemdina: „Munnur: 

hljóðgervingar sem urðu að tungumáli“. Síðar skrifar hann: „Við erum dautt fólk í fríi. Og trén?“ 

Enn síðar: „Til að vinna okkur inn pening teiknuðum við fyrir túristana. Nútímaþrælar“.74  Þá 
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heita Ferdinand. Innritun hans er þannig ekki heil, líkt og innritun Michels í A bout de souffle, sem gekk með 
tvö vegabréf og undir tveimur nöfnun – en afstaða Pierrots/Ferdinands og viðleitni gagnvart þeirri staðreynd 
er önnur: hann heimtar einingu, þó að það sé önnur eining en borgarsamfélagið vill fella hann undir.



ákveða þau að sviðsetja Víetnam-stríðið fyrir bandaríska ferðamenn – hún máluð í framan, með 

sömu ýkjum og litanotkun og víðar í myndinni, hermir eftir víetnömskum talanda, en Pierrot 

klæðist sjóliðabúning og fer með einstök orð, frasa úr bandarískum miðlum, með byssu í hönd. 

Síðan ræna þau túristana. Túristarnir úthrópa þau fyrir vikið sem kommúnista. Skömmu síðar segist 

Marianne hafa stutta líflínu, og vísar til lófans síns. Söngurinn sem þegar hefur verið minnst á, sem 

brýst út í kjölfarið, leyfir okkur eins og fleiri atriði þessarar löngu stundar í myndinni, þessa 

vopnahlés milli útlaganna og yfirvaldsins, að njóta návista við gleðiríka líkama þeirra, sem sjást  frá 

toppi til táar ásamt umhverfinu sem þau eru að leik í, án þess að leikstjórinn gerist ágengur í að 

rjúfa atriðið með áminningu til áhorfandans um að þetta sé nú allt bara bíó. Atriðið segir það 

auðvitað sjálft, með söngleikjaskírskotuninni, en er engu að síður jafn natúralískt og það er tilbúið: 

ef frá er talið undirspilið sem söng þeirra er veitt er atriðið, tvær manneskjur sem brjótast út í söng, 

ekki fráleit uppákoma í fríi – og gagnvart því, eða gleðinni sem leiknum og atriðinu er ætlað að 

birta – setur Godard ekki fram neina af þeim fyrirvörum sem hann gerir þegar sams konar kátína 

hefði annars virst blasa við í sundlaugaratriðinu í Une femme mariée, eða á meintum 

„gleðistundum“ innan borgaralegs samfélags, á við samsætið í upphafi Pierrot.

Persóna Pierrots hefur tekið við af sögumanni, allir þeir fyrirvarar, allar efasemdirnar og hikið 

frammi fyrir því sem gæti virst blasa við, berast nú frá honum innan myndarinnar frekar en í 

meðferð myndar og hljóðs – og beint í kjölfarið á dansleikjaatriðinu í skóginum birtist Pierrot okkur 

einn, umkringdur gróðri, fyrir miðjum myndramma, horfir beint framan í myndavélina og segir, 

alvarlegur:

Kannski er mig að  dagdreyma. Hún leiðir huga minn að tónlist. Andlit hennar … 
Við erum komin að öld tvöfaldra manna. Við þurfum ekki lengur á speglum að 
halda til að tala við sjálfa okkur. Þegar Marianne segir „fallegur dagur“, hvað er 
hún að hugsa um? Ég hef aðeins mynd af henni segjandi „fallegur dagur“. Ekkert 
meir. Til hvers að finna út úr því? Við erum gerð úr draumum og draumar eru 
gerðir úr okkur. Það er fallegur dagur, ástin mín, í draumum, orðum og dauða. Það 
er fallegur dagur, ástin mín, fallegur dagur í lífinu.

Þannig lýsir Pierrot meira að segja því hvernig orðin sem Marianne lætur frá sér birtast honum eins 

og Godard hefur birt okkur orð í fyrri kvikmyndum og framan af þessari: sem myndir. Allt sem 

hann sér er mynd af henni láta frá sér þessi merki – ekkert meir. Það er: ætluðum táknmyndum 

mistekst að vísa á nokkurt táknmið, að vísa út fyrir sig, hafa ekki merkingu og að skilja má varla 

heldur nokkra áorkan, verða aðeins sýnilegar/heyranlegar um stund, eins og aðrir hlutir í heiminum. 

Tungumálið sjálft, yrðingar, eru hér ekki markverðar. Það gildir ekki bara um þennan stað, þar sem 

þau hafa kúplað sig frá borgarmenningunni og þvælast um á slóðum í því sem á ensku yrði lýst sem 
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idyllic scenes, heldur samræmist  þeirri reynslu af veruleikanum sem Pierrot hafði áður lýst innan 

borgarinnar, með aðskilnaði skynfæra sinna. Meðvitund hans um þessa stöðu gerir hins vegar 

kvikmyndinni fært að vera heil í frásögn sinni, og gerir voice-over frásögn Pierrots og Marianne, 

þegar hún kemur til, kleift  að vera heil og merkingarbær. Það er: með því að játast hinu kleyfkennda 

ástandi sín/heimsins, eða tilveru sinnar í heiminum, opnast leið fyrir merkingu: þetta ástand er þó 

hægt að tjá.

Ofbeldismenn, sem við þekkjum ekki nákvæmlega hvaðan koma en hafa að gera með 

vopnaviðskipti bróður Marianne, að ráða má af samræðum, hafa uppi á Marianne – hún drepur einn 

þeirra, dvergvaxinn. Pierrot kemur að líkinu á hótelherbergi og er pyndaður af öðrum úr hópnum, til 

að segja til Marianne. Hann segir hana vera á tilteknum næturklúbbi – og lýgur líklega því fljótlega 

leitar hann hennar, dögum saman, en ekki fyrr en hann er búinn að reyna einu sinni að drepa sig, 

með því að setjast á lestarteina – sem hann stekkur síðan af áður en lestin keyrir yfir hann. Áður en 

hann sest á teinana kyrjar hann endurtekið rím : „Le sang je ne veux pas le voir. Ah! Quelles 

terribles cinq heures du soir!“ En hræðilegt klukkan fimm – skeytingin milli hins banala vélræna 

tíma klukkunnar og stundarinnar sem hann er staddur í, hinnar lifuðu stundar, vekur eitthvað í ætt 

við hlátur.

Tími hans eins, í leit og bið eftir Marianne, er framan af tekinn saman í voice-over frásögn 

Marianne og Pierrot saman – í heilum setningum. Marianne birtist á ný við snekkjuhöfn þar sem 

Pierrot hefur ráðið sig til áhafnar hjá konu sem kynnir sig fyrir myndavélinni með þeim orðum að 

hún sé drottning af Líbanon í útlegð – tímabilið, hversu langt sem það var, þar sem Pierrot starfaði á 

snekkjunni er þannig tekið saman með munnlegri frásögn í mynd, sem veitir okkur litla sem enga 

natúralíska innsýn í hvernig það var – hefðbundið brechtískt  frásagnarbragð frá Godard. Vegna þess 

hversu þessi fjarlægð við atburði og þær senur sem iðulega myndu skipta meginmáli – svo ekki sé 

minnst á fjarveru kynlífsins í sögu, hasarmyndaplotti pars á flótta, sem hjá flestum leikstjórum 

myndi í það minnsta gefa kynferðislegt samneyti til kynna, ef ekki beinlínis sýna samfarir, 

undanfara þeirra eða eftirmála – vegna þess hve til þessarar fjarlægðar við sameiginlega tilveru 

sálna og líkama hefur þegar verið stofnað sem einkennis á kvikmyndafrásögnum Godards, kemur 

það frekar á óvart  þegar samskipti birtast sem fela í sér að persónur birti sálarástand sitt hvor 

annarri, að því leyti sem það er margslungnara en svo að hugtakið firring nægi til að lýsa því. Það 

gerist minnst tvisvar í kvikmyndinni – atriði sem má segja að séu venjuleg að þessu leyti, í skilningi 

hefða klassískrar kvikmyndafrásagnar. Í fyrsta lagi um borð í báti þar sem Pierrot spyr Marianne 

spurninga um líf hennar áður en þau kynntust, og svarar því til þegar hún spyr hvers vegna, að hann 

vilji kynnast henni betur. Í öðru lagi þegar Marianne hefur svikið hann, eftir að hann stingur af með 
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henni í annað sinn, og fer sjálf burt á báti með manni sem hún kallar bróður sinn en virðist geta 

verið elskhugi hennar – Pierrot er einn eftir á bryggju og heyrir mann syngja – góla er ef til vill nær 

lagi. Miðaldra feitlaginn maðurinn útskýrir að þetta lag sem hann gólar, og við heyrum 

píanóundirleik við – hann, að því er virðist líka –, sé saga lífs hans. Með leikrænum tilþrifum sem 

gefa til kynna mann öðru hvoru megin taugaáfalls, hið minnsta, segir hann Pierrot frá kynnum 

sínum af þremur konum og segist hafa heyrt lagið í tíu ár, nú sé komið nóg: Segðu mér að ég sé 

brjálaður, biður hann Pierrot. Þú ert brjálaður, svarar Pierrot. Sko, þetta er strax betra, betra svona, 

segir maðurinn en Pierrot hleypur burt og stekkur um borð í bát.

Þetta er enn eitt dæmið um viðurkenningu einhvers konar brjálæðis innan myndarinnar. Það 

má einmitt merkja við greinarmuninn með einkunn sem notuð er til að greina að tónlist  í kvikmynd 

sem á sér stað innan atriðisins sjálfs, þegar tónlistarmenn sjást spila eða kveikt á útvarpi og 

kvikmyndatónlist sem aðeins er gefin áhorfendum, í hljóðrás: sú fyrrnefnda er sögð díegetísk, sú 

síðari ó-díegetísk75. Líkt og tónlistin sem ókunnugi maðurinn á bryggjunni heyrir, og við heyrum 

líka, en Pierrot ekki, þá hefur Godard ekki sagt skilið við ódíegetíska birtingu truflana og rofs í 

þessari frásögn, heldur leikur þar á mörkunum og hallast lengra í átt að hinu díegetíska, hvað varðar 

sýnina á firrtan heim, en áður: það er að persónur beri hana og nefni hana, frekar en myndin ein, frá 

og með þeirri stund að Pierrot sagði fyrst  skilið við borgarsamfélagið sem hann áður lifði innan. 

Þessu fylgir einhvers konar léttir, að því leyti sem hefðir klassískrar kvikmyndagerðar gera 

áhorfandann væntingarfullan um að sjá inn í heim gegnum kvikmyndina, að hún leggi sig fram um 

að vera gegnsær miðill inn í annað rými og að persónum sem fá megi tilfinningu fyrir. Þannig hefur 

skapast óvenju mikil bein samkennd með Pierrot undir lok myndar. Þar fylgjum við Pierrot um rými 

í samfellu, línulega, svo að segja, frá höfn, með skipi sem er kvikmyndað á siglingu, yfir á eyjuna 

þar sem sögulok verða.

Pierrot skýtur Marianne, elskhuga/bróður hennar, málar sig bláan í framan, hringir í konuna 

sína en hættir við að tala við hana, skrifar á blað: la rt — la mort, hleður dýnamíttúbum í krans 

kringum höfuðið á sér, hættir við eitthvað sem hann segist  vildi segja, einn úti við á eyjunni, kveikir 
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75  Notkun orðanna í samhengi kvikmyndatónlistar er skyld en þó ekki fyllilega hliðstæð við þá sem Platón 
notar við lýsingu bókmennta og greinir að epík og drama (Ríkið, bók III, c.373BC). Hjá Platóni eru díegetísk 
frásagnarform þau sem eiga sér sögumann sem segir frá (ljóðlist og epík) en mímetísk eru þau sem fela í sér 
eftirhermu, sviðsetningu (harmleikir og gleðileikir). Í Um skáldskaparlistina bætir Aristóteles við þessa 
greiningu með því að ljóðskáldið geti lagt ljóði sínu til mimesis með því til dæmis að mæla í nafni annarrar 
persónu. Á íslensku mætti segja að mimesis sýni, diegesis segi. Áður var minnst á þau ummæli sem Badiou 
lætur falla innan sviga að kvikmyndin sé hinn minnst mímetíski listimiðill (Badiou 2005). Þessi að því er 
virðast má háskalega kenning, að kvikmyndin sé díegetískur frekar en mímetískur miðill, virðist raunar fyrir 
löngu hafa skotið rótum í því orðavali að tónlist sem flutt er innan myndarinnar – þar sem hljómsveitin sést – 
er kölluð díegetísk (en ekki mímetísk) og tónlist utan myndar einfaldlega ódíegetísk.



í þræðinum, segir jafnharðan: Hvílíkur hálfviti er ég, fjandinn! Fjandinn!, reynir að slökkva en það 

er of seint og hann springur í loft upp.

Síðasta skot myndarinnar panar frá sprengingunni á klettinum yfir að hafi, og sól sem skín 

yfir því á meðan Marianne hvíslar í voice-over: „It's ours again.“ „What?“ spyr Pierrot, líka 

hvíslandi. „Eternity.“ – „It's just the sea,“ svarar hann. „Avec le soleil,“ segir hún.

Pálínsk tryggð eða pascalskur líkindareikningur

Þegar Pierrot skýtur Marianne leikur Godard á áhorfandann eins og áður þegar Belmondo skaut 

lögreglumanninn í upphafi A bout de souffle: snýr áttum í klippingu frá einu skoti þar sem leikarinn 

hleypur í átt  að manneskju sem er jafnharðan horfin, en byssa komin í hönd hans sem við vissum 

ekki að hann væri með – þ.e. samhengi rýmisins er rofið, það er sjálft ekki lengur díegetískt, svo að 

segja (og um leið ekki heldur mímetískt, þess vegna er þessi hugtakanotkun ekki söm fyrir 

kvikmynd og þegar rætt er um ólíkar gerðir skáldskapar). Vegna þess hins vegar að fram að því 

höfðum við fengið að verja tíma með Pierrot sem manneskju af holdi og blóði frekar en aðeins 

mynd eða klippimynd – og komist í einhverja snertingu við persónueinkenni eins og þau birtast 

innan klassískrar frásagnar, vitum eitthvað um bakgrunn hans, til dæmis að hann hefur aldrei áður 

drepið manneskju – er til staðar grunnur samkenndar þegar Pierrot hikar við að sprengja af sér 

höfuðið. Einmitt þetta hik, að vera ekki viss, að ákvörðunin er ekki fumlaus og glæsileg, ekki alger 

heldur klaufaleg, óviss og jafn bjálfaleg og hún er örlagarík, mætti orða með því að dæsa 

„mennskur, alltof mennskur“ – og gerir lokastund myndarinnar að úrslitastund hennar, því sem situr 

sterkast eftir í minni manns, gerir blámálað andlit Pierrots fyrir sprengingu að íkoni í menningu 

okkar, táknmynd hinnar módernísku kvikmyndar á ótal veggspjöldum og bókarkápum.

Að einhverju leyti virðist svo vera sem einmitt hér verði persónur Godards í fyrsta sinn allt að 

því efnislegar, orðin í myndinni eru fyrst og fremst orð í heiminum, díegetísk en ekki ódíegetísk eða 

hálf-díegetísk insert – og persónurnar ekki passífar gagnvart þeim, heldur er samband þeirra og 

umhverfisins sem stafar af þeim, samband Pierrots og umhverfis hans, dýnamískt. (Og auðvitað, 

með endinum, bókstaflega.) Konan, Marianne, er tilbrigði við femme fatale: útreiknandi og fyrir 

vikið ófyrirsjáanleg. Karlinn, Pierrot, vildi gjarnan geta reiknað eða hegðað sér „skynsamlega“ – 

við heyrum hann til dæmis færa rök fyrir því að fara ekki aftur af stað með Marianne þegar hún 

hefur uppi á honum á bryggjusporðinum, hann vilji bara hafa það rólegt. En hann segir samt ekki 

nei, fer með. Hvað veldur? Það væri hæpið að tala um losta, því í þessari kvikmynd birtist enginn 

losti frekar en endranær í verkum Godards. Ást? Þau játast hvort öðru nokkrum sinnum, segjast 
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elska hvort annað – en hvað er það? Ef til vill má svara með retórískri klifun á spurningunni: Hvað 

er ást annað en að fylgja annarri manneskju út í dauðans mis-vissan tíma? Eftir stendur 

öfugsnúningur hefðbundinna kynjahlutverka og þeirra sem birtust til dæmis í Une femme mariée: 

Marianne virðist  klók og rökvís í krefjandi aðstæðum; Pierrot verðum við hins vegar að segja, 

vegna þeirrar rökvísi sem upp á vantar, að fylgi tilfinningum. Gifta konan var undirgefin 

myndunum sem bárust að henni. Pierrot gerir uppreist  gegn þeim – flýr hina stöðugu ágengu 

nærveru mynda, lita og tákna og sannar frelsi sitt, að hann er ekki bundinn línu sem hann verði að 

fylgja á enda, með því að snarbeygja af leið og keyra stolinn sportbíl út í vatn. Sportbíl, það er líka 

mynd af sportbíl – slíkur bíll er alltaf um leið myndin af sjálfum sér, hannaður til að myndbirta alla 

eiginleika sína og goðsögnina um sjálfan sig, hraða, frelsi og svo framvegis. Þar áður hefur hann 

brennt ógrynni peninga – seðlabúnt í tösku í skottinu á öðrum bíl – þannig er ferðalag þeirra meðal 

annars varðað helgimyndaspjöllum. Að helgimyndunum spjölluðum hefur hann hins vegar ekkert 

annað að snúa til eða byggja á – úr verður morð og sjálfsmorð, eins og hann óttast sjálfur allan 

tímann.

Nokkrum árum síðar tekur Eric Rohmer samhengi orðs og myndar í nýja átt með 

verðlaunamyndinni Ma Nuit chez Maud (1969). Aðalpersónur myndarinnar ræða meðal annars um 

veðmál Pascals – aðalkarlpersónan er kaþólskur og tekur ákvörðun um að trúa í þeirri merkingu að 

leitast eftir einkalífi í samræmi við hugmyndir kirkjunnar um dyggðir – samhengið við veðmál 

Pascals er hæfing frekar en staðhæfing: sjá má ákvörðun hans sem slíkt  veðmál, sem slíkan 

útreikning: ef ske kynni að þetta standist, þá sé hinn óendanlega verðmæti ávinningur áhættunnar 

virði hversu litlar sem líkurnar eru. Sjá má uppreisn Pierrots í sama ljósi, nema frá öndverðri hlið: 

ekki að honum finnist allt að vinna, ekki óendanlegt verðmæti framundan í neinum möguleika, 

heldur engu að tapa: lífið sem hann lifir fyrir er honum orðið einskis vert, svo hversu litlar sem 

líkurnar eru á einhverju yfirleitt er áhættan þess virði að taka hana. Ef okkur er annt um að hafa 

megi hinn brjálaða Pierrot fyrir rökvísan mann – og hann sýnir engin einkenni sturlunar, á þann 

máta sem maðurinn á bryggjunni gerir til dæmis og er hugsanlega komið fyrir til að undirstrika 

einmitt þann mun – þá má sjá rökvísi uppreisnarinnar þarna, og um leið hugsanlega rökvísi allra 

uppreisna. Í ólíkum tækum túlkunum uppreisnarinnar verður hins vegar líka ljós munurinn á 

trúarrökvísi Pascals og trúarrökvísi Páls postula samkvæmt Badiou (Badiou 1997): tryggðin við 

atburðinn, sem hér væri ástin (og þá er vert að athuga að seint í myndinni kemur nokkuð skýrt fram 

að það var Marianne sem hafnaði Pierrot þegar þau hittust fimm árum fyrr), felur í sér ákall á 

athafnir sem hirða ekki um aðrar afleiðingar en ástina. Siðfræði uppreisnarinnar, sem Badiou nefnir 

aldrei því orði sjálfur, má segja að sé enda ósiðleg, að því leyti sem hún er kenning um ástríðu og 
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tryggð við ástríðu, en ekki skynsaman útreikning um útkomu. Fyrst Pierrot skaut og drap Marianne, 

ástina sína, þá hlýtur hann, ef tilvera hans grundvallast  á tryggð við hana, að segja skilið við 

tilveruna sjálfur – þetta öngstræti ástarsambandsins hlýtur að marka endalok lífs hans, annað felur í 

sér málamiðlun við viðfang tryggðarinnar, þá hugmynd að hún sé ekki alger, í það minnsta ekki í 

tíma, heldur hægt að segja skilið við hana og hugsanlega stofna til nýrrar. Badiouísk/pálínsk tryggð 

útheimtir hér sjálfsmorð í kjölfarið á morði – á meðan pascalskur útreikningur á hugsanlegum 

gæðum, út frá sjónarmiði einstaklingsins sjálfs, getur ekki haft þá afleiðingu að ljúka sjálfri 

tilvistinni, því þá er enginn lengur til að njóta hinna hugsanlegu gæða. Undir lok myndar er það 

þarna sem Pierrot tvístígur og þetta sem er mennska hans, það hlutskipti sem Bataille skrifar um í 

inngangi að Tárum Erosar að maðurinn sé bundinn, að tvístíga milli útreiknings og ástríðu (Bataille 

1989). Spurning Krists á krossinum, „Faðir hví hefur þú yfirgefið mig?“ bergmálar í fálmi Pierrots 

þegar hann reynir að slökkva á kveikiþráðnum. Þar mætast ef til vill þeir tveir höfundar sem virðast 

á yfirborðinu fjarlægastir hver öðrum í franskri menningu á 20. öld og þó víðar væri leitað: hinn 

and-erótíski yfirvegaði Godard, maðurinn sem færði textann í myndina, og hinn há-erótíski fulltrúi 

ástríðunnar og myndarinnar innan ritmáls, Bataille: Pierrot fær ekki skilið, ekki afdráttarlaust og 

ekki einu sinni eftir á, að öllu undangengnu, hvort hann starfaði eftir útreikningi eða vildi fylgja 

ástríðu til enda – sprengjan svarar en í trássi við hann sjálfan. Þar birtist  um leið vísir að því sem 

koma skal í höfundarverki Godards sem ver næstu árum tvístígandi til og frá hugmyndinni um 

byltingu.

Eftir sprenginguna er ekkert eftir nema hafið og sólin – rýmið – og hvíslið milli persónanna, 

eins og hjá Velazquez sem sagt er í upphafi myndar að hafi hætt að mála tiltekna hluti og snúið sér 

að öllu sem stendur á milli þeirra. „Eilífð“ segir hún. „Bara hafið“ svarar hann. „Og sólin“ bætir 

hún við – sem verður víst ekki þarna um eilífð en þó nokkra stund enn.
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15. Badiou: Sannleikur

Les uns pensent, dit-on, les autres agissent. Mais la vraie condition de l’homme, 
c’est de penser avec ses mains. (Godard í Ldc 4A, 7:03).76

Hlutverkið sem Badiou ætlar listum er formlega hliðstætt hlutverki vísinda. Aðgerðir beggja sviða 

heldur hann fram að séu:

simultaneously indeterminate and complete; because, in occupying the gaps of 
available encyclopaedias, they manifest  the common-being, the multiple-essence, 
of the place in which they proceed. (Badiou 1988, 17)

Hér að neðan mun Badiou víkja ítarlegar að þessum hugtökum. Alfræðibókin er safn og samhengi 

þeirrar þekkingar, sannanlegra fullyrðinga sem samtíminn manns býr að. Listir og vísindi „leiða í 

ljós“ það sem áður var ógreinanlegt, með aðgerðum sem eru ótilteknar en um leið heilar eða 

„fullnaðar“ (e. complete) með því að eiga sér stað í bilinu á milli – bókstafanna, línanna, bindanna, í 

því sem segjanlegar yrðingar fóru, í það minnsta fram að því, á mis við. Hlutverk heimspekinnar 

sem „for-verufræðilegrar“ (e. pre-ontological) greinar er hins vegar að skýra Atburðinn og gefa 

honum nafn. Sé nokkuð hæft í því sem haldið var fram að framan, að kvikmyndin sé frekar hliðstæð 

heimspeki en listum að skilningi Badious, ættu þær afleiðingar sem þessi skilningur hefur fyrir 

heimspeki að eiga sér hliðstæðu innan kvikmyndarinnar – hvort sem afleiðingarnar teljast til 

lýsingar eða áskorunar. Síðari hluti erindisins sem hér er fjallað um rekur þær afleiðingar í átta 

liðum, sem hér verða fyrst endursagðar, áður en við heimfærum þær upp á myndmiðilinn.

Fyrsta tilgátan af þessum átta segir að hugsun sé miðill Sannleika. Möguleikinn á að færa 

fram sannleika er möguleikinn á reynslu af hinu algilda í hinu einstæða – byltingarstarfi í 

stjórnmálum, útleggingu sönnunar í stærðfræði. Í flestu öðru samhengi eru þessi „týpísku“ dæmi 

sem Badiou nefnir svo fjarri því að tilheyra einu mengi eða nokkurri augljósri röð, og út frá þeim 

einum væri erfitt að gera sér grein fyrir hvernig röðinni skyldi fram haldið. Í fljótu bragði er raunar 

alls ekki ljóst hvar hliðstæðan milli þeirra liggur, að öðru leyti en því að Badiou lýsir henni yfir: í 

tilfelli pólitísks algildis finnur það sér stað í tilteknu starfi, í tilteknum kringumstæðum – átökum 

„þarna úti“ sem eru alltaf að miklu leyti ófyrirsjáanleg og óvænt. Í tilfelli stærðfræðinnar er 
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sönnunin stak í endanlegu eða óendanlegu mengi mögulegra sannana á tiltekinni staðhæfingu – en 

mengi sem er fyrirfram gefið, mengi sem tilheyrir sviði röksanninda, svo stuðst sé við gamlan en 

gildan greinarmun. Raunsannindin um baráttuna og röksannindin sem sönnunin leiðir í ljós eru af 

harla ólíkum toga – en tökum Badiou á orðinu og ætlum venslunum að vera söm eða hliðstæð í 

krafti þess hugtaks um algildi og hugsun sem hann þar með stofnar til. Badiou hefur þá gefið 

tilteknum venslum milli stærðfræðisetningar og sönnunar hennar, annars vegar; og milli pólitískrar 

staðhæfingar og byltingarstarfi í nafni hennar, hins vegar; sameiginlegt nafn: hið algilda. Og miðill 

þess, segir hann, er hugsun.

Sú spurning hvort kvikmyndin er fær um að bera algildan óhlutlægan sannleika í hinu tiltekna 

eða einstæða kallar á leit  að því hvað þetta tiltekna eða einstæða fyrirbæri kvikmyndarinnar væri: 

hvað er kvikmyndinni það sem stærðfræðisetningin er sönnuninni og pólitíska hugsjónin er 

byltingarhreyfingunni? „Góðvinir lögreglunnar“ í þessari leit eru vitaskuld þau kennimörk sem 

notuð hafa verið í fyrri viðleitni til að ætla kvikmyndinni eðli: hreyfingin, nærmyndin, klippingin. 

Með greiningu okkar til hliðsjónar má bæta við: samverkan eða gagnverkan orðs og myndar, ásamt 

þeim fimmta möguleika, auðvitað, að Badiou hafi einfaldlega rétt  fyrir sér í þeim greinum sem hann 

hefur ritað um kvikmyndir, að þær standi ekki í neinu slíku sambandi við nokkurn sannleika. 

Badiou bætir því við þessa fyrstu tilgátu að ferli sannleikans sé alltaf ófyrirsjáanlegt, eigi sér ekki 

lýsanlega formgerð, sé strangt til tekið ekki þekkjanlegt: sannleikurinn sé ómeðvitaður. 

Nákvæmlega hvað hann á við með því má skýra með útlistun á hinum fjórum orðræðum sem hann 

greinir frá í bókinni Saint Paul: the Foundation of Universalism (Badiou 1997). Þar notar Badiou 

Pál postula sem dæmisögu um atburð og undirsáti sannleikans.77 Orðræða Sannleikans og orðræða 

trúarinnar verða þar með samheiti í ritinu. Þar leggur Badiou á það ríka áherslu að Sannleikurinn sé 

ekki borinn fram í nafni kennivalds þess sem hafi aðgang að einhverri heimild sem sé öðrum hulin. 

Í ritinu teflir heimspekingurinn, sjálfur yfirlýstur guðleysingi, fram orðræðu trúarinnar hjá Páli sem 

upphafsreit  þriðju orðræðunnar, orðræðu Sannleikans. Þær tvær sem á undan fara eru orðræða 

bannsins (gyðingleg) og orðræða skynseminnar (grísk). Fjórða orðræðan í þessum uppslætti 

Badious, sem er ekki heldur orðræða sannleikans, er hin dulræna orðræða, sem grundvallast á 

„ravishment by the unutterable“ (Badiou 1997, 54) – það er kennivaldi þess sem hefur, umfram 

áheyrendur, aðgang að hinu handanlæga og ósegjanlega. Hinum þremur fyrstu orðræðum tilheyra 

þrjár ólíkar grundvallarafstöður mælandans til þess sem hann ber fram: afstaða spámannsins, 
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afstaða heimspekingsins og afstaða lærisveinsins (Badiou 1997, 42). Orðræða sannleikans felur í sér 

afstöðu lærisveinsins.

Orðræða sannleikans er frábrugðin hinni dulrænu orðræðu að því leyti að hún getur ekki verið 

einkaleg eða vísað til óorðaðrar afstöðu – það er í opinberri yfirlýsingu um atburðinn sem 

sannfæring hugverunnar kemur fram: Sannleikurinn er herskár, eða hann er alls ekki – hann birtist 

upphátt í játningu og er til á vörunum, þær veita hjálpræðið, ekki hjartað. (Badiou 1997, 88) 

Hugtakið hjálpræði ber auðvitað að taka hér með fyrirvara guðleysingjans, rétt eins og hugtakið trú 

– Badiou notar hin trúarlegu hugtök sem hliðstæður yfir afstöðu og veruhætti sem tilheyra 

veraldlegri heimsmynd í verki hans. Hjálpræði segir hann hliðstæðu þess sem hann nefni 

sannleiksferli (e. truth procedure): það að hugsun megi endursameina athöfnum og valdi. Hjálpræði 

finnist þegar hugveran viðhaldi hugsun í krafti athafna sinna. (Badiou 1997, 84). Sannleikurinn lifir 

á vörunum, hann krefst þess að vera sagður eða er að öðrum kosti alls ekki, hann er sú afstaða 

hugveru sem verður til og er staðfest í yrðingu, en um leið getur hann ekki farið fram á vegum 

þeirrar endurtekningasömu ræðulistar sem tilheyrir orðræðum hefðarinnar og dulspekinnar – 

orðræðum kennivaldsins (Badiou 1997, 54). Það er þessi huglæga afstaða sem er höfuðatriði 

hugtaks Badious um sannleikann: atburðurinn sem hann grundvallast á skiptir ekki máli sem 

staðreynd, heldur sem opnun á möguleika huglægrar afstöðu, og þá aðeins að hugveran velji að 

gangast þeim möguleika á hönd, gera þá afstöðu að sinni. Afstaða lærisveinsins, þess sem í tryggð 

við atburð stundar orðræðu sannleikans, er afstaða, og á ekkert  skylt við vísindalega kröfu um 

hlutleysi, eins og kemur skýrt fram í því dæmi sem Badiou velur um hvernig hún birtist, ekki aðeins 

í því sem hugveran segir, heldur einnig því hvenær hún kýs að þegja. Með tryggð við slíkan atburð 

er kenningunni samkvæmt stofnað til réttnefndrar hugveru, sem manneskjan er ekki fram að þeim 

atburði. Réttnefnd hugvera tekur ekki þátt í deilum við þann sem heldur fram hneykslanlegri 

skoðun, frá sjónarmiði hugverunnar:

There invariably comes a moment  when what matters is to declare in one’s own 
name that what took place took place, and to do so because what one envisages 
with regard to the actual possibilities of a situation requires it. This is certainly 
Paul's conviction: the debate about the Resurrection is no more a debate between 
historians and witnesses in his eyes than that  about the existence of the gas 
chambers is in mine. We will not  ask for proofs and counterproofs. We will not 
enter into debate with erudite anti-Semites, Nazis under the skin, with their 
superabundance of “proofs” that no Jew was ever mistreated by Hitler. (Badiou 
1997, 44)
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Hér er ekki aðeins augljós samsvörun við afstöðu trúaðra innan trúarbragða, heldur um leið við þess 

háttar pólitíska afstöðu sem síðustu tvo áratugi hefur verið nefnd „dogmatík“ á flestum vettvangi, 

afstöðu þess sem neitar að vera „málefnalegur“, að hlusta á „skynsamleg rök“ og svo framvegis, 

þegar kemur að því sem hún/hann lítur á sem grundvallarþætti afstöðu sinnar.

„Sérhvert algildi er einstætt“, segir Badiou því næst – það er önnur tilgáta af átta. Fjögur 

lykilhugtök í verki Badious parast með þessum hætti: Algildi–einstæða; hið almenna–hið tiltekna. 

Algildi birtist aðeins í hinu einstæða en hið tiltekna liggur á sama sviði og hið almenna. Tilfellið 

sem Badiou notar til útskýringar er afstaða frjálslyndra stjórnmála og fjölmenningarstefna, 

stjórnmál sem byggja á virðingu fyrir (almennum) sérkennum allra (tiltekinna) hópa, einstaklinga 

og tilhneiginga. Á ensku hafa slík stjórnmál verið nefnd identity-politics, eða 

sjálfsmyndarstjórnmál. Þau eru að skilningi Badious bundin því sem þegar er til, það er tilheyrir 

alfræðilegri þekkingu. Það algildi sem birtist  í hinni óvæntu einstæðu er aftur á móti stefnt gegn 

hverri slíkri stöðu í þágu þess sem er enn ekki orðið.

Í þriðja lagi segir Badiou að algildi velti alfarið á tryggð eða ótryggð við atburðinn, en ekki á 

því hvaða tilteknu kenningu maður aðhyllist um túlkun hans eða afleiðingar. Neitun algildis felst í 

að neita að líta á atburðinn sem atburð og fella hann þess í stað undir almenna umsögn, með þeirri 

bendingu að umsögnin sé næg – hún lýsi endanlega því sem átti sér stað, sem feli ekki í sér 

skírskotun út fyrir tilteknu atriðin sem almenna umsögnin vísar til. Í tilfelli pólitíska atburðarins maí 

‘68, sem Badiou tekur til dæmis, felst slík neitun til dæmis í þeirri viðleitni að umskrifa atburðinn 

sem stympingar stúdenta í leit  að kynferðislegu frelsi. Á Íslandi mætti nú taka dæmi af 

„búsáhaldabyltingunni“ 2009, þar sem nafngiftin sjálf felur raunar í sér ákveðið hik við að nefna 

atburðinn eða leyfa honum að standa fullum fetum sem slíkur: honum er hvorki játað fullum fetum 

sem uppreisn, né neitað um merkingu með því að þar hafi aðeins verið búinn til hávaði, heldur 

stendur miðja vegu, enn óákvarðaður. Þetta er svo veigamikið atriði í upptalningunni að Badiou 

segir muninn á því að geta staðið í tengslum við algildi gegnum einstæðu og geta/gera það ekki, 

heldur vera bundinn „tilteknum umsögnum og almennum lögum“ vera muninn á mannlegri og 

dýrslegri tilveru. 

Í fjórða lagi birtist Sannleikur í þessum skilningi í fyrstu sem ákvörðun um eitthvað 

óákvarðanlegt. Tilkoma Sannleika er háð því að spurningu sé svarað, þó að ekkert svar við henni sé 

gefið, felist ekki í sannanlegri staðreynd, heldur í yfirlýsingu sem heppnast – í gjörningi. Fyrir 

yfirlýsinguna er svarið við henni óákvarðað. Badiou tekur dæmi af „ólöglegum innflytjendum“ þar 

sem orðalagið sjálft felur í sér slíka óákvörðun. Maður tekur afstöðu í „málefnum ólöglegra 

innflytjenda“ með því að lýsa því yfir að þeir sem eru hér megi vera hér. Með yfirlýsingu og, í 
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kjölfarið, aðgerðum til að berjast í nafni yfirlýsingarinnar opnar maður fyrir Sannleika sem þaðan í 

frá gerir tilkall til áframhaldandi aðgerða. „Accordingly, all that is required in order for the 

universal to unfold is to draw all the consequences, within the situation, of the evental 

statement“ (Badiou 2009a).

Í fimmta lagi segir Badiou að Sannleikurinn kalli til ábyrgðar. Hafi maður játast atburðinum 

eru algildar afleiðingar hans óhjákvæmileg niðurstaða.

Í sjötta lagi er Sannleikurinn einræður. Atburðurinn breytir engri staðreynd, né snertir hann á 

merkingu eða túlkun yfirlýsingarinnar sem nefnir hann, heldur felst hann í breyttri stöðu þeirrar 

fullyrðingar og nýju vægi hennar. Sviðið sem hún á sér stað innan breytist þannig að afleiðingar 

Sannleikurans sem hún felur í sér eru gangsettar, svo að segja. Sú gangsetning er fólgin í ákvörðun 

fullyrðingarinnar, að henni er játast. Ákvörðunin fer á undan öllum tilteknum túlkunum – felst í því 

einu að játast  eða neitast staðhæfingunni, en ekki í því að velja á milli ólíkra útlegginga. Um leið er 

það þetta sem skilur að hið algilda, í skilningi Badious, og hið almenna: það geta eftir sem áður, 

eftir atburðinn líkt og fyrir hann, verið almenn sannindi, sem álykta má um af tilteknum 

staðreyndum, að konur hafa lægri laun en karlar, fara oftar í fæðingarorlof og svo framvegis. 

Staðhæfingin um jafnrétti kynjanna breytir hvorki hinu tiltekna né hinu almenna nema gegnum 

langvinna röð aðgerða sem framdar eru af tryggð við algilda viðmiðið sem stofnað hefur verið til. 

Atburðurinn er aðeins sú tilurð viðmiðs sem gerir tilkall til algildis.

Í sjöunda lagi er Sannleikur ótæmandi. Tryggð við atburðinn felur í sér að sú stund rennur 

aldrei upp sem hugveran myndi segja við sjálfa sig eða aðra: „Það er fullkomnað“. Sá algildi 

sannleikur sem er vakinn gegnum atburðinn er óhjákvæmilega ófullnaður – og tryggð við hann felst 

í að játast  þeirri óendanlegu opnun, að það mun halda áfram að bera að eitthvað óvænt tiltekið sem 

enn er undanskilið og verður þar með að verkefni eða viðfangsefni baráttu. Neitun á þessu, það að 

láta sem verkefninu ljúki eða sé lokið, felur í sér neitun á algildinu sem slíku, takmörkun þess við 

svið hins almenna og hins tiltekna. Á sviði stjórnmála segir hann slíka afturhaldssama aðgerð til 

dæmis birtast í hinni almennu hugmynd um kerfisbundin mannréttindi, sem geri stjórnvöldum kleift 

að krossa í reiti, segja „hér ríkja mannréttindi“ (en bæta við: „þarna ekki“) og horfa þannig fram hjá 

þeirri víglínu sem jafnharðan er komin fram á öðrum vettvangi innan ríkis þeirra, sem snýst um 

sama grundvallaratriði ef því er tekið sem óendanlegri opnun.

Loks, í áttunda lagi, er Sannleikur algildur. Atburðurinn er tilfallandi og tilviljun háður. 

Afleiðingin, staðhæfingin, er hins vegar óstaðbundin og óbundin atburðinum sjálfum – atburðurinn 

opnar fyrir sannindi sem eiga við um alla alltaf. Það á við jafnt á sviði lista, stjórnmála, vísinda og 
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ástar: frá uppgötvunum Kópernikusar og Galileós til frönsku byltingarinnar og – fái Badiou nokkru 

um það ráðið – til maí ’68.

Samantekt á því sem Badiou nefnir útdrátt heimspeki sinnar, gæti þá verið svohljóðandi: 

Hugsun er hinn rétti miðill hins Sannleika, borin að hugveru sem stofnað hefur verið til með 

Atburði og tryggð við atburð, sem ristir upp alfræðina, það er alla þá þekkingu sem fyrir er. 

Atburðurinn felst í ákvörðun um það sem áður var óákvarðað og óákvarðanlegt, það er fullyrðingu 

sem er ekki empirískt sannreynanleg heldur yfirlýsing. Það sem verður til í atburðinum er þó ekki 

fullyrðingin sjálf, og ekki merking hennar, heldur breyting á huglægri afstöðu sem gerir 

fullyrðinguna afdrifaríka. Í þeim skilningi er sérhver sannleikur einræður: hann felst ekki í 

tilteknum túlkunum hans, sem fylgja í kjölfarið og takast má á um, heldur einfaldri játun eða neitun 

staðhæfingar. Sérhver sannleikur er einstæður, í þeim skilningi að byggja ekki á almennu safni 

tiltekinna þátta eða umsagna. Sannleikur verður aðeins reyndur með því að fylgja eftir hugsun og 

það er þessi hugsun sem grundvallar huglæga afstöðu. Atburðurinn sprettur úr tilteknum tilfallandi 

kringumstæðum en afleiðingar hans og Sannleikur eru algild og óháð þeim aðstæðum. Verkefninu 

sem opnast með atburðinum, í fylgni við sannleikann, verður aldrei lokið. 

Í enn knappara máli: Af einstæðum atburði verður opnun að algildum sannleika; með 

aðgerðum í tryggð við hann er hinu tiltekna í aðstæðunum breytt, sem leiðir til breyttrar stöðu 

almennt. Eða:

Hið einstæða —> hið algilda —> hið tiltekna —> hið almenna.

Ef módernismi í kvikmyndagerð eða kvikmyndir Godards fela í sér einstæða uppákomu þarf að 

sýna hvaða algilda Sannleika þær færðu fram, eigi hann að fela í sér tilteknar afleiðingar utan 

kvikmyndanna sjálfra og mátt til umbreytinga á sviði hins almenna.
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16. Weekend (1967)

The horror of the bourgoiesie can only be overcome by more horror.
(Weekend, 1, 27:50)

Siðferðileg skrímsli

Une femme mariée kynnti sig til sögunnar sem brot úr kvikmynd, Weekend (1967) segist vera 

kvikmynd á villuráfi um alheiminn – „un film égaré dans le cosmos“. Síðan segist hún vera 

kvikmynd sem fundist hafi í brotajárnshaug, „un film trouvé a la ferraille“.

Þessi kvikmynd sýnir frá upphafi til enda líf fólks í samhengi við bíla og umferð þeirra. Það 

verður ekki vart við neinar dyggðir í kvikmyndinni, aðeins lesti, og þeir birtast í samhengi við 

bílamenningu, þar sem bílarnir eru ekki bara holdgervingur skiptagildis, stöðutákn og verðmæti, 

heldur upphafsreitur heillrar rökvísi, lífheims þar sem tæki sem var til þess gert að leysa vandamál – 

ferða á milli staða – elur af sér sjálf vandamálin, hindranirnar og tímateppu sem mannfólkið ver 

dögum sínum í. Weekend – myndin gerist á helgi, það er á frídögum, en stundirnar sem birtast okkur 

í lífum fólksins sem notar tækifærið til að fara út á land og njóta frístunda eru allt annað en lausar 

við streð. Þær birtast ekki bara sem vinnustundir, heldur átök, eitthvað í ætt við viðvarandi 

stríðsástand.

Strax frá upphafi er þessi lífheimur dreginn svo skörpum dráttum og þættir hans svo ýktir að 

orðið karikatúrískt er nauðsynlegt til að lýsa aðferðinni: í fyrsta atriði myndarinnar sjást karl og 

kona umsvifalaust  ræða hvernig best væri að koma eiginmanni hennar fyrir kattarnef, eins og þar sé 

tilkomulítið viðfangsefni á ferð. Þau minna helst á Eichmann eins og Arendt lýsir honum. Að leggja 

á ráðin um morð virðist hér fullkomlega hversdagslegt. Bílslys virðist helst koma til greina: Mundi 

hann eftir að gera við bremsurnar? spyr karlmaðurinn á svölunum innan um trjágróður á björtum 

sumardegi. Nei, ég fékk hann til að gleyma því, svarar konan. Sjö manns drápust á Evreux 

gatnamótunum síðasta sunnudag, nefnir hann. „Ah oui, ça serait bien,“ ansar hún eins og annars 

hugar – já, það væri ágætt. – Grunar manninn þinn eitthvað, spyr hann. Nei, ég leyfi honum að ríða 

mér stundum svo hann heldur að ég elski hann. Um leið heyrum við í bílflautum og fyrsta 

bardagasena myndarinnar hefst á bílastæðinu fyrir neðan þau: karlmaður stígur út úr Austin mini til 

að slást við karlmann úr rauðum sportbíl. Kona úr sportbílnum tekur þátt, hleypur á eftir þeim og 

grýtir einhverju, að því er virðist bókum, í andstæðinginn, þar til hann liggur á jörðinni á meðan 

maðurinn sparkar í hann. Parið keyrir burt og skilur við manninn á jörðinni, hann staulast á fætur.
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Efnishyggja hjónanna mun reynast yfirgengileg og ógeðsleg – á þennan karikatúríska máta – 

fram undir miðbik myndar þegar hvörf verða í frásögninni. Eftir harðan árekstur hjónanna við tvo 

aðra bíla, sem laskar þá alla og verður farþegum hinna bílanna að aldurtila hrópar konan skelfingu 

lostin: Ah! Hermes handtaskan mín!. Eins og iðulega beitir Godard brögðum sem eru náskyld 

kómedíu, hér nánar tiltekið paródíu, tilheyra henni jafnvel, en þó án þess að tímasetja atburðarás 

þannig að hún veki hlátur: við hverfum aldrei burt frá forsendum skrípamyndarinnar inn í 

kunnuglegri veröld og viðmið, þaðan sem ýkjurnar myndu birtast okkur óvænt, heldur eru þær 

viðvarandi. Ef benda ætti á hvað það er sem vekur viðbjóð eða ónotatilfinningu í myndinni er það 

hugsanlega einmitt það: að lögmál veraldarinnar sem birtast í henni virðast heil og engrar 

undankomu auðið frá fáránlegri harðneskjunni. Ekki í persónum sem myndu vera fulltrúar annarrar 

afstöðu til tilverunnar, eins og Pierrot le fou sem leitaði útgönguleiðar – nema þá þeim sem birtast 

sem fjarstæðukenndar innrásir í raunveruleikann, á við „son Guðs og Alexandre Dumas“ og 

Napóleon Bonaparte – og þá ekki heldur í neins konar íhygli hjónanna gagnvart eigin afstöðu: 

hvorki þegar þau telja upp fyrir syni Guðs, sem segist geta uppfyllt allar óskir þeirra, hvað þau 

girnast – sem hann segir ekki þess virði að uppfylla – né þegar þau slást um yfirráð yfir bílum eða, 

auðvitað, leggja á ráðin um morð. Á enn einum vettvangi dauðslyss og brennandi bíla í myndinni, 

undir miðbik hennar spyr eiginmaðurinn lík eða dauðvona mann á götunni hvort hann viti um 

verkstæði nálægt – en hirðir ekki frekar um fórnarlömbin þegar hann fær ekkert svar. Konan spyr 

annað fórnarlamb sem liggur í götunni, fær ekkert svar og eiginmaðurinn kemst að niðurstöðunni: 

Þessir hálfvitar eru dauðir. Persónurnar eru eigingjarnar án íhygli og samkenndar – alveg – og þess 

vegna nokkurs konar siðferðileg skrímsli.

Andartaki eftir slagsmálin á bílastæðinu í upphafi myndar sjáum við eiginmanninn sem hafði 

horfið frá parinu sem leggur á ráðin um að myrða hann, til að tala í símann: ekki hringja hingað, það 

er hættulegt, segir hann, greinir frá slagsmálunum á bílastæðinu og segir: Ég hélt um stund að 

maðurinn hefði drepist. Já, það væri indælt ef það hefði verið hún. Nei, peningana fyrst. […] Ég 

þarf að fara varlega, eftir svefntöflurnar og gasið. Hún er heimsk en fyrr eða síðar fattar hún hvað 

er á seyði. Það mikilvægasta er að pabbi hennar hrökkvi upp af. Þegar Corinne er komin með 

peningana göngum við frá henni. Hjónin leggja þannig á ráðin um að myrða hvort annað, án þess að 

þess verði vart að þau hafi blendnar tilfinningar til málsins, enda peningar í húfi. 

Rétt eins og í Pierrot le fou leikur kynlíf eða kynferðisleg aðlöðun og samlífi 

gagnkynhneigðra lykilhlutverk sem drifkraftur þess sem fram vindur í myndinni, en rétt eins og í 

Pierrot le fou, og Vivre sa vie áður svo tekið sé enn afdráttarlausara dæmi, birtist það ekki sem slíkt 

heldur aðeins afleiðingar þess. Að kynlíf birtist ekki – þetta er tímabært að tilgreina nánar: innan 
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frásagnarhefðar Hollywood, einkum á dögum Hayes-kóðans svokallaða, birtist  kynlíf auðvitað ekki 

í kvikmyndum í þeim skilningi sem það birtist í klámi.78  Hayes-kóðinn eru reglur sem 

framleiðendur í Hollywood settu sér sjálfir, að einhverju leyti í von um að þar með myndi afskiptum 

og ritskoðun einstakra fylkja og annarra yfirvalda af sýningu kvikmynda ljúka. Reglurnar tóku gildi 

árið 1930 en var framfylgt  af Hollywood framleiðendum frá og með 1934 til ársins 1968. Fyrstu 

þrjár greinar reglanna sögðu:

1. No picture shall be produced that  will lower the moral standards of those who 
see it. Hence the sympathy of the audience should never be thrown to the side of 
crime, wrongdoing, evil or sin.

2. Correct standards of life, subject only to the requirements of drama and 
entertainment, shall be presented.

3. Law, natural or human, shall not  be ridiculed, nor shall sympathy be created 
for its violation.

Þar á eftir fylgdu tilmæli um tiltekin atriði og nánari útfærslur. Í liðnum Kynlíf mátti lesa:

2. Scenes of Passion
a. They should not be introduced when not essential to the plot.
b. Excessive and lustful kissing, lustful embraces, suggestive postures and 

gestures, are not to be shown.
c. In general passion should be so treated that these scenes do not stimulate the 

lower and baser element.79

Þrátt fyrir að flokkun mynda eftir aldurshópum hafi tekið við af Hays-kóðanum árið 1968 má segja 

að enn í dag einkennist meginstraumsfrásagnir í kvikmyndum af því að kynlöngun, eða 

kynferðislegt aðdráttarafl, spilar þar oft meginhlutverk, er jafnvel drifkraftur söguþráðar, og um leið 

eru þessar langanir gefnar sterklega til kynna með augnaráði, með áherslu á líkama konunnar eins 

og hann birtist sem kynferðislegt viðfang, sýndur í hlutum eða með pani, á sambærilegan máta og 

ert er við bíla í bílaauglýsingum, eða á öðrum vettvangi þar sem blætisdýrkun hluta er markmið. 80 

Þessar aðferðir til að beita kvikmyndavél til blætisdýrkunar kvenlíkamans og til að sýna 

kynferðislega örvun sniðgengur Godard alfarið, nema að því leyti sem hann gerir aðferðirnar sjálfar 

að viðfangsefni, til dæmis með myndum af blaðaauglýsingum, veggspjöldum og svo framvegis.
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78 Sjá umfjöllun um Preciado og „leynisafnið“ í kaflanum um Vivre sa vie.

79 Allan textann má nálgast hér: http://www.artsreformation.com/a001/hays-code.html (sótt 6. apríl 2011).

80  Laura Mulvey gerir grein fyrir augnaráði karlmannsins sem ráðandi afli fyrir birtingarmyndir kvenna í 
kvikmyndum í greininni „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ í breska tímaritinu Screen árið 1975.



Hugmyndafræðilegur móri

Í því samhengi er vert að kynna til sögunnar annað hugtak áður en lengra er haldið, sem fengið er úr 

tungutaki prentverks: móri. Þegar ljósmyndir eru prentaðar, eru þær rastaðar, sem kallað er, það er, 

svarthvítar ljósmyndir sem á ljósmyndapappír eru gerðar úr misdökkum óreglulega dreifðum 

punktum eða flekkjum, eru yfirfærðar á prenttækt form, samansett  úr alsvörtum og alhvítum 

flekkjum eingöngu, sem dreift er eftir reglubundnu mynstri, en eru misstórir innbyrðis. Rökvísi 

prentverksins er önnur en rökvísi ljósnæmra efna að þessu leyti, að hver flötur getur aðeins verið 

þakinn bleki eða ekki þakinn bleki – þar er ekki stigsmunur í boði. Að hver reitur í offset-prentaðri 

ljósmynd er ýmist alveg svartur eða alveg hvítur sést best á dagblöðum, þar sem rastinn er grófur, 

þ.e. hnitakerfið sem punktunum er raðað eftir er ekki jafn fíngert og það sem vandaðri pappír þolir, 

til dæmis glanstímarit. Þó er í báðum tilfellum, að öðru leyti, nákvæmlega sama ferli að baki. Þegar 

hins vegar upprunaleg ljósmynd stendur ekki til boða, og mynd er tekin úr einum prentmiðli til að 

prentast á ný  í öðrum, til dæmis úr dagblaði til að prenta í tímariti, þá er myndin tví-unnin: fyrst 

færð í einn rasta, og þaðan í annan. Þegar ósamstæð hnitakerfi eru þannig gert hvort öðru háð, eða 

öðru lýst í gegnum hitt, kemur fram þriðja mynstrið sem um leið gerir hin tvö sýnileg, þar sem 

annars væri auðvelt  að horfa fram hjá þeim. Þetta þriðja mynstur reglubundinnar skörunar, sem 

dregur fram og gerir sýnileg kerfin tvö að baki, er kallað móri (moiré). Segja má að eitthvað 

hliðstætt gerist alltaf þegar einn sjónrænn miðill er sýndur gegnum annan: veggspjöld hafa áorkan í 

umhverfi sínu sem er hins vegar rofin þegar þau eru sýnd í kvikmynd, þá verður tæknin og brögðin 

sem beitt er sýnileg á kostnað virkninnar sem þeim er ætlað að hafa. Sama gildir þegar gamalt 

sjónvarpsefni er haft til sýnis á Youtube í dag.81  Skörun miðla getur gert miðlana sýnilega með 

einhverju í ætt við móra sem myndast milli tveggja ósamstæðra mynda. Það þýðir ekki að síðari 

miðillinn sýni hvað „raunverulega“ fór fram í þeim fyrri – áhrifamáttur nýja miðilsins er jafn beinn 

og sniðgengur jafn rækilega meðvitund okkar um hann sem miðil, þar til honum er síðar skákað 

með enn nýjum miðli og hann gerður sýnilegur.

Það má segja að það sé nokkurs konar móri sem birtist þegar meðvitund hugverunnar 

Godard-með-myndavél miðlar þeim myndum sem fyrir honum blasa – þar með talið, og jafnvel 

helst, þeim myndum sem láta eins og þær séu ekki myndir, það er þeim myndum sem er ætlað að 
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81 Eða jafnvel þegar ræðumenn sem náð höfðu tökum á ræðutækni fyrir tilkomu sjónvarpsins birtust í stofum 
fólks í fyrsta sinn og bendingar þeirra virtust hjákátlegar og leikrænar. 



hafa beina áorkan en ekki að vera yfirvegaðar sem myndir, eins og til dæmis þeir þættir sem saman 

mynda ásýnd tiltekins lífsstíls og menningarlegs auðmagns.82 

Hlýðni við Hayes-kóðann og aðrar slíkar reglur felur í sér að tilteknir forboðnir þættir eru 

einfaldlega sniðgengnir en eftir stendur bjögun í nálægð þeirra – segjum til dæmis áhrif 

kynferðislegs aðdráttarafls á gjörðir fólks – óskoðuð, því yfir myndina sem blasir við er ekki varpað 

öðru hnitakerfi sem leiða myndi þættina sem myndin er samansett úr í ljós. Það er: að í Hollywood 

sé alltaf til staðar lína, sem er sögulega háð og færanleg en heldur engu að síður áfram að vera lína 

sem ekki er stigið yfir og má segja að miðist í dag og jafnvel hverju sinni við sundfatnað kvenna: 

bikiní eru nú þröngt skorin, en halda áfram að skilgreina hvað er sýnt og hvað er ekki sýnt í mynd. 

Um leið er sjónarhóll hins vegar aldrei skekktur með þeim hætti, aldrei kallaður fram móri, sem 

gera myndi myndina sýnilega sem mynd – til að sýna, til dæmis, bikiní og ásetninginn með bikiníi, 

ásetning karlanna sem hanna þau, menningarleg viðmið sem birtast  í þeim, áorkan þeirra og svo 

framvegis. Áorkan sína fá þær myndir sem birtast að hafa ígrundunarlaust, og þar með þær 

kynörvandi myndir sem sigla, býsna auðveldlega, milli skers og báru hinna bönnuðu þátta (um þetta 

gilda undantekningar eins og David Lynch sem er afar meðvitaður höfundur þegar kemur að 

framköllun móra.83

Í mæltu máli hefur Godard ítrekað brýnt að myndin sé ekki ófær um að miðla neinu, hún eigi 

ekki að veigra sér við að miðla neinu, þar með talið gasklefunum í Auschwitz, og má af máli hans 

ráða að raunverulega ástæðan fyrir því að þeir hafa ekki birst í kvikmynd sé ekki virðing eða 

tillitssemi heldur hugleysi. Þegar Móses kom niður af fjallinu eftir að sjá Guð segir Godard að hann 

hafi ekki miðlað myndinni, því sem hann sá, heldur fært fólkinu texta. En textinn var ekki bara 

hvernig texti sem er, heldur bann. Þú skalt ekki. Frakkland er þekkt fyrir aðra afstöðu til bannsins í 

almennum skilningi en Bandaríkin og önnur viðmið um „siðferði“ eða velsæmi innan kvikmynda 

og lista. Þó væri vítavert að hrapa að þeirri ályktun að þar sé það ekki til staðar. Enn í dag, rétt  eins 

og þegar Godard hof störf, þurfa kvikmyndir að fá leyfi frá stofnun á vegum 

menntamálaráðuneytisins. Á 7. áratugnum var þetta kvikmyndaeftirlit aðhaldssamara en það er í 

dag og er saga myndarinnar Une femme mariée (1964) forvitnilegt dæmi en myndin, sem fjallar um 

framhjáhald, fékk ekki leyfi til sýninga fyrr en upprunalegum titli hafði verið breytt úr La femme 
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82  Raunar mætti draga þá hliðstæðu að segja að öll greining felist í meðvitaðri framköllun slíks móra, 
misgengis milli tveggja hnitakerfa/hugtakakerfa: þess sem hluturinn gerir/hlutnum er ætlað að gera fyrir 
ígrundun, og þess hugsanakerfis sem liggur skoðun hlutarins til grundvallar.

83 Til dæmis með beitingu nærmynda af banal þáttum sem hafa ekki skýr áhrif á framvindu og er skýrt tekið 
fram í fagurfræðilegum leiðbeiningum klassískrar kvikmyndagerðar að skuli því aldrei sýnd í nærmynd (sbr. 
Reisz 1968).



mariée í Une … – til að ekki væri gefið til kynna, virðist  vera, að myndin fjallaði um giftu konuna 

sem slíka, heldur væri aðeins saga tiltekinnar giftrar konu.84  Le petit soldat, kvikmyndin sem 

Godard gerði árið 1960, strax eftir A bout de souffle, fékk ekki sýningarleyfi, hvorki innan 

Frakklands né til útflutnings, fyrr en árið 1963 – vegna þess að hún fjallaði um Alsírstríðið.85 Síðar 

á ferli Godards, 1983, veldur Je vous salue, Marie mikilli úlfúð meðal kaþólskra bæði í Evrópu og 

Bandaríkjunum og hann dregur myndina sjálfur úr sýningum í Róm vegna afstöðu vatíkansins. Ef í 

kvikmyndagerð Godards virðist ekki vera til staðar nokkurt bann, ef hann virðist falla undir þá 

skilgreiningu Adornos og Horkheimers á list  að hún sé óforskömmuð en háttvís, andspænis 

menningariðnaði sem sé klámfenginn en teprulegur, þá er það í reynd ekki vegna þess að bannið 

ríki ekki yfir honum og verkum hans eins og öðrum ríkisborgurum. Hins vegar má í átökum hans 

við markalínur yfirvalds sjá viðleitni gegn banninu – og aðra huglæga afstöðu þess sem rekst á það 

sem utanaðkomandi bann, en bandaríska iðnaðarins sem setti sér sjálfur yfirlýstar skorður með 

nokkurs konar forvirkri aðgerð til að forðast að bannið bærist þeim utanað sem slíkt.

Um leið og Godard er ekki viljugur undirgefinn banninu, má segja að nálgun hans eigi 

eitthvað skylt við þá klisju að „frelsi fylgi ábyrgð“ – sem endurspeglast í þeim orðum hans að 

höfundur hafi engan rétt aðeins skyldur:86  Skyldan sem Godard starfar eftir er sú skylda 

hugsunarinnar að ekkert sem berst honum fer óígrundað aftur frá honum. Þannig er vert að merkja 

við að þættinum sem vitnað er til að ofan lýkur á yfirlagningu einnar myndar yfir aðra: Charlie 

Chaplin situr í kvikmyndasal ásamt félaga sínum og hristir höfuðið yfir hverju sem er á tjaldinu + 

nærmynd af ísetningu í klámmynd. Chaplin og félaginn standa upp, ganga út  úr kvikmyndahúsinu 

og Chaplin klórar sér í hnakkanum, áhyggjufullur yfir því sem hann sá (HdC 2b: 27, 38–28:03). Og 

það er með róttækum hætti sem myndin af kynlífi „birtist ekki“ í myndinni Weekend frekar en 

öðrum kvikmyndum Godards: það fer ekki óígrundað í gegn, þetta sem kemur að manninum, 

óhjákvæmilega, sem mynd, i skilningi Bergsons, því miðlar hann aðeins gegnum annars konar 

mynd eða annan miðil og gerir þannig myndina sjálfa sýnilega sem mynd, það er upprunalega 
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85  Þegar ráðherra staðfesti ákvörðun eftirlitsins voru gefnar þrjár ástæður: „First, because the film showed 
torture (“The fact that these tortures are carried out by the FLN in no way affects the judgments that must be 
applied against these practices and their representation on the screen”)—meaning that the French 
government, which tortured but would not permit it to be said that it tortured, also required that torture be 
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of “the words given to a protagonist of the film and by which the action of France in Algeria is presented as 
devoid of any ideal, whereas that of the rebellion is defended and exalted.” (Brody 2008, 101)

86  „The right of the author — it's really not possible. An author has no right. I have no right. I have only 
duties“  – Godard í viðtali í Les Inrockuptibles. Orðin falla í samhengi við höfundarréttarvernd sem Godard er 
mótfallinn (Lalanne 2010).



miðilinn, miðilinn sem erótísk list eða klám leggur sig fram um að láta virðast gegnsæjan. Myndin 

kynlíf eða miðillinn erótík verða sýnileg í öðru atriði Weekend þegar eiginkonan fláráða situr 

hálfnakin á skrifborði og segir elskhuga sínum, sem situr við borðið alklæddur, í skyrtu bindi og 

vesti, frá atburði síðasta þriðjudegs. Hún snýr hálfpartinn frá honum svo uppsetningin, á meðan hún 

segir frá en hann spyr spurninga, á eitthvað skylt við fund hjá sálgreinanda. Í bakgrunni er gluggi, 

með hálfgegnsæjum gluggatjöldum, en birtan streymir inn svo þau tvö birtast okkur sem 

skuggamyndir á meðan hún lýsir kynlífi með öðrum manni og konu í smáatriðum. Myndavélin 

gengur fram og aftur eins og í hægum andardrætti, að andliti karlsins, frá til að sýna þau bæði og 

líkama hennar á borðinu, að andliti konunnar, frá aftur. Konan heldur áfram frásögn sinni hægt, eins 

og játningu, af því þegar þau þrjú afklæðast, Paul, eins og maðurinn heitir, hellir viskí yfir rassinn á 

henni og sleikir það af: „Það var ekki nótalegt, það var eiginlega dásamlegt“. Frásögnin er full af 

vökvum – eftir samfarir fara þau í eldhúsið og Monique krýpur með rassinn ofan í mjólkurskál 

kattarins og skipar hinum tveimur að fróa sér á meðan. Paul setur egg milli rasskinna sögumanns 

þar sem hún krýpur líka, þegar hún fær fullnægingu brotnar eggið og lekur niður fótleggi hennar. 

Þar lýkur frásögninni og elskhuginn spyr hvort þetta sé sönn saga eða martröð. Ég veit  ekki, segir 

konan. „Je t'adore, Corinne,“ segir hann og biður hana að koma og æsa sig.

Þetta atriði er frábrugðið öllum öðrum í myndinni og frábrugðið öðrum í myndum Godards 

fram að þessum tíma, að inntaki: í fyrsta lagi erum við í nærveru tveggja persóna í löngu óklipptu 

skoti – þó um nokkurs konar einræðu sé að ræða fer hún fram í samspili konunnar við karlinn, en 

ekki beint við áhorfendur. Við deilum með þeim tíma og rými, og við deilum tveimur erótískum 

stundum í einu – þeirri sem konan segir frá og þeirri sem rís milli hennar og mannsins á meðan. 

Myndavélin undirstrikar það sem fram fer í atriðinu, og þó að „samkennd“ sé ef til vill ekki fyrsta 

orðið sem manni kemur til hugar er engu að síður um að ræða tengsl á grundvelli langana og hvata, 

þar sem það eina sem stendur í vegi áhorfenda og persónunnar er persónan sjálf, ef nokkuð, sumum 

mun hugnast frásögn hennar, öðrum ekki, mörgum líklega bland beggja.

Godard hefur raunar gert  grein fyrir því hvaða augum hann lítur skot sem þetta, í samhengi 

sálgreiningar. Í viðtali sem tekið var við hann í janúar árið 2000 segir hann:

The shot/reverse-shot technique is wrong. The true reverse-shot must be more or 
less aligned with the two figures. To hear the other person, you have to place the 
camera behind him so as not  to see his face and hear him through the person who is 
listening. (Godard 2004, 19)

Við höfum þegar séð hvernig Godard beinir linsunni iðulega þvert á móti aðeins að einni manneskju 

í einu, sem horfir jafnvel beint í hana og rýfur þar með fjórða vegginn sem kvikmyndin erfir úr 
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leikhúsinu – horfir beint á áhorfendur, og gefur ekki til kynna hvort sem á einræðu eða samræðu 

stendur, að nokkur viðmælandi deili rými með henni, heldur talar út fyrir rýmið til áhorfenda beint. 

Hér fer Godard hins vegar nýja leið og skýtur í samræmi við það sem hann lýsir, síðar, árið 2000, 

sem lausn, þeirri sömu og beitt  er í sálgreiningu, með sama markmiði: í fyrsta lagi krefst  innri 

skoðun mælandans þess að hann horfi ekki framan í viðmælanda á meðan hún/hann talar, hafi ekki 

hugveru fyrir framan sig. Í öðru lagi krefst athygli sálgreinandans þess að sjúklingurinn sé ekki í 

sjónmáli, til að hún beinist öll að orðum hans/hennar. Þratt fyrir að konan sitji hálfnakin uppi á 

skrifborði á meðan hún talar, og þrátt  fyrir hreyfingu myndavélar til og frá andlitum beggja þeirra 

persóna sem sjást í atriðinu, verður lýsingin, með gluggann í bakgrunni, til þess að við sjáum ekki 

framan í þau – þó hótinu betur framan í hann sem snýr beint að myndavélinni, en hana sem snýr á 

hlið og hefur þannig hvorki okkur né hann í sjónmáli á meðan hún talar. Við heyrum þannig fyrst og 

fremst orð hennar, en sjáum þau líka í viðbragði hans – sem í þessu tilfelli felur í sér stillingu og 

rósemd sem ekki er sjálfgefin út frá þeirri sögu sem konan segir: hann sýnir stillingu fyrir okkar 

hönd og túlkar orð hennar með viðbragði eða viðbragðsleysi sínu. (Sama atriði mætti auðveldlega 

hugsa sér með afbrýðisömum elskhuga sem rýkur upp til handa og fóta í reiðikasti og svo svo 

framvegis.) Stilling hans er slík að það kemur okkur á óvart í lok atriðisins þegar hann biður hana 

að koma með sér að gera sig æstan – að sagan hefur engu að síður vakið með honum losta, og það 

svarar að einhverju leyti spurn áhorfandans.

Það óvenjulegasta við atriðið, innan höfundarverks Godards og þessarar myndar, er þó 

erótíkin sjálf. Með því að láta atriðið aðeins birtast gegnum frásögn konunnar er hægt að ganga 

miklu lengra í opinskárri frásögn af kynferðislegum athöfnum – þó ekki sé ljóst hvort þar er á ferð 

raunveruleiki eða „martröð“ – en ef frásögnin væri bundin því sem sýnt er í mynd. Súrrealisminn í 

atriðinu, óvenjuleg nautnafull notkun hversdagslegra húsmuna og matvæla, hlutir „a röngum stað“, 

sem er einhvers staðar í grennd við það sem Buñuel birtir í sínu myndmáli gerir frásögnina sterka, 

að einhverju leyti jafnvel yfirgengilega, og eftirminnilega það sem eftir lifir myndar. Hún er hins 

vegar gjörólík því sem á eftir fer í þessari kvikmynd: í nánd við persónur, frásagnarmáta, hraða, 

töku, birtu og jafnvel að því einfalda leyti að gerast  innandyra, en lunginn af myndinni á sér stað 

utan dyra. Þrátt fyrir að hún beri öll merki þess að vera „ærleg“ eða „blátt  áfram“ í kynferðislegri 

nánd sinni verður hún ekki greind með sannfærandi móti nema í samhengi myndarinnar í heild. 

Spurningin vakir: hver, ef þá nokkurur, eru vensl kynferðislegra óra og hugmyndafræði?
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Umferðin, fáránleikinn, hryllingurinn

Segja má að eftir þennan 13 mínútna aðdraganda hefjist meginsöguþráður kvikmyndarinnar, sem 

styðst við genre-ið road-movie, þegar aðalpersónurnar, hjónin sem leggja á ráðin um að myrða 

hvort annað, stíga niður úr íbúð sinni á bílastæðið þar sem slagsmálin fóru áður fram og búa sig 

undir að leggja af stað í ferðalag, til föður konunnar, sem þeim liggur líka nokkuð á að drepa. 

Maðurinn byrjar á að skammast í ungum dreng í indíánabúningi, sem stendur á stæðinu og skýtur 

örvum af boga. Maðurinn bakkar á sínum svarta blæjubíl á bláan bíl af gerðinni Daupine, 

drengurinn hrópar á mömmu sína til að láta hana vita, þiggur mútur af karlinum fyrir að þegja, en 

heldur þó áfram að hrópa á mömmu – meira að segja börnin eru eigingjörn, fláráð og 

tækifærissinnuð í þessum heimi! Rifrildi fer af stað þegar móðirin, eigandi bílsins sem bakkað var á 

kemur niður –  maðurinn segir þetta ekki vera neitt og ætlar að leggja í hann án frekari eftirmála en 

þá kemur sá þáttur stéttanna í ljós sem mun leika lykilhlutverk í myndinni: konan segir: „Þrátt  fyrir 

að tengdapabbi þinn eigi blokkina …“ – en eiginkonan sem er sest í bílinn svarar: „Og bara af því 

að þú ert í kjól frá Chez Dolores …“ (hvort sem það er skírskotun til auðs, snobbs eða fátæktar er 

það augljóslega stétt- og smekkbundin skírskotun, af þeim toga sem Bourdieu tekur til greiningar í 

höfundarverki sínu). „Litla tík úr nr. 16“ segir síðan eiginkonan á meðan þau hjónin draga konuna 

afsíðis og karlinn sprautar grænni málningu yfir kjól og bíl konunnar, sem hendir í hann 

tennisboltum þar til karlinn hennar birtist með byssu og skýtur á hjónin sem komast undan á 

bílnum.

Þriðja atriði myndarinnar er loks hið frægasta, sjö og hálfrar mínútu. langt atriði í einni 

samfelldri töku,87  þar sem hjónin reyna að komast fram úr umferðarteppu vegna bílslyss, á 

þjóðvegi. Í atriðinu birtast rifrildi og spenna milli fólks sem hvert vill komast leiðar sinnar en ekki 

hleypa öðrum fram úr, en fullkomið skeytingarleysi um bíl sem liggur á hlið eða blóði drifin lík í 

vegarkantinum. Það er þó tæknilega útfærslan sem gerir þeta skot nafntogað: hið langa tracking-

skot gerir kleift að ýkja með því einu að sýna: þrátt fyrir tígrisdýr í búri á einum pallbíl og lamadýr 

á öðrum, börn sem kasta boltum sín á milli, eða par sem hefur ákveðið að hafa sitt picnic á 

malbikinu sjálfu er ekkert fjarstæðukennt við aðstæðurnar: umferðarteppur vegna bílslsysa eru 

næsta hversdagslegt fyrirbæri, og að fólk þeyti óþolinmótt flautur á meðan það bíður. Með því hins 

vegar að skruna fram hjá bílunum og birta þá ásamt farþegum, tilteknu fólki í tilteknum fötum, á 

tilteknum leiðangri hvert og eitt, með því að gefa svo mörgum þáttum þessa einfalda fyrirbæris, 

einnar bílateppu, þennan tíma og þessa athygli en án þess að rjúfa samfelluna heldur sýna 
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aðstæðurnar um leið sem einar aðstæður þar sem tilfallandi samhengi er á milli þessa ókunnuga 

fólks blasir við fáránleiki sem með annarri útfærslu væri ekki sýnilegur. Engin greinanleg orðaskipti 

eiga sér stað, þó fólkið bjástri eitt  og annað, reifi seglin á skútu í aftanávagni lítils fólksbíls og svo 

framvegis – hér ríkir myndin ein, og hljóðskúlptúr úr bílflautum en akrar og tré þögull fasti í 

bakgrunni allan tímann. Myndavélin tilheyrir í reynd ökrunum og trjánum, umhverfinu – og horfir 

utan frá á menningarfyrirbæri sem fyrir vikið verður undarlegt, fáránlegt. Myndatakan gerir 

realisma að absúrdisma.

Í fjórða atriði myndarinnar verðum við vitni að afleiðingum árekstrar sem hjónin taka með 

jafnaðargeði, þegar bíll er dreginn í hlað að verslun þar sem þau gera stutt stopp  – konan segir 

óskandi að fórnarlömbin hefðu verið foreldrar hennar. Þegar blóðugt lík ungs manns birtist í 

framsætum rauða sportbílsins sem dreginn var að heyrum við karlrödd hrópa: „Borgaralortur!“ en 

kvenrödd svara: „Sveitadurgur!“ – aftur stéttbundnar móðganir. „Þú drapst  manninn sem ég elska! 

Hvers vegna hélstu þig ekki í hlöðunni þinni?“ – „Hvers vegna að keyra svona hratt? Þetta er ekki 

St. Tropez!“ – „Þú þolir ekki að við eigum peninga en þú ekki, er það? Þú þolir ekki að við skulum 

ríða á Rivíerunni, ríða á skíðasvæðum!“

Í mynd:

SS — LUTTE SS — LA LUTTE DES CLASSES

Og hér birtist okkur í orðum, á meðan þrír menn af bændastétt (smekkbuxur, köflóttar skyrtur) 

standa fyrir framan vegg þakinn auglýsingaspjöldum og horfa beint framan í myndavélina, öll 

atriðin sem þessi mynd er sett saman úr: kynlíf eða myndin af kynlífi og frásögnin af því, 

stéttskipting innan peningahagkerfis, og bílamenning/vegakerfi sem vettvangur þar sem samfella 

eða stefnumót þessara þátta birtist. „Þolir ekki að við spreðum peningum allt árið á meðan þú getur 

það ekki! Og á vorin förum við til Grikklands þar sem subbulegir bændur eins og þú eru settir í 

fangelsi með aulalegu traktorunum sínum.“ „Það er óþarft að móðga traktorinn minn, 

mademoiselle,“ segir bóndinn og stígur niður úr dráttarvélinni. „Ég er viss um að þu átt  hann ekki 

einu sinni,“ svarar hún, „hann er áreiðanlega í eigu ógeðslegs stéttarfélags eða hallærislegs 

samvinnufélags.“ – „Og útlenski bíllinn þinn – ég þori að veðja að hann er stolinn!“ – „Erfingi 

Robert verksmiðjanna gaf mér hann vegna þess að ég reið honum. Þið getulausa pakk eruð ófær um 

að ríða!“ – Og svo framvegis.

Þegar bóndinn og stúlkan beina sjónum sínum að aðalpersónum myndarinnar til að biðja þau 

að vera til vitnis um hvor var í rétti („Nú er Paul dauður! Hann var í rétti! Auðvitað var hann í rétti, 

hann var ungur, myndarlegur, ríkur …“) keyra þau burt, segjast  ekki hafa tíma. „En við erum öll 
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bræður, eins og Marx sagði,“ segir bóndinn, sem hafði fyrst birst í myndinni raulandi 

internasjónalinn. „Gyðingar! Skítugu Gyðingar!“ hrópar aftur á móti stúlkan á eftir þeim þar sem 

þau keyra burt, en þau bóndinn taka utan um hvort annað, sameinuð í fyrirlitningu sinni á hinum. Í 

mynd:

FAUX—TOGR—APHY

Eiginmaðurinn leiðréttir bóndann þegar konan hans hefur eftir orð hans um bræðralag, þegar þau 

hafa keyrt af stað: „Það var ekki Marx. Annar kommúnisti sagði það. Jesús sagði það.“

Byltingarsinnarnir, fáránleikinn, hryllingurinn

Eftir að hitta mann sem segist vera sonur Alexandre Dumas og Guðs, ofbeldisfullan ofstopamann 

með byssu, í fylgd ungrar konu sem býður þeim að uppfylla allar óskir þeirra ef þau keyri hann til 

Bretlands, og eftir að honum finnst óskirnar og viðtökurnar of auvirðilegar til að virða þær og þau 

hjónin viðlits, svo leiðir skilja, lenda hjónin í árekstri. Á leiðinni eiga sér stað atriði sem snúa með 

einum hætti eða öðrum að stéttaátökum. Við þessi hvörf í söguþræði, verða líka hvörf í 

framsetningu: persónurnar sem verða á vegi hjónanna, og reyndar frá því skömmu áður að þau 

rákust á Napóleon Bónaparte, tilheyra ekki lengur kvikmynd heldur leikhúsi. Um leið er hins vegar 

myndavél ekki beitt jafn meðvitað og agað og áður, hún virðist  raunar ekki sjálfstæð og óháð lengur 

heldur eltir persónurnar þar sem þær takast á og rífast, yfirleitt hið minnsta tvær í rammanum í einu, 

í víðu skoti og framvindu sem afhjúpast með fáum klippingum. Það, eitt og sér, er vitaskuld ekki 

endilega fagurfræðilegur löstur, samræmist til dæmis grundvallarviðmiði Bazins um gildi 

kvikmynda ágætlega. Hins vegar kemur hér fram mótsögn sem ekki er unnið úr með sannfærandi 

hætti: leikarar, fas þeirra, hættir, línur og búningar hneigjast í átt að hinu leikhúslega og tilbúna, en 

kvikmyndatakan og umgjörðin að realisma. Þannig falla mörg atriði fagurfræðilega gagnvart því 

viðmiði sem Robert Bresson setur fram í minnisblöðum sínum sem gefin hafa verið út  sem Notes on 

the Cinematographer (og Godard þekkir vel eins og ráða má af Histoire(s) du cinéma: fyrsta 

tilvitnun fyrsta hluta (1A), fyrstu orðin sem eru mælt fram í verkinu, koma úr þessu riti):.

No possible relations between an actor and a tree. The two belong to different 
worlds. (A stage tree simulates a real tree.) (Bresson, 19) 

Raunar má geta sér til um að það sé beinlínis þetta boðorð sem Godard hefur í huga þegar hann 

staðsetur hjónin milli vegs og skurðar, með trjálund í bakgrunni, í löngu atriði, þar sem persónur 

koma og fara eins og í Beðið eftir Godot – konunni er nauðgað af ferðalangi og öskrar á meðan 
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maðurinn situr og bíður eftir bíl, eins og það sé aðeins enn ein leiðin til að drepa tíma. Bíll 

staðnæmist – eiginmaðurinn spyr hvort hann sé á leið til Oinville, heldri kona í aftursæti svarar með 

spurningu: „Hvort vildu heldur láta ríða þér af Maó eða Johnson?“ „Johnson“ svarar maðurinn og 

konan segir bílstjóranum sínum að aka áfram, maðurinn sé fasisti. Efnislega eru atriði þessa hluta 

myndarinnar ekki verr hugsuð en þau sem birtast  framan af henni – en þessi fagurfræðilegi árekstur 

rýrir ánægjuna af að horfa á þau: leikurinn útheimtir, ef ekki annars konar sviðsmynd, þá annars 

konar kvikmyndatöku, á ekki heima í þessari realísku sýn heldur á leiksviði, kvikmyndagerðin er of 

fátæk til greiningar eða, að öðrum kosti, leiðindin og ljótleikinn svo harður ásetningur leikstjórans 

að freistandi er að móðgast og virða þennan hluta að vettugi.88

Eitt atriði má sjá í beinum tengslum við söguþráðinn framundan: Þegar þau hjónin sitja við tré 

og hlýða á einræðu um sögu stéttaátaka og nauðsyn uppreisnar í Afríku. Fas þeirra, og einkum 

hennar, er annað í þessu atriði en lunga myndarinnar, þar sem hún hlustar og virðist hugsi. Um leið 

hefur hún einhverja natúralíska nærveru sem annars hefur ekki verið að skipta frá því í 

upphafsatriðinu um erótíkina. Hún og hann hafa í umferðinni fyrst og fremst táknað nær hvaða hann 

og hvaða hana sem er, verið einfaldar táknmyndir dregnar skýrum dráttum til að bera söguna.

Þegar þau koma loks til Oinville er faðirinn þegar látinn og ekkjan, móðir konunnar, neitar að 

láta þeim eftir nokkuð af arfinum. Þau myrða hana þá. Eftir það verða þau hins vegar fyrir óvæntri, 

að því er virðist tilviljanakenndri árás skæruliðahóps. Hópurinn, ungmenni í uppreisn, sem dveljast í 

skóginum, stunda mannát á túristum og lesa bít-ljóð hvert fyrir annað við trommuundirleik, verður 

loks karlinum að bana, og í lok myndar gæðir konan sér á honum og öðru kjöti, að því er virðist 

sjálf orðin meðlimur. Í fyrsta lagi felur þannig seinni hluti sögunnar í sér neitun á ályktunum sem 

einhverjum áhorfenda gæti verið freistað að draga af fyrri hlutanum, það er að með þeirri 

skrípamynd sem þar er dregin upp af ofbeldis- og hatursfullri borgarastétt sé höfundur að skipa sér í 

lið með byltingarsinnum síns tíma: skæruliðahópurinn er, ef eitthvað er, enn fáránlegri, enn 

einfeldningslegri, ofbeldisfyllri og óviðkunnanlegri en borgararnir sem áður höfðu birst okkur, og 

innilokunin jafnvel ýktari: þar sést ekki heldur það fas á nokkurri manneskju sem gefur ígrundun 

eða efa til kynna, einhverja leið hugsunarinnar út, burt frá gefnum forsendum. Í öðru lagi er hins 
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88  Myndin (hér the image en ekki the film) er um leið varla neitt neitt – eitt áhrifamesta atriði 
kvikmyndarinnar er hugsanlega þegar píanóleikari situr við flygil á hlaði við bóndabæ og leikur verk eftir 
Mozart en myndavélin skimar um hlaðið sem er mestanpart autt. Stöku vinnumenn og konur standa álengdar 
og hlusta. Það er ekki neitt hérna, virðist vélin vera að segja, líkt og píanóleikarinn sem biðst endurtekið 
afsökunar á hvað hann sé lélegur, þau hefðu átt að heyra kennarann hans spila, kennarann sem sagði Mozart 
er of einfaldur fyrir börn og of flókinn fyrir virtúósa.  Ef við viljum heimfæra þessa umsögn upp á 
kvikmyndina, um hvað snýst hún þá? Er það heimurinn sem er of einfaldur fyrir börn og of flókinn fyrir 
virtúósa, til að kvikmynda? Eða er það kvikmyndin sem slík? Eða þessi tiltekna kvikmynd, sem er of einföld 
fyrir börn og og flókin fyrir virtúósa að horfa á?



vegar sú stund yfirvegunar sem konan á undir ræðuhöldunum við tréð til marks um að 

viðsnúningnum liggi samt einhver uppgötvun að baki. Þá má sjá seinni hlutann sem neitun, ekki 

aðeins á forsendum uppreisnarsveita, heldur yfirveguninni sjálfri eða ágæti hennar: fas konunnar og 

nærvera í þessu atriði, þar sem hún hlustar, er raunar endurtekning á því fasi, nærveru og þeirri líðan 

tímans sem birtist  í upphafi myndar, þegar hún hlýðir á sjálfa sig tala, segja persónulega sögu 

andspænis mannkynssögunni sem hér er sögð – og er loks endurtekin að einhverju leyti í lok 

myndar þegar hún gæðir sér á kjötinu af eiginmanni sínum heitnum. Ef langanirnar sem hún viðrar í 

upphafssenunni eru forsendur fyrir breytni hennar í fyrri hluta myndarinnar, má sjá þær pólitísku 

langanir sem eru viðraðar og kveiktar í seinni sögustundinni sem forsendur fyrir breytni hennar í 

síðasta hluta myndarinnar sem lýkur á mannáti. Þá verða þessar stærri einingar myndarinnar og 

samsetning þeirra hæfing um vensl ígrundunar, innileika jafnvel, og tryggðarinnar við lífsstílinn/

málstaðinn sem fylgir, eða öllu heldur venslaleysi:  að  sannleikskjarni annars feli ekki í sér neitt 

sjálfsagt ágæti hins, sé jafnvel frekar ávísun á terror, hvort sem sannleikskjarninn er persónulegur 

eða pólitískur, að félagslegur óhugnaður sé sannleikurinn að baki hverri friðsælli stund ígrundunar – 

og öfugt. Í þriðja lagi er vert að merkja við venslin sem koma fram milli upphafs og endis, stuttu 

eftir að skæruliðahópurinn tekur hjónin til fanga, kokkurinn í herbúðunum brýtur egg yfir sköp 

eiginkonunnar þar sem hún liggur nakin, klofvega á jörðinni, og virðist síðan búa sig undir að fylla 

hana með heilum fiski. Í hinum fantastísku aðstæðum með skæruliðunum í skóginum uppfyllist 

frásögn sem áður kom aðeins fram í orðum og var ekki ljóst hvort var endursögn raunverulegra 

atburða eða „martraðar“. Hér má segja að standi einhver hæfing um óra – en um leið er opið hvort 

hún er lesin sem svo að langanir konunnar séu loksins uppfylltar þegar hún hverfur frá forsendum 

borgaralegs samfélags inn í samfélag útlaganna, hvort uppfyllingin felur þá í sér vonbrigði eða ekki, 

hvort draumurinn verður að martröð eða martröðin að draumi. Pókerfésin á andlitum leikaranna og 

pókermyndatakan svo að segja, sem líður af óháðri yfirvegun um atriðin í þessum hluta 

myndarinnar og án viðbragðs við því sem fyrir ber, skilur það eftir galopið til túlkunar.

Í þessari mynd birtist krísa, kreppa uppreisnar sem finnur enga leið út úr ömurlegu hlutskipti 

mannsins, þar sem viðleitnin til að frelsa undan hugmyndum leiðir til jafn mikilla og ofbeldisfullra 

hafta, jafn dýrslegrar tilveru, og það sem uppreisnin beinist gegn. Markvert viðbragð við þessari 

krísu kemur fram í verkinu Ici et ailleurs árið 1974.
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17. Afleiðingar

Miðill og merki

Á hvítu blaði er hver svartur bókstafur markverður. Autt blað er vel þekkt regla, ákveðin mynstur, 

bókstafir, vel þekkt frávik. Öll dulkóðun felur í sér að hin viðbúna regla er gerð flóknari, svo 

frávikin verða torræðari nema viðtakandi búi yfir þekkingu á reglunni sem liggur til grundvallar. 

Meðhöndlun gagna gerir kleift að geyma til dæmis kvikmynd, hljóðupptöku, texta eða DNA-kóða í 

hvaða varanlega miðli sem er, frá gataspjöldum og segulsnældum yfir í geisladiska – en það eina 

sem stendur í vegi þess að sömu gögn séu send með morskóða – að internetið sé starfrækt með 

reykmerkjum – DNA skráð með staðsetningu flugvéla á flugvöllum eða DVD-útgáfan af A bout de 

souffle geymd í sáningu ólíkra fræja á akur eru tilfallandi takmarkanir auðlegðar og tíma. Hér eru 

hugtökin miðill og merki sértekin svo þau nái til allra hugsanlegra miðla og merkja: Merki eru send 

í miðlum. Sem miðil má nota hvern þann afmarkaða þátt veruleikans sem býr yfir greinanlegri 

reglufestu. Merkin eru stýrð frávik frá reglunni. Þau liggja á sviði hins almenna og tiltekna.

Sannleiksatburður verður þegar merki kemur upp  um að reglufesta var á einhverju sviði sem 

þar með var mögulegur miðill, þó að hugveran sem verður vitni að tilkomu hans, fyrir tilstilli 

merkisins, hafi áður ekki verið meðvituð um reglubindinguna. Frávikið sem kemur þannig upp  um 

regluna þarf ekki að vera framreitt af ásetningi – en til að frávikið standist sem merki en ekki aðeins 

hending, þarf að fylgja því eftir með frekari merkjagjöf í sama miðli, það er athöfnum sem fela í sér 

merkingu sem frávik frá sömu reglu, sem er þannig staðfest að er regla jafnóðum og staðfest er að 

hægt er að hrófla við henni og inntaki slíkra aðgerða borið vitni í þeim sjálfum.

Þau dæmi sem Badiou sjálfum eru hugleikin á sviðunum fjórum sem hann tilnefnir sem fær 

um að bera sannleiksatburð eru öll af þessum toga: menningaruppreisnin 1968 kom í verki upp um 

menningarleg yfirráð, stigveldi og reglur þeim tengdar með frávikinu sem skapað var frá þeim – 

þannig varð samfélagið sjálft  og líkamarnir í því að miðlum, eins og í kjölfarið var fylgt eftir með 

skipulögðum tilraunum til annars konar sambýlis (fjölbýli og kommúnur komu upp um hjónabandið 

og fjölskylduna sem skipulagseiningu), gjörningalist sem í kjölfarið varð útbreiddari en fyrr 

(leikarar sem valda usla á götu koma upp um hvernig aðrir vegfarendur ganga beina línu frá A til B, 

án þess hugsanlega að hafa áður gefið því gaum sem reglu) og svo framvegis. Á sviði vísinda má 

segja, með ofureinföldun, að nútíminn og nútímavísindi hefjist með því skrefi Galileós að horfa upp 

til himintunglanna með sjónauka, í stað þess að horfa niður á bókfell frá Aristótelesi. Opnun þessa 

miðils, það er með markverðu fráviki frá reglunni sem fyrir var (því fráviki að horfa upp frá 
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reglunni að horfa niður) var fylgt eftir með þeirri athugun á heiminum sem enn sér ekki fyrir endann 

á. Frávikið sem hendir á sviði ástar er í því fólgið að manneskja uppgötvar reglu þess sem á vantaði 

þegar hún mætir því – enginn veit hvers misst  hefur fyrr en átt hefur, má þá segja – þegar 

manneskja uppgötvar að regla lífs hennar til þessa var einvera, fyrir tilstuðlan nýrrar djúprar 

samveru, návistar við aðra manneskju.

Það er á sviði lista sem nálgunin verður meira ögrandi og felur í sér nauðsynlega útvíkkun á 

hugmyndinni um atburð, vegna þess hve meintir listrænir atburðir eru tíðir. Að einhverju leyti má 

segja að það sé spurning um pólitíska ákvörðun hvaða pól maður tekur í hæðina gagnvart listrænum 

atburðum, hvort þeir hafa aðeins verið tveir eða þrír, meira eða minna, segjum Aþena, Caravaggio 

og Duchamp, eða hvort  saga listarinnar er mörkuð fjölda atburða. Fyrri söguskoðunina er hægara að 

staðsetja innan hugtakakerfis Badious: upphafsreitur myndlistar er þá að þar er komin mynd sem 

engin var fyrir, og kemur upp um regluna „hér er engin mynd“ með tilkomu sinni einni. Caravaggio 

er mögulegt nafn á atburðinum sem kemur upp um að myndir höfðu fram til þess tíma verið gerðar 

af því sem þótti til fyrirmyndar, með vali viðfangsefna innan tignarstiga hefðarveldis og meðferð 

þeirra út frá hugmyndum um dyggðir – eitthvað er hliðstætt við þann atburð þegar Caravaggio 

horfir í kringum sig og þegar Galileó leit upp til stjarnanna. Að komið er upp um miðil þar sem ekki 

var meðvitund um hann áður þegar Duchamp stillir upp pissuskál í galleríi liggur síðan hugsanlega 

allra ljósast fyrir: uppgötvunin sem gestir standa frammi fyrir – en þurfti síðan að staðfesta með 

endurtekningu til að atburðurinn héldi velli – var bending eða hæfing um að galleríið sjálft og 

stofnunin að baki því, liststofnunin, væri miðill sem mætti leika á með frávikum frá þeirri reglu sem 

það gaf sér áður umhugsunarlaust, um hvað væri sýnt í því.

Fjölhyggja um atburði innan lista – og hinna sviðanna líka – krefst þess að við gerum ráð fyrir 

möguleikanum á atburðum innan þeirrar rásar sem til er stofnað með upphaflegum stórviðburði – að 

þessi bending um tilvist miðils sé möguleg innan miðla, án hrakningar þeirra sem fyrir voru. Þá er 

impressjónismi til dæmis atburður innan málverksins, fyrir þá bendingu sem hann felur í sér um 

gefin viðmið í birtingu landslags fyrir tilkomu hans, þó málverkið verði síðar í heilu lagi fyrir 

barðinu á atburði sem bendir á reglu rammans – sem hefur fram að því staðið óhaggaður hvað sem 

birtist innan hans. Það sem við stöndum þá frammi fyrir er hugmynd um fylkið atburður–tryggð–
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þegn sannleika sem nokkurs konar kerfi fraktala, þar sem sama hreyfing, sama mynstur, rúmast í 

smærri og smærri myndum innan sviðsins sem stofnað er til með stærsta sýnilega atburðinum.89 

Hreyfimynd er miðill. Reglan sem liggur henni til grundvallar er hvítt tjald eða svartur skjár – 

merkin sem berast um miðilinn eru mislitir ljósdeplar, sem raðað er óreglubundið (vörpun af filmu) 

eða reglubundið (skjár). Hefð kvikmyndarinnar er miðill sem starfar á grundvelli þessa miðils. 

Reglan sem liggur henni til grundvallar er flóknari og henni er erfiðara að lýsa, en vanir áhorfendur 

þekkja hana í praxís í þeim skilningi að verða varir við hvenær eitthvað kemur þeim á óvart. 

Spurninguna hvort kvikmyndin er tækur vettvangur sannleiksatburðar má þá umorða svo: hvort 

kvikmyndin eða hefð hennar og formfesta býr enn eða aftur yfir reglufestu á sviðum sem við vitum 

ekki af og verða okkur ekki ljós fyrr en frá reglunni birtast markverð frávik, sem myndu gera 

hefðina sjálfa að (meta-)miðli. Franska nýbylgjan var slíkur atburður, ásamt öðrum 

birtingarmyndum módernismans í kvikmyndagerð – til og með David Lynch og Kiarostami, má 

halda fram.

Þessi umorðun hugmyndarinnar um sannleiksatburð sem merki sem komi upp um miðil 

virðist við fyrstu sýn hugsanlega vera á kostnað róttækninnar í hugtaki Badious, raunar sjálfs 

ósammælanleikans sem Badiou leggur til grundvallar sannleiksatburðinum og telur þrjár dæmisögur 

um í erindi sínu. Að með merki sé komið upp  um tilvist miðils eða reglu virðist ekki nóg til að 

fanga þá hugmynd – það er ekki sjálfgefið að þar með ljóstri hann upp um nokkuð sem eigi sér fram 

að því enn óskráða tilvist í Rauninni. Segja má sem svo: Ósammælanleikinn er í fyrstu þetta frávik 

sjálft  – frávik sem hugsanlega er ekki umhugað um að koma upp  um nokkra reglufestu eða miðil 

heldur er sjálfu sér nægt, líkt og stærðfræðingurinn á ströndinni og unaður hans af starfa sínum, 

andspænis valdi og reglu heimsveldis keisarans. Þegar ró fráviksins er raskað með árekstri, þegar 

sendiboðinn hnippir í stærðfræðinginn, stendur hann frammi fyrir möguleikanum á öðru viðbragði 

en að humma ónæðið fram af sér og láta að lokum höggvast. Þegar hann verður var við sjálfan sig 

eða eitthvað í sér sem frávik frá reglu sem þar með er komið upp  um, verður hann um leið sjálfur 

merki í miðli þeirrar reglu sem hann er frávik frá. Geri hann sér grein fyrir þessu, gefi hann þá 

árekstrinum sjálfur nafn, stofni hann þar með til Atburðar og sýni hann afleiðingum þess Atburðar 

tryggð í starfi sínu í kjölfarið er hann orðinn að annarri persónu en Arkímedes sem í dæmisögu 

Badious varð nokkurs konar píslarvætti eigin hugðarefna. Arkímedes getur aðeins beðið þess að 
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89  Stöðugleiki þessarar endurtekningar þýðir raunar að fylkið atburður–tryggð–þegn er sjálft tækur miðill 
sem má gera sér í hugarlund, eða í öllu falli vona, að fremja megi aðgerð á, eða að atburður geti hent,  sem 
komi upp um reglu hans og þar með fylkið sjálft sem miðil. Þetta væri ein leið til að orða það skref sem 
byltingarsinnar vonast til að hægt sé að taka andspænis kapítalismanum sem virðist kerfi sem látlaust byltir 
sér sjálft.



öldum síðar komi einhver Badiou og rétti hlut hans eða ljái sögu hins fáránlega dauðdaga merkingu. 

Módernisti er sá sem lætur sér þann aðskilnað ekki í léttu rúmi lieggja heldur tekur að sér þessi þrjú 

hlutverk í framvindu Atburðar og Sannleika: að lenda í árekstra, að nefna áreksturinn og að fylgja 

honum eftir af tryggð. Það er á þennan hátt sem einkalíf Godards verður ekki aðskilið frá listinni 

(og Andys Warhol, Johns Lennon): Ekki vegna þess að Godard takist á við hjónaband sitt í fyrstu 

myndum sínum, heldur vegna þess að myndirnar spretta fram af óþoli gagnvart því sem fyrir er, 

reglu sem nær ekki að fanga lífið eins og Godard og fleiri upplifa það og sjá að kvikmyndin væri 

fær um. Áreksturinn veldur ekki aðeins höggi heldur hreyfir við hugsun, meðvitund um hvað það er 

sem hann er ósamþættanlegur gagnvart og þaðan í frá átökum við það. Vegna þess að það er 

hugveran sem er bundin þessum veruhætti er hér engin kenning um list möguleg án kenningar um 

listamann, engin kenning um kvikmynd án kenningar um kvikmyndagerðarmann: átök Godards 

birtast ekki aðeins innan kvikmyndaverkanna sjálfra heldur og í viðtölum og á blaðamannafundum.

Í kvikmyndum hefur Godard rofið mörk og dró rofið ekki til baka sem stundarlangt karnival, 

friðaði ekki ósammælanleikann með brandara og hlátri, né friðaði það sem blæti með endurtekningu 

yfirborðseinkenna heldur hélt hreyfingunni til streitu. Hreyfingu sem má kalla árvekni. Þess vegna 

er hann hættulegur, verknaðir hans árás. Godard rauf mörk óskrifaðra reglna á blaðamannafundi í 

Cannes 1988, þar sem hann kynnir fyrsta hluta sjónvarpsþáttaraðar sinnar, L'histoire(s) du cinéma. 

Godard bendir á upptökumann á vegum sjónvarpsstöðvar sem stendur á sviðinu, þann sem á að láta 

eins og sé ekki þarna, þar sem hann stendur og myndar Godard frá hlið, og segir við salinn:

This is the enemy, not him as a man, but  the culture. This is the enemy. In movies 
you have the possib … – you even smile to them! You know. I'm not even 
revolting, saying: the way you have to shoot  me is so disgusting, so disgusting, that 
it's no wonder that  some people, after, like Le Pen, can say that  the concentration 
camp is only a detail. It comes from that way of seeing, of looking at  things. 
[Sjónvarpstökumaðurinn hrökklast af sviðinu, blaðamenn í sal líta hver á annan og 
flissa. Godard stekkur ekki bros.] With TV, you cannot even think of something 
different. With movie you can. And that's why there is this strange affair of love 
and hate between TV and movie. (Godard 1988)

Það viðvarandi sjónflóð sem nefnt er í inngangi gerir samtíma Godards að samtíma okkar. Bergson 

sýndi á hvaða hátt heimurinn sjálfur er mynd – ofan á þá mynd raðast í skilningi Flussers myndir af 

heiminum, orð um heiminn og loks myndir sem eru undirgefnar orðinu, fjöldaframleiddar eða 

tæknilegar myndir sem þjóna ásetningi – ríkja, markaðsafla eða annars valds og vilja. Deleuze gerir 

grein fyrir þeim tímapunkti þegar sá möguleiki kvikmyndarinnar að hugsa var raungerður, að hugsa 

í þeim skilningi að iðka og birta ígrundun á þeim venslum sem fyrir eru í heiminum, utan 
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kvikmyndavélarinnar, en einnig vensl vélarinnar við heiminn umleikis, vensl myndarinnar sem hún 

framleiðir við aðrar myndir og við ekki-myndir – vensl við orð. Sú hugmynd um módernisma sem 

Jameson ber ástand síðnútímans upp  við, módernismi sem uppreisn, verður í höfundarverki Badious 

að ótímabundinni afstöðu, verkefni sem hugvera tekur upp á arma sína. Í þeim kvikmyndum 

Godards sem hér hafa verið raktar má sjá uppreisn hugsunarinnar fara fram gegnum ólíkar tilgátur 

um vensl, stilgátur em standa hugsanlega í mótsögn hver við aðra koma hér fram sem vinnutilgátur 

og nýtast sem slíkar allar til að gera viðfangsefnið sýnilegt, að birta áður óséð vensl, færa fram 

sönnunargögn um tilvist þeirra, allt frá greinarmuni persóna sem lifa í tryggð við orð og tryggð við 

orðleysi í A bout de souffle, gegnum kúgandi áhrif hugmyndarinnar um konu á tilvist  í Une femme 

mariée til uppreisnarinnar gegn staðalmyndum og staðalorðum í Pierrot le fou að gjaldþroti þeirrar 

uppreisnar í Weekend. Þetta viðfangsefni, venslin sem birt eru, eru ekki tiltekið viðfang eða tiltekið 

svið veruleikans, heldur misræmi viðfanga og sviða, einkum misræmi orða og mynda í lifuðum 

veruleika. Sama misræmi er hægt að staðhæfa um í texta en það verður ekki sýnt nema með mynd. 

Þar sem Godard er sjálfur þátttakandi í að nefna Atburðinn, greina inntak hans og fylgja honum eftir 

liggur starf hans sem kvikmyndagerðarmanns jöfnum höndum á sviði heimspeki og lista – 

heimurinn og kvikmyndatökuvélin eru til óháð honum, hlutverk hans sem höfundar er eitthvað í ætt 

við ljósmóður sem gerir sitt  besta til að leyfa þverstæðukenndum og átakamiklum lífheimi að birtast 

í gegnum miðlana sem annars eiga það til að draga dulu á hann.
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18. Heimildaskrá

Kvikmyndir Godards sem koma fyrir í ritgerðinni

1955 Opération béton

1955 Une femme coquette

1957 Tous les garçons s'appellent Patrick

1958 Une histoire d’eau

1958 Charlotte et son Jules

1959 A bout de souffle

1961 Une femme est une femme

1962 Vivre sa vie

1964 Une femme maríée

1965 Pierrot le fou

1967 Made in U.S.A.

1967 Weekend

1967 La Chinoise

1974 Tout va bien

1974 Ici et ailleurs

1985 Je vous salue, Marie

1986 Meetin’ WA

1988–1998 L’histoire(s) du cinéma (Hdc) 1A-4B 
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