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1.1 Inledning 

Jacques Rivette är en av filmhistoriens mest förbisedda auteurer. Trots detta har det påståtts 

att det faktiskt var han som var huvudansvarig för att den franska nya vågen ens startade, inte 

minst av François Truffaut1. Han har aldrig fått känna av det rampljus som Jean-Luc Godard 

och Truffaut innehade under 60-talet då den nya vågen blommade som mest och heller inte 

efter denna guldperiod2. Trots att Rivette konstant och konsekvent gjort långfilmer i nära ett 

halvt sekel, lockar hans verk sällan till sig stora publikmassor. Hans filmer har genom åren 

kommit att bli i stort sett outforskade inte bara i jämförelse med franska nya vågens ”två 

största”, Godard och Truffauts alster, utan också i jämförelse med Eric Rohmer och Claude 

Chabrols filmografier. Rivette, i min mening, kvalar in bland dessa auteurer som den femte 

och minst kände av de mest tongivande regissörerna inom den franska nya vågen3. Dessa fem 

herrar hade även, till skillnad från alla andra namn som associeras med nya vågen 

(exempelvis Rive Gauche-gruppen, på engelska benämnd The Left Bank Group4, som till 

skillnad från många av de mer ekonomiskt framgångsrika auteurerna på den politiska 

högersidan, höll sig på den vänstra sidan), privilegiet att vara skribenter på den kolossalt 

inflytelserika filmtidskriften Cahiers du cinéma5. Det säger en del om tidskriftens oerhörda 

inverkan att de fem som under någon gång var anställda på Cahiers du cinéma också är de 

fem filmmakarna som oftast förknippas med den franska nya vågen. 

      Godard ses av en del som den mest djärva av alla franska nya vågen-regissörer6, ett 

tämligen okontroversiellt påstående men de som yttrat detta borde åtminstone ha lyft fram 

Rivette i jämförelse. Det Rivette har gemensamt med Godard är bl.a. att bägges karriärer 

präglats av verk där de tar till okonventionella tillvägagångssätt när det gäller att föra fram 

historier och mer invecklade budskap. Enligt mig är det dessa två unika, outtröttliga cineaster 

som mest experimenterat med filmmediet av alla Cahiers-regissörer. Vem som är den 

djärvaste av dem är en smaksak, men Godard har uppenbarligen mycket fler alster till sin 

fördel då han förblivit den produktivare men samtidigt den mycket mer ojämne. Det har 

                                                           
1 Céline and Julie Go Boating, Booklet. DVD utgiven av BFI, producent: Roma Gibson, s. 13. 
2 Om man helt bortser från 1960-talet, har nog Rivette, av dessa tre, generellt haft störst kritikerframgång med 
nya ögon sett, i synnerhet på 70-talet, även om alstren i sig inte lockat till sig några större mängder åskådare. 
Godard, lite förenklat uttalat, ”lever” idag främst på det han uträttade på just 60-talet och Truffauts produktiva 
70-tal har också väldigt svårt att leva upp till nyss nämnda decennium. 
3 Här finns det goda argument för att sätta in Jacques Demy och Agnès Varda i sammanhanget; personligen 
hindrar deras något sena ankomst/kritikerrosade produktivitet mig från att sätta in de bland dem som jag 
menar är de fem stora inom den franska nya vågen. 
4 http://www.newwavefilm.com/about/history-of-french-new-wave3.shtml#leftbank 2012-06-02. 
5 http://www.guardian.co.uk/books/2011/oct/18/story-cahiers-cinema-emilie-bickerton-review 2012-06-02. 
6 Schneider, Steven Jay, et. al. 2011. 1001 Movies You Must See Before You Die. London: Quintessence Editions 
Ltd. s. 412. 

http://www.newwavefilm.com/about/history-of-french-new-wave3.shtml#leftbank
http://www.guardian.co.uk/books/2011/oct/18/story-cahiers-cinema-emilie-bickerton-review
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skrivits och analyserats mycket mera om Godard: den första monografin om honom släpptes 

nästan 40 år före den första monografin om Rivette som i sin tur gavs ut så sent som 20017. 

Jämfört med Rivette har Godard varit den mer politiserade och hans verk har minst sagt 

överskuggat Rivettes alster genom åren vilket gör det svårt för denna texts centralfigur att 

överhuvudtaget tillskrivas som den mest djärve nya vågen-filmaren, men det finns goda 

argument till den mer tillbakadragne Rivettes fördel. Varför just Rivette fått stå i skuggan 

beror på många, helt skilda orsaker och kommer vara en av huvudfrågorna i denna text. 

      Motiveringen till ämnesvalet är många. Jag har en tendens att bli nyfiken på personer eller 

sakfrågor som av många källor anses vara förbisedda och/eller underutforskade. Till detta hör 

tveklöst Jacques Rivette. Sedan skadade det inte heller att jag personligen fann hans filmer 

oerhört givande. En annan aspekt som spelade in i sammanhanget är auteurfrågan och 

auteurteorin, något som jag verkligen finner intressant. Passande nog var Rivette den som mer 

än någon annan karakteriserade termer som mise en scène och auteur8 och som därmed anses 

vara den viktigaste och mest inflytelserika kritikern som senare bytte bana och blev 

filmregissör9. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att granska Jacques Rivette som regissör och försöka påvisa i 

vilken mån han själv, enligt hans egna normer, kan betraktas som auteur; en omvänd 

auteurstudie skulle man kunna säga. Nedslag kommer göras lite här och var i Rivettes 

filmografi och eftersom jag haft privilegiet att se samtliga av Rivettes långfilmer kommer jag 

kortfattat att beskriva handlingen och annat jag finner intressant och/eller väsentligt. Jag 

kommer även att redogöra för hur några av hans filmer mottogs och hur de genom åren 

uppskattats av kritiker. 

      En central infallsvinkel jag kommer att utgå ifrån är de kritikerideal som Rivette hade vid 

sin tid hos Cahiers du cinéma. På så sätt kommer en av frågeställningarna att vara om Rivette 

under någon gång av sin karriär övergav de stränga ideal och ställningstaganden som han 

inrättade som kritiker. Som huvudsakliga analysobjekt har jag valt Rivettes globalt mest sedda 

film10 Céline et Julie vont en bateau – Phantom Ladies Over Paris (sv. titel Céline och Julie 

gör en båttur). Jag kommer att lyfta fram Rivetteianska särdrag i den, titta närmare på 

                                                           
7 Morrey, Douglas, Smith Allision, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 1. 
8 Ibid s. 13. 
9 Ibid s. 9. 
10 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 98. 



5 
 

tematiken och se hur typisk den filmen faktisk är för Rivette i jämförelse med hans övriga 

långfilmer. Allra mest hoppas jag att denna text ska få fler filmintresserade och frankofiler att 

bredda sina kunskaper inom den franska nya vågen genom att utforska Rivettes alster och 

således inte bara begränsa sig till bl.a. Godards intertextuella engagemang respektive 

Truffauts mera lättillgängliga sentimentalitet. 

 

1.3 Material 

Den tidigare forskning som ägnats åt Rivette är tämligen begränsad. Så sent som 2009 utkom 

den första utförligare monografin på engelska. Mary M. Wiles ägnade visserligen en hel 

avhandling åt några noga utvalda Rivettefilmer och deras relation till teatralitet och teater 

kallad Theatricality and French Cinema: The Films of Jacques Rivette (2002), något som jag 

avsiktligt valt att tona ner eftersom en utförlig avhandling redan skrivits om detta område men 

också för att jag ämnar fokusera mer på estetiska och berättartekniska aspekter i Rivettes 

filmer. 

      Det material jag använt mig av inkluderar den ovannämnda monografin som utkom 2009: 

Jacques Rivette av Douglas Morrey och Alison Smith.  Mary M. Wiles nyss nämnda 

avhandling kommer det också hänvisas till. Samme Wiles uppdaterade och reviderade sin 

avhandling så sent som 2012 i Jacques Rivette, en del av serien Contemporary Film 

Directors. Wiles går här igenom och analyserar samtliga Rivettes långfilmer istället för bara 

en handfull och gör det på ett betydligt mer överskådligt sätt. Det verket kommer det flitigt att 

refereras till. 

      Dessa vetenskapliga texter och deras innehåll utgör stommen för denna text. Andra medel 

jag valt att utnyttja inkluderar en rad andra texter om franska nya vågen och fransk film; 

filmuppslagsverk, filmhistorieböcker och filmguider för att belysa och förstärka, alternativt 

kritisera kritikers och andras generella antaganden. Sist men inte minst har jag dragit nytta av 

intervjuantologier med och om Rivette, videointervjuer samt introduktioner på DVD-

utgåvorna av Rivettes filmer. 

 

2.1 Rivettes regikarriär: i begynnelsen – konturfyllda år 

Jacques Rivette föddes den 1 mars 1928, alltså två respektive fyra år före Godard och 

Truffaut. Han insåg relativt snabbt att om han någonsin skulle få chansen att bli regissör var 
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han tvungen att bosätta sig i Paris11. Det som satte startpunkten för Rivettes nästan 

konkurrenslösa filmintresse var när han fick tag i Jean Cocteaus dagbok till inspelningen av 

dennes La belle et la bête (sv. titel Flickan och odjuret) (1946)12. Via en kontakt fick han, år 

1949, en inbjudan till en visning av Robert Bressons Les dames du Bois de Boulogne (sv. titel 

Damerna i Boulognerskogen) (1945)13. Väl där stötte han på Maurice Schérer som senare 

skulle gå under namnet Eric Rohmer14. Under månaderna som följde besökte Rivette ständigt 

filmklubbar och cinematek vilket slutligen ledde till att han stiftade bekantskap med bl.a. 

Truffaut och Godard15. Truffaut, som tillägnade The Films In My Life (1978, ursprungligen 

publicerad 1975 som Les films de ma vie) till Rivette skriver: 

 

Of all our band of fanatics, Rivette was the most fanatical. The day that Carrosse d'Or opened, he stayed in his 

seat from two o'clock in the afternoon till midnight16. 

 

När André Bazin sedan 1951 utformade Cahiers du cinéma var en ung Rivette en av dess 

hörnsternar bland kritiker.      

      Ett av Rivettes första regiuppdrag17 var att iscensätta Le coup du berger (1956) i Claude 

Chabrols rökfyllda lägenhet18. Det är en cirka halvtimme lång film kretsande kring otrohet 

och en minkpäls19. Två år senare påbörjade Rivette vad som skulle komma och bli hans 

långfilmsdebut i Paris nous appartient (sv. titel Paris öppen stad). Truffaut om hur den nya 

vågen inleddes: 

 

And it had begun thanks to Rivette. Of all of us he was the most fiercely determined to move20. 

                                                           
11 Dokumentär: Cinéma, de notre temps: Jacques Rivette – La veilleur (1990), regisserad av Claire Denis och 
Serge Daney. Frankrike: La sept art productions, ca 18 minuter in i filmen. 
12 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 1-2. 
13 Dokumentär: Cinéma, de notre temps: Jacques Rivette – La veilleur (1990), regisserad av Claire Denis och 
Serge Daney. Frankrike: La sept art productions, ca 19:30 minuter in i filmen. 
14 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 2. 
15 Ibid. 
16 Truffaut, François, 1978. The Films In My Life. New York: Simon & Schuster, Inc., s. 321. 
17 Rivette hade innan detta färdigställt tre kortfilmer: Aux quatre coins (1949), Le quadrille (1950) och Le 
divertissement (1952) men några utförligare produktionsuppgifter om dessa filmer finns inte. De ansågs heller 
inte professionella då de spelats in i 16 mm och inte i det ”professionella” 35 mm-formatet. Se t.ex. Wiles, 
Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: University 
of Illinois Press, s. 3. 
18 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 3. 
19 Berättelsen attribueras ofta Roald Dahl, under titeln Mrs. Bixby and the Colonel's Coat. 
20 Truffaut, François, 1978. The Films In My Life. New York: Simon & Schuster, Inc., s. 321. 
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Finansproblem och en del andra orsaker (som Rivettes långsamma och smått perfektionistiska 

närmande vid klippning21) hindrade denna, den tidiga nya vågens kanske mest bortglömda 

film, att få en tidig premiär. Den släpptes först i slutet av 196122, alltså en tid efter Truffauts 

Les quatre cents coups (sv. titel De 400 slagen) (1959) och Godards À bout de souffle (sv. titel 

Till sista andetaget) (1960). I förhållande till både Truffauts och Godards genombrottsalster är 

Paris nous appartient väldigt lång (speltiden är över 140 minuter); den ansågs monoton och 

”falskt intellektuell” vilket ledde till att den mottogs tämligen svalt23. Kortfattat kan man säga 

att den handlar om en grupp unga (kanske falskt intellektuella) människor i teatermiljö som, 

bl.a. via ett påstått självmord, kommer i kontakt i vad som kanske är en konspiration. Filmen 

liknar en kriminalfilm på många sätt, men av de mer sarkastiska kritikerna beskrevs den som 

en thriller utan vare sig poliser eller lik24. Om man vill kan man kritisera filmen från ett 

traditionellt narrativt perspektiv och hävda att den går i cirklar samt vägrar blottlägga sig eller 

ens komma till någon rimlig eller självklar slutsats. Den framstår kanske idag som enastående 

dyster och gnistlös; vilket också kan sägas gälla Rivettes senare 60-talsfilmer. Rivette själv 

har förkastat filmen i efterhand; att filmen är naiv och handlingen opolerad har visserligen 

inte Rivette något emot, men han fann dialogen och skådespelarnas självgodhet väldigt 

störande25. Trots detta hävdade Truffaut att: 

 

Rivette was more of a cinema nut than any of us, and his film proves that he is more of a moviemaker than any 

of us as well. Leaving aside the conditions under which it was shot, Paris nous appartient is the most “directed” 

of all the films that came out of the Cahiers du Cinéma team26.  

 

Paris nous appartient har också fått en entusiastisk om än mindre skara beundrare, inte minst 

den påläste amerikanske kritikern Jonathan Rosenbaum prisar filmen27. En av filmens andra 

försvarare, Luc Moullet, menar att man måste se Paris nous appartient minst tre gånger innan 

                                                           
21 http://www.newwavefilm.com/french-new-wave-encyclopedia/jacques-rivette.shtml 2012-06-02. 
22 Morrey, Douglas, Smith Allison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 1. 
23 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 4. 
24 Morrey, Douglas, Smith Allison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 28. 
25 Rosenbaum, Jonathan, 1977. Rivette – Texts and Interviews. London: BFI, s. 26. 
26 Truffaut, François, 1978. The Films In My Life. New York: Simon & Schuster, Inc., s. 323. 
27 Paris nous appartient är utsedd av Rosenbaum som en av hans 1000 favoritfilmer: se Rosenbaum, Jonathan, 
2004. Essential Cinema – On the Necessity of Film Canons. USA: The John Hopkins University Press, s. 407-425. 
De övriga Rivettefilmer som är inkluderad i ”Rosenbaum-kanonen” är L’amour fou, Out 1: noli me tangere, Out 
1: Spectre, Céline et Julie vont en bateau, La belle noiseuse och Haut bas fragile.  

http://www.newwavefilm.com/french-new-wave-encyclopedia/jacques-rivette.shtml
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man kan börja älska den28.  

      Rivettes andra långfilm blev La religieuse (sv. titel Nunnan) (1965), en adaption av Denis 

Dedirots 1700-talsroman med samma namn. Förmodligen är det hans minst typiska men 

samtidigt mest konventionella film. Då filmen hade premiär väckte den debatt och blev i sitt 

explicita skildrande av en nunna (spelad av Godards dåvarande fru Anna Karina) och hennes 

tvivel och uppgörelse med kyrkan totalförbjuden i Frankrike29. Rivette själv var inte nöjd med 

det färdiga resultatet som han tyckte försämrades av att filmen försökte se dyr ut och att allt 

hade varit ett ”seductive error”30; han närmade sig Diderots förlaga på ett avsiktligt teatralt 

tillvägagångssätt vilket kan leda till att en modern åskådare lätt kan tycka att La religieuse 

liknar filmad teater. La religieuse påminner onekligen om Robert Bresson och dennes 

minimalistiska filmer i dess asketiska och stränga utformning. La religieuse må vara 

svårfångad trots sin annars tämligen narrativa konventionalism, men personligen fann jag den 

gripande och givande. Karina agerar med pondus och intrigen i sig är mycket fascinerande, 

trots det långsamma tempot. La religieuse innehar en del för teatern typiska finesser som tre 

knackningar innan scener börjar. Vid ett tillfälle börjar även Karina plötsligt sjunga vilket av 

vissa har setts som en liknelse av teaterföreställningars pauser31.  

      L’amour fou, Rivettes tredje spelfilm, premiärvisades 1969. Filmen skildrar en 

teaterregissörs något ansträngda förhållande till sin fru samtidigt som åskådaren också får 

inblick i utdragna scenrepetitioner som inte bara filmas utav Rivette, utan parallellt även av ett 

TV-team. I en intervju från 1999 hävdade Rivette att L’amour fou kan ses som en film med 

vissa autobiografiska egenskaper32. Med en speltid på över fyra timmar och en 

inspelningsperiod på bara fem veckor33 är L’amour fou en av Rivettes typiska och mest 

betydande filmer för vad som skulle komma under hans mest kritikerrosade, kreativa 

decennium, 1970-talet. 

 

                                                           
28 Moullet enligt Morrey, Douglas, Smith Allison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University 
Press, s. 33. 
29 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 24. La religieuse blev senare dock något av en succé. 
30 Rosenbaum, Jonathan, 1977. Rivette – Texts and Interviews. London: BFI, s. 29-30. 
31 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 29. I efterhand kan man tycka att Rivette kort och gott kunde ha satt upp en 
intermission-skylt eftersom denna uppvisning av Karina äger rum drygt halvvägs in i filmen; samtidigt 
reproducerar denna korta scen dimensionerna av entr’acte, en uppvisning som äger rum mellan akter och som 
ofta består av musik och dans. 
32 Ibid, s. 140. Den andra delvis autobiografiska filmen enligt Rivette är Paris nous appartient. 
33 Rosenbaum, Jonathan, 1977. Rivette – Texts and Interviews. London: BFI, s. 9. Rivette överskred också 
budgeten med en fjärdedel; i klipprummet. 
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2.2 1970-talet – Rivettes lilla storhetstid 

Out 1: noli me tangere (1971), Rivettes blott fjärde långfilm, har med sin svårtillgänglighet 

kommit att bli närmast legendarisk. Konspirationstemat från Paris nous appartient har här 

utvidgats till, om inte överskridit, bristningsgränsen34. Med detta menas att Out 1 är nästan 

sex gånger så lång som Rivettes debutfilm, dvs. knappt 13 timmar. Den innehar betydligt fler 

underintriger och ”dötid” i form av utförliga teaterrepetitionsscener. Enbart dessa egenskaper 

hade räckt för att skrämma bort halva (den redan något inskränkta) publiken om det nu inte 

vore så att filmen idag inte går att få tag på i annan form än på torrentsidor på internet35. De 

första timmarna av Out 1 består nästan enbart av dessa repetitionsscener, med en mästerlig 

Michael Lonsdale i en av huvudrollerna som teaterregissör, och blir man som åskådare inte 

frälst av detta tappar man intresset ganska snabbt36. Ironiskt nog går man då miste om resten 

av filmen, som successivt glider över och blir mer och mer konventionell. Det var från början 

tänkt att Out 1 skulle visas på TV som en följetong i åtta delar (och Rivette hann påbörja en 

episod av Out 237), men Frankrikes motsvarighet till SVT vägrade köpa in detta 729 minuters 

långa verk38. Filmen har dock, exempelvis, visats i New York uppdelad på två dagar i slutet 

av 200639. 

      Out 1 har den finurliga, dubbeltydiga undertiteln noli me tangere vilket ordagrant betyder 

vidrör mig inte och som får den latinkunnige att associera till bl.a. Johannesevangeliet. Men 

undertiteln har förstås också en vidare mening: den uppmanar producenten att inte röra, dvs. 

inte klippa ner det färdiga verket. Ordet ”Out” valde Rivette för att sätta sig emot ordet ”In” 

som enligt honom var ett löjligt ord att beskriva någonting som var ”inne” dvs. en rådande 

trend.   

      Kort därefter klippte Rivette markant ner och om Out 1: noli me tangere i hopp om att den 

                                                           
34 Visserligen har den av Mary M. Wiles liknats med en religiös pilgrimsresa snarare än en konventionell 
bioupplevelse. Se Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, 
James). USA: University of Illinois Press, s. 53. 
35 Den version jag såg av Out 1 hade låg bildkvalité och dåligt ljud. Filmen var rippad från italiensk TV och hade 
engelsk text över de italienska originaltextremsorna. Jonathan Rosenbaum påpekar i introduktionen till sin bok 
Goodbye Cinema Hello Cinephilia – Film Culture in Transition. (2010. USA: The University of Chicago, s. xiii) att 
Out 1, den mest svårsedda av all viktig nutida film, i september 2009, bara finns att få tag på genom den 
svenska sajten The Pirate Bay och i och med det sannolikt också från andra källor, i samma ”version” som jag 
såg den. 
36 Rivettes egna ord: It is obvious that the first two hours of Out [1], for example, are bearable only because one 
knows one has embarked on something that is going to last for twelve hours and forty minutes. Se Rosenbaum, 
Jonathan, 1977. Rivette – Texts and Interviews. London: BFI, s. 48. 
37 Wiles, Mary M, 2002. Theatricality and French Cinema: The Films of Jacques Rivette. University of Florida, 
UMI Mikrofilm, s. 155. 
38 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s, 53. 
39 Ibid. 
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lättare skulle kunna gå upp på biograferna. Denna ”nya film”40 fick av Rivette titeln Out 1: 

Spectre vilket tydligt uppmanar den lite mer insatte att denna nedklippta, modifierade 225 

minuter långa version av Rivettes tidigare 729-minutersfilm ska ses som en ”fantomversion” 

dvs. ett verk med inte mycket till skelett. Det ironiska med nedklippningen är att filmen 

varken blir bättre eller, som också Jonathan Rosenbaum föreslår, mer kommersiell, vilket är 

typiskt gällande då Rivettes filmer blir nedklippta i hopp om att de ska sälja bättre41. 

      Härnäst följde Rivettes mest älskade film, Céline et Julie vont en bateau – Phantom 

Ladies Over Paris (1974) (hädanefter kallad Céline et Julie). Detta tre timmar långa, 

experimentellfyllda och utsökta filmhantverk kretsar kring två unga kvinnor och hur de sakta 

men säkert glider in i en parallellvärld. Céline et Julie har rubricerats av kritikern David 

Thomson som den mest innovativa filmen sedan Citizen Kane (sv. titel En sensation) 

(1941)42. 

      Duelle (une quarantaine) (1976) fick inte ett lika lysande mottagande. Den var tänkt som 

den första av totalt fyra filmer som alla skulle innehåller samma återkommande tema med 

mycket speciella teatrala nyanser. Duelle är en övernaturlig noir-liknande thriller om ett 

mytiskt krig mellan sol- och mångudinnor som slåss om en mystisk juvel. 

Handlingsbeskrivningen i stora drag kan förefalla som väldigt pretentiös och filmen är 

sannerligen mycket, mycket mörkare än Céline et Julie. Samma år kom Noroît (undertitel: 

Une vengeance43), den andra i fyrfilmscykeln. Med Geraldine Chaplin i spetsen utspelar sig 

Noroît, som löst bygger på en pjäs, vid ett klippigt, kalt landskap nära havet. Chaplins 

hämndlystna karaktär får stå för filmens undertitel då hon söker finna de kvinnliga pirater som 

dödade hennes bror. Hon ansluter sig till gruppen i hopp om att komma närmare dess ledare. 

Olyckligtvis nog för Rivette fick bägge dessa filmer katastrofala mottaganden (och de har 

p.g.a. avsaknaden av intervjuer från Rivettes sida blivit offer för en hel del missförstånd44) 

vilket dels ledde till att de två återstående delarna inte filmades45 samt att Rivette själv av 

utmattning drog sig tillbaka under en kortare tid46. 

                                                           
40 I min mening är Out 1: Spectre en helt annan film än bara en nedklippt version av Out 1: noli me tangere. Det 
finns vissa scener som bara finns i den ena av filmerna, ordningen som scenerna presenteras har kastats om i 
Spectre; därtill har Rivette också eliminerat nästintill alla repetitionsscener.  
41 Rosenbaum, Jonathan, 2010. Goodbye Cinema Hello Cinephilia – Film Culture in Transition. USA: The 
University of Chicago, s. 13. 
42 Céline and Julie Go Boating, Insida på omslag. DVD utgiven av BFI, producent: Roma Gibson. 
43 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 155. 
44 Rosenbaum, Jonathan, 1977. Rivette – Texts and Interviews. London: BFI, s. 5. 
45 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 155. Rivette påbörjade faktiskt den tredje filmen: Marie et Julien med Leslie Caron 
och Albert Finney i huvudrollerna, men övergav inspelningsplatsen på bara några dagar. Så sent som 2003 
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2.3 1980-talet – en auteurs nedgång 

Retrospektivt var 1980-talet inget lysande årtionde för Rivette. Under denna period drog 

ingen av hans filmer varken någon större publik eller någon stor kritikerkår. Merry-Go-Round 

påbörjade Rivette redan 1977 men den släpptes inte kommersiellt i Frankrike förrän 198347. 

Liksom många av Rivettes andra filmer lånar denna, en av hans minst sedda filmer, från 

thrillergenren. Intrigen kretsar kring Léo och Ben som möts på en flygplats eftersom de båda 

ska träffa Elisabeth, Léos syster respektive Bens älskarinna. Men Elisabeth dyker inte upp så 

de ger sig ut på jakt runtom Paris i hopp om att finna henne. Tämligen snart blir intrigen än 

mer invecklad då känsliga familjehemligheter successivt uppdagas. I likhet med sin titel 

cirklar Merry-Go-Round runt sig själv precis som dess karaktärer roterar runt Paris48. 

      Nästa film, Le pont du nord (1981) bygger vidare på Rivettes besatthet av konspirationer. 

I stora drag kretsar den kring två kvinnor (spelade av Bulle och Pascale Ogier, mor respektive 

dotter i verkligheten) som upprepade gånger möts på Paris gator. Allt eftersom filmen 

fortskrider ansluter sig fler och fler personer till händelseförloppet. Enligt Wiles utgör Le pont 

du nord den sista i en trilogi samtidigt som den inte bara är den mest pessimistiska, utan också 

den mest grafiskt utformade framställningen av en politisk konspiration runtom Paris49. 

      L’amour par terre (1984), gjord tio år efter Céline et Julie, försökte bygga vidare på den 

filmens tema utan att nå samma fulländade resultat. Charlotte och Emily är bägge 

skådespelerskor som blir inbjudna av en pjäsförfattare att ställa upp i en okonventionell 

scenuppsättning som ska äga rum i dennes hem. Aktriserna får heller inte mycket tid att 

repetera och det visar sig att regissören inte ens bestämt sig för hur pjäsen ska sluta. Snart 

börjar egendomliga händelser att inträffa. Rivette hade nog här hoppats på en comeback, men 

han fick vänta ett par år till; L’amour par terre misslyckades att charma både publik och 

kritiker och detta trots att Geraldine Chaplin och Jane Birkin står för huvudrollsporträtten. 

Filmen har av den amerikanske filmhistorikern och filmkritikern Leonard Maltin setts som 

                                                                                                                                                                                     
filmade Rivette samma historia men då med nya aktörer och den lite modifierade titeln Histoire de Marie et 
Julien. 
46 Ibid, s. 63. 
47 Ibid, s. 155. 
48 Morrey, Douglas, Smith Allison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 99. 
49 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s, 74. De andra Rivettefilmer som räknas in av Wiles i en konspirationstrilogi är Paris 
nous appartient och Out 1: noli me tangere. Intressant att påpeka är att filmerna är gjorda med tio års 
mellanrum. Att Le pont du nord däremot skulle vara den mest pessimistiska av dessa tre filmer är dock ett 
påstående som jag har svårt att hålla med om; den är i alla fall mer dynamisk och mindre klaustrofobisk än den 
mer statiska Paris nous appartient.  
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tråkig, förvirrande och pretentiös och är en halv stjärna från att få sämsta möjliga betyg50. För 

viss del, närmar man sig L’amour par terre i hopp om att återigen få vara med om en lika 

intellektuellt stimulerande och tankeväckande resa, såsom i Céline et Julie, kan Maltins 

påståenden mer än väl appliceras; personligen tycker jag L’amour par terre är medioker på 

sin höjd och besvikelsen vore inte ett faktum om jag inte hade haft sådana skyhöga 

förväntningar innan. Till Rivettes och filmens försvar verkar Maltin ha recenserat en 126-

minuters-version;51 DVD-versionen av L’amour par terre är drygt en halvtimme längre. Å 

andra sidan menar Jonathan Rosenbaum, en av Rivettes filmers främsta anhängare, att den 

längre DVD-versionen känns kortare, mer intressant och mindre förvirrande än den kortare 

versionen52. Rosenbaum, lika outtröttlig som vanligt, fortsätter och menar att så ofta är fallet 

med Rivette; råkar man se en av producenten klippt version av en Rivettefilm i hopp om att 

den skulle locka fler, blir den, ironiskt nog, mindre kommersiell53. En ytterligare paradox som 

kan vävas in i sammanhanget är ”Out 1-fallet”; den har aldrig visats eller blivit riktigt sedd i 

USA. Enligt Rosenbaum är Out 1 Rivettes bästa film och i viss mån hans mest 

kommersiella54, ändå finns den knappt utgiven alls55, något som gjort Rosenbaum mindre 

glad. 

      Emily Brontës Wuthering Heights fick bli inspirationskällan för Rivettes nästa film, 

Hurlevent (1985). Filmen utspelar sig dock under 1930-talet där Rivette valt att ta bort hela 

andra delen av Brontës roman. Med en speltid på drygt två timmar är Hurlevent ett av 

Rivettes kortaste verk. Precis som i L’amour fou, kände sig Rivette generad då man spelade in 

filmens kärleksscener56. Ytterligare en 80-talsfilm skulle det bli innan Rivette åter erövrade 

den stora kritikerkåren; Le bande des quatre (1988), ett av Rivettes mer lättillgängliga alster, 

berättar, som titeln antyder, historien om ett gäng på fyra. Gänget består av fyra 

teaterstuderande väninnor som också lever tillsammans. Då en man dyker upp i flera av 

kvinnornas liv börjar saker och ting att inträffa. 

                                                           
50 Maltin, Leonard, et. al. 2009. Leonard Maltin’s 2010 Movie Guide. New York: New American Library, Penguin 
Books ltd., s. 841. 
51 Ibid. 
52 Rosenbaum, Jonathan, 2010. Goodbye Cinema Hello Cinephilia – Film Culture in Transition. USA: The 
University of Chicago, s. 12-13. 
53 Ibid, s. 13. 
54 Rosenbaum, Jonathan, 2000. Movie Wars – How Hollywood and the Media Limit What Movies We Can See. 
USA: Chicago Review Press, s. 213. 
55 Ett tyskt bolag verkar dock vara på väg att ge ut både Out 1: noli me tangere och Out 1: Spectre i en 5-disc 
utgåva, typiskt nog bara med tyska undertexter: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3898487008/asin0-
21/ref=nosim 2012-06-02.  
56 Dokumentär: Cinéma, de notre temps: Jacques Rivette – La veilleur (1990), regisserad av Claire Denis och 
Serge Daney. Frankrike: La sept art productions, ca 10 minuter in i filmen. 

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3898487008/asin0-21/ref=nosim
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3898487008/asin0-21/ref=nosim
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2.4 1990-talet – en (film)konstnärs återkomst 

I början av 1990-talet fick så Rivette göra en storartad comeback med det prisbelönta, fyra 

timmar långa opuset La belle noiseuse (sv. titel Den sköna satmaran) (1991). Det är utan 

tvekan Rivettes mest kritikerrosade film sedan 70-talet. Mary M. Wiles menar att det är 

Rivettes av kritiker mest beundrade adaption57 samtidigt som det är den enda av Rivettes 

filmer vid sidan av Céline et Julie att bli inkluderad i bästsäljaren 1001 Movies You Must See 

Before You Die58. La belle noiseuse bygger löst på Honoré de Balzacs novell The Unknown 

Masterpiece från 1831 och fångar med plågsam klarhet ångesten hos en konstnär, spelad av 

den mångsidige Michel Piccoli, som försöker uttrycka sig på målarduken. Detta tär på 

förhållandet han har till sin fru (Jane Birkin). Omkring hälften av filmens speltid skildrar 

konstnären (samt dennes nakna modell, spelad av Emmanuelle Béart) i ett aktivt skede vilket 

har beskrivits av en del sarkastiska och fördomsfulla kritiker som att verkligen få se färg 

torka. La belle noiseuse har gott om nakenhet, för den som lockas av det, men vissa kritiker 

hävdar att åskådaren efter ett tag slutar märka av det, eftersom det är så ytligt, i dubbel 

bemärkelse59. Béart själv menade också att Rivette inte var ute efter hennes häck, utan hennes 

själ60. 

      Kort efter premiären släppte Rivette en alternativ version av La belle noiseuse som han 

döpte till Divertimento. Divertimento är nästan hälften så kort, består till stor del av 

alternativa scener och kameravinklar, utelämnar mycket av den konstnärliga 

skapandeprocessen, samt fokuserar betydligt mer på förhållandet Piccoli och Birkin emellan.        

      Det franska nationalhelgonet Jeanne d’Arc och hennes liv, framförallt den sista delen, har 

skildrats på film av storheter som Carl Theodor Dreyer och Robert Bresson. Rivette valde för 

sitt nästa projekt just d’Arcs liv, men närmandet skulle komma att bli av annan karaktär än 

Dreyers och Bressons. Jeanne la pucelle 1 – Les batailles och Jeanne la pucelle 2 – Les 

prisons (sv. titlar Jeanne – jungfrun av Orléans. Del 1 – striderna respektive Jeanne – 

jungfrun av Orléans. Del 2 – fängelserna), båda 1994, är, på knappa tre timmar vardera, 

Rivettes version(er) av det ofta filmade människoödet. Motivationen till ämnesvalet ska ha 

                                                           
57 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 31. I sig inte så svårt då Rivette utöver La belle noiseuse enbart gjort två fler 
”tydliga” filmadaptioner: La religieuse och Hurlevent. 
58 Schneider, Steven Jay, et. al. 2011. 1001 Movies You Must See Before You Die. London: Quintessence Editions 
Ltd. s. 584 och 799. Personligen borde minst ett par till av Rivettes filmer också ha fått en plats i boken. För att 
kontrastera kan nämnas att Godard har hela åtta av sina filmer utplacerade i boken medan Truffaut har fem; 
Chabrol och Rohmer har, liksom Rivette, två. 
59 Morrey, Douglas, Smith Alison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 219. 
60 Intervju med Emmanuelle Béart. Histoire de Marie et Julien, DVD. Utgiven av Artificial Eye. Ca 8 minuter in i 
intervjun. 
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varit Rouen. Rivette tillbringade sin barndom i just den staden och det var där som Jeanne 

fängslades och senare brändes61. Jeanne la pucelle har beskrivits som den mest 

verklighetstrogna filmatiseringen av ämnet och bygger nästan helt på historiska dokument62. I 

första delen, Les batailles, visar Rivette upp en återhållsam, minimalistisk stil där striderna 

(les batailles) inte ens är särskilt ofta förekommande. Rivette väljer istället (förmodligen 

delvis av ekonomiska skäl) att skildra förberedelserna och efterspelet av striderna. Vad som 

annars präglar båda delarna, som lätt kan ses som en nutida feministisk parabel, är kyrkans 

kvinnoförakt och den kamp Jeanne får utstå just för att hon är kvinna. 

      I Haut bas fragile (1995), Rivettes enda renodlade musikal, refererar en sedvanlig 

intertextuellfylld Rivette till bl.a. 50-talets Hollywood och dess reflexivitet63. I centrum av 

filmen rör sig tre unga kvinnor (som filmens titel nog är en parafras av; den engelska titeln är 

Up, Down, Fragile) runtom Paris, alla i hopp om att förändra sin tillvaro. Rent estetiskt är 

Haut bas fragile ändå långt ifrån att ens påminna om en gammal Hollywoodprodukt; 

musikalnumren, som sannerligen inte gör något djupt intryck, är oerhört avskalade, inte alls 

särskilt påkostade och de framhäver filmens något (medvetet) osammanhängande ton. Rivette, 

som för ovanlighetens skull gör en cameo, har här låtit handlingsförloppet bli något av en 

bagatell och tillämpar via associationsmässiga referenser till Hollywoodska dansnummer här 

en uppvisning av en sorts abstrakt, avant-garde-liknande estetik som i sin tur bjuder in den 

invigde åskådaren att ta del av de sensuella danser och kroppsrörelser som utmärker filmen64. 

      Efter att ha provat på musikalgenren var det dags för Rivette att göra sin enda renodlade 

thriller i Secret défense (1998). Han anlitade för huvudrollen återigen Sandrine Bonnaire, som 

svarat för den mästerliga titelrollen i Rivettes Jeanne d’Arc-epos. För att vara en film policier 

(fransk term på det vi kallar kriminalfilmer) är den anmärkningsvärt lång, 170 minuter. 

Intrigen blir successivt allt mer invecklad ju längre filmen fortskrider. Bonnaire spelar en 

hämndlysten kemist på jakt efter den person som hon tror är sin pappas mördare. Med en 

speltid på nästan tre timmar och en intrig som kan liknas vid en grekisk tragedi, utnyttjar 

Rivette, lika intertextuellfylld som vanligt, den långvariga speltiden genom att anspela på 

sedvanligt många ämnen, exempelvis Elektramyten65. 

                                                           
61 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 86. 
62 Morrey, Douglas, Smith Alison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 193. 
63 Wiles, Mary M, 2002. Theatricality and French Cinema: The Films of Jacques Rivette. University of Florida, 
UMI Mikrofilm, s. 211. 
64 Ibid, s. 212. 
65 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 86. 
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2.5 2000-talet – det sjunde decenniet 

Va savoir (2001), en lågmäld romantisk komedi om tre män och tre kvinnor vars liv förs 

samman av en pjäs, utspelar sig under en veckas tid och blev Rivettes första producerade film 

under det nya millenniet. Tre filmer till har det blivit sedan dess; den första, Histoire de Marie 

et Julien (2003) berättar om en destruktiv klockmakare, Julien, som åter träffar Marie 

(Emmanuelle Béart), en mystisk kvinna som abrupt försvann vid deras första möte. Deras 

romans blommar upp på nytt, men komplikationer följer i detta smått övernaturliga drama. 

Det som framförallt chockar åskådaren, om man kan sin Rivettehistoria, är hur pass heta 

sexscenerna i filmen faktiskt är med tanke på hur generad Rivette var då han filmade liknande 

scener 20-30 år tidigare i L’amour fou och Hurlevent. 

      Ne touchez pas la hache (2007) bygger på Balzacs roman Le Duchesse de Langeais 

(1834). Det är ett kostymdrama om hertiginnan av Langeais som är någorlunda less på sitt 

äktenskap, men samtidigt inte vill bli uppvaktad av en napoleansk krigshjälte eftersom hon 

vägrar se sig själv som älskarinna. 36 vues du Sic Saint Loup (2009) är Rivettes kortaste 

spelfilm, blott 84 minuter lång. Filmen skildrar Kate, en medelålders kvinna som 

överraskande nog går med på att återförenas med sin kringresande cirkusfamilj efter att 

hennes pappa, som också varit manager för gruppen, somnat in. 

 

3.1 Rivette och Cahiers du cinéma  

Auteurism och dess kringliggande teorier kom på allvar under 1950-talet tack vare de franska 

kritikerna på tidskriften Cahiers du cinéma, grundad av André Bazin. Redan 1915 

förutspådde Vachel Lindsay auteurism i The Art of the Moving Picture där denne menade att 

vi en dag kommer att urskilja olika “photoplay masters” på samma sätt som vi gör med 

författare66. Jacques Rivette var en av frontfigurerna inom den franska nya vågen och 

förmodligen den mest engagerande kritikern vid Cahiers du cinéma. Det är generellt ansett att 

Rivette också var den viktigaste och mest tongivande kritikern av alla de regissörer som 

skulle utgöra den nya franska nya vågen. Termerna auteur och framförallt mise en scène var 

han mest inbiten att definiera och senare också att teoritisera. Som den mest fanatiska av alla 

cinefiler i sin generation (Godard hävdade att Rivette kunde filmmediet mycket bättre än han 

själv67), var Rivette paradoxalt nog den som var mest angelägen om att intervjua personer 

utanför filmvärlden såsom Roland Barthes och Claude Levi-Strauss68. Under åren 1963-65 

                                                           
66 Stam, Robert, 2000. Film Theory – An Introduction. USA: Blackwell Publishers Inc., s. 32-33. 
67 Rosenbaum, Jonathan, 1977. Rivette – Texts and Interviews. London: BFI, s. 6. 
68 Ibid, s. 5. 
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var Rivette också tidskriftredaktör vid Cahiers du cinéma då han ersatte Eric Rohmer69.  

 

3.2 Kritikern Jacques Rivette  

Rivette var en av de strängaste, mest krävande och noggrannaste etablerade filmkritiker som 

världen skådat70. Den som inte förmår förstå eller som inte håller med Rivette och dennes 

definition om vad bra mise en scène innebär, är, enligt Rivette, inskränkt och förstår ingenting 

om film som konstart71. Skribenten Jacques Aumont menar redan att termen mise en scène är 

så luddig och paradoxal eftersom den från början är subjektiv. Aumont menar att det är upp 

till varje åskådare att fastställa vad som kännetecknar en bra kameravinkel och vad som 

faktiskt bör synas i bild72. Rivette själv hävdar att mise en scène snarare ska kännas än 

förklaras och utredas.73  

      Redan i sina tidigaste artiklar kan man se prov på Rivettes senare, filmmässiga tematik. 

Artiklarna var oftast väldigt långa med oändligt många semikolon, parenteser och fotnoter och 

han visade redan vid detta tidiga skede en svaghet för utvikningar, improvisation och en 

omfattande varaktighet som satt sina tydliga spår i hans filmmässigt stilistiska drag och vad 

som utmärker en typisk Rivettefilm74. 

      Rivette har ständigt insisterat på att mediet film inte är ett språk; det ska inte 

grammatiseras. Film ska, enligt Rivette, skildra verkligheten men denna verklighet behöver 

inte alltid klarläggas, som ett språks grammatik gör anspråk på att göra. För att exemplifiera 

kan man ta Rivettes omnämnande av Roberto Rossellinis Viaggio in Italia (1953) där filmen 

hellre visar upp ett händelseförlopp snarare än att tillfredsställt förklara händelseförloppet 

(karaktärernas ageranden osv.) som sådant75. 

      Rivette var också oenig med André Bazin och dennes hyllande av djupfokus. Medan 

Bazin hyllade denna fototeknik menade Rivette att bredd är viktigare än djup i film eftersom 

det, enligt honom, visar upp en fullständigare verklighet än djupfokus76. Detta har tolkats som 

en medveten strategi av Rivette som här väljer att avsiktligt sätta sig emot Bazin och dennes 

                                                           
69 http://www.newwavefilm.com/french-new-wave-encyclopedia/jacques-rivette.shtml 2012-06-02. 
70 Schneider, Steven Jay, et. al. 2011. 1001 Movies You Must See Before You Die. London: Quintessence Editions 
Ltd. s. 584. 
71 Morrey, Douglas, Smith Alison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 10. 
72 Ibid, s. 13. 
73 Ibid. 
74 Ibid, s. 10. 
75 Ibid, s. 13. 
76 Ibid. 

http://www.newwavefilm.com/french-new-wave-encyclopedia/jacques-rivette.shtml
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syn om vad verklighet på film innebär77. Hursomhelst är andemeningen hos Rivette att en 

(bra) film bör vara motståndskraftig för analys och han lyfter här fram känslan man får efter 

att ha skådat en film som mycket viktigare än filmens (eventuella) mening och/eller 

budskap78. Det är precis av denna anledning som Rivette envisas med att termen mise en 

scène som, påpekats tidigare, mer ska upplevas än redogöras för. Detta är också en 

huvudanledning till varför Rivette valt att inleda samtliga sina filmer med ”mise en scène: 

Jacques Rivette” istället för exempelvis ”un film de Jacques Rivette”. Film för Rivette är en 

kollektiv arbetsprocess mer än en enskild upphovsmans skapelse79. Detta synsätt som Rivette 

har på film som konstart sätter genast käppar i hjulet för auteurteorin, något som är 

fundamentalt motsatt Rivettes (och dennes franska nya vågen-kollegors) något auteurbetonade 

kritikersyn80. Å ena sidan framhäver Rivette mise en scène men å andra sidan tycks han 

fördöma idén om att en ensam person skulle vara den huvudsakliga kreativa kraften bakom en 

långfilm. Vidare verkar det enligt Rivettes mening finnas ett förutbestämt, ”korrekt” sätt att 

filma en scen och att det är regissörens, eller auteurens, uppgift att upptäcka det. Detta blir 

givetvis ytterligare en paradox eftersom mise en scène inte följer några grammatiska riktlinjer 

och som det därför inte finns några facitböcker till. 

      Av den orsaken att film inte är ett språk enligt Rivette gör han heller inga direkta anspråk 

på att ha skrivit manus till sina filmer. Han har bytt ut ”script de” mot det betydligt mer 

teaterbesläktade och bildligare ”scénario”81. Rivette har sagt att han ser upp till Ingmar 

Bergman och dennes filmer oerhört: 

 

I admire Bergman tremendously, but well, someone who uses his life to write fabulous scenarios, and then film 

them just as fabulously, this Dr. Jekyll and Mr. Hyde aspect, I don’t understand how it works82. 

 

      Rivette kan också uppfattas som något av en moralist och han har aldrig varit rädd för att 

fälla spydiga kommentarer till några av kritiker hyllade eller omdiskuterade filmer. När 

Rivette fick frågan om vad han tyckte om Michael Hanekes Funny Games (1997) gick han, 
                                                           
77 Faktum är att det är relativt få av Rivettes egna filmer som utförligt utnyttjar djupfokus-tekniken; möjligtvis 
La religieuse, som främsta motexempel. Samtidigt består filmerna av få närbilder på ansikten. 
78 Morrey, Douglas, Smith Alison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 13. 
79 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, Preface and Acknowledgements, s. xii. Med “film” i detta avseende menas 
traditionell narrativ spelfilm och exkluderar gör t.ex. experimentfilm och kortfilm. 
80 Av de regissörer Rivette mest beundrade kan nämnas Rossellini, Jean Renoir, Fritz Lang och Kenji Mizoguchi. 
81 ”Scenariot” har Rivette sällan stått för själv; ofta har han tillsammans med några av sina ständigt 
återkommande medhjälpare kollaborerat med det färdiga ”manuskriptet”.  
82 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 140. 
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typiskt nog för honom, ganska snabbt över i att istället kritisera filmer och filmskapare som 

han associerade till filmen i fråga: 

 

What a disgrace, just a complete piece of shit! I liked his first film, The Seventh Continent, very much, and then 

each one after that I liked less and less. This one is vile, not in the same way as John Woo, but those two really 

deserve each other -- they should get married. And I never want to meet their children! It's worse than Kubrick 

with A Clockwork Orange, a film that I hate just as much, not for cinematic reasons but for moral ones. I 

remember when it came out, Jacques Demy was so shocked that it made him cry. Kubrick is a machine, a 

mutant, a Martian. He has no human feeling whatsoever. But it's great when the machine films other machines, 

as in 200183. 

 

När Rivette tillfrågades om Titanic (1997) och dess upphovsman James Cameron gled han 

snabbt över till att dra paralleller till liknande filmskapare: 

 

Cameron isn't evil, he's not an asshole like Spielberg. He wants to be the new De Mille. Unfortunately, he can't 

direct his way out of a paper bag84. 

 

Samtidigt som han har kritiserat många regissörer räds Rivette heller inte att prisa mer 

utskällda filmer, bl.a. Starship Troopers (1997) som han vid intervjuns skede hade sett två 

gånger, gillat den jättemycket, men hävdade ändå att han av Paul Verhoevens verk föredrog 

den betydligt mer sågade Showgirls (1995), ”en av de bästa amerikanska filmerna de senaste 

åren”85. 

 

3.3 De Rivetteianska idealen 

Det Rivette kanske beundrar mest inom filmmediet är dess enkelhet. I början av 60-talet 

kritiserade han den tidens moderna film eftersom filmmediet då enligt honom tycktes ha 

förlorat mycket av sin ursprungliga enkelhet (samtidigt som han passade på att prisa 

oskuldsfullheten hos Griffith, Murnau och Stiller) till förmån för retoriska figurer och 

grundliga analysmodeller, samt att auteurens uppgift är att återupptäcka denna enkelhet86. 

Man kan kanske tro att Rivette med detta påstående är emot allt som har med pretentioner att 

                                                           
83 http://www.dvdbeaver.com/rivette/ok/captivelover.html 2012-06-02. 
84 Ibid. 2012-06-02. 
85 Ibid. 2012-06-02. Här är det intressant att påpeka att Rivette faktiskt uppskattar en moraliskt suspekt film 
som Showgirls; anledningen för att han gör det är att han finner den personlig. En film där Verhoeven, enligt 
honom, visar upp ”sin filosofi” i och med hur det är att leva i en värld befolkad av skitstövlar.   
86 Morrey, Douglas, Smith Alison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 11. 

http://www.dvdbeaver.com/rivette/ok/captivelover.html
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göra och faktum är att han inte alls låtit sig bli imponerad över filmer där upphovsmannen 

sökt geniala kameravinklar, trickfilmat eller använt sig av andra upptåg bara för sakens egen 

skull87. 

      Under hela sin karriär riktade Rivette uppmärksamheten mot improvisation och såg hela 

tiden ner på färdiga manuskript. Vid ett tillfälle uttryckte han t.o.m. att manuskript är så 

oviktiga för filmmediet att de förefaller som nästan meningslösa88. Vid ett annat tillfälle 

kritiserade Rivette de flesta filmers förutsägbarhet och hävdade att om man har allt nedskrivet 

på papper så dör det, och filmandet blir då bara ett försök att återuppväcka liket89. 

      Att Rivette beundrar Bergman är ingen konstighet i sig. Han har uttryckt hur han 

uppskattar Bergman då denne filmar långa, utförligare scener eftersom dessa, enligt Rivette, 

besitter en större möjlighet att fånga något oväntat, något improviserat som man ofta går miste 

om då man följer manus till punkt och pricka samt väljer att klippa oftare90. Denna strävande 

tes som Rivette är ute efter påminner lite om det som kännetecknar method acting. Framförallt 

förklarar det varför Rivette envisas med att filma långa scener som i sin tur resulterar i 

ovanligt långa filmer. 

      Då Rivette är en sådan unik och omedgörlig filmskapare kan man vid en första anblick lätt 

få för sig att han hyser agg mot filmiska referenser och en sedvanlig intertextualitet. Detta 

stämmer inte. Som kritiker (och ofrånkomligen också som regissör) blir Rivette lycklig om 

han gör något Hitchcock-likt eller låter sig bli influerad av Renoir utan att själv veta om det91. 

Med Rivettes egna ord: 

 

One must never hesitate to plagiarise. There again, Renoir is right92. 

 

Rivette fördömer den teori om att filmmakare löper större risk att bli påverkade om de ser för 

mycket film; snarare motsatsen93. Han har kritiserat mycket av den postmoderna filmen och 

dess regissörer där filmmakarnas filmhistoria tycks börja kring 1980; att deras filmer 

förmodligen skulle vara bättre om de utvidgat sitt filmtittande94. Rivette må vara gammaldags, 

samtidigt som en stor del av all postmodern film inte tenderar att bestå av enkelhet, Rivettes 
                                                           
87 Ibid, s. 12. Man kan fråga sig vad Rivette egentligen tyckte om Godards långa trafikstockningsscen i Week End 
(1967) eller slutscenen i Michelangelo Antonionis Professione: reporter (1975). 
88 Ibid, s. 13. 
89 Ibid, s. 34. 
90 Ibid, s. 16. 
91 http://www.dvdbeaver.com/rivette/ok/captivelover.html 2012-06-02. 
92 Rosenbaum, Jonathan, 1977. Rivette – Texts and Interviews. London: BFI, s. 24-25. 
93 http://www.dvdbeaver.com/rivette/ok/captivelover.html 2012-06-02. 
94 Ibid. 2012-06-02. 

http://www.dvdbeaver.com/rivette/ok/captivelover.html
http://www.dvdbeaver.com/rivette/ok/captivelover.html
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ideal över allt annat, utan snarare genomsyras de av ytliga referenser anpassade till en 

mainstreampublik. I Rivettes egna filmer tycks det aldrig refereras ytligt eller 

självframhävande vilket ofta är fallet i t.ex. Quentin Tarantinos och andras postmoderna 

filmer där upphovsmannen verkar vara mer upptagen med att referera, alternativt ”hylla”, 

genom en påtaglig efterapning i främsta syfte att framhäva sig själva som ”auteur”, till den 

naiva, mindre insatte åskådarens stora förtjusning. Jonathan Rosenbaum skriver: 

 

When Allen, De Palma, Scorsese, and Tarantino echo shots or sequences from other filmmakers, the gesture is 

always one of postmodernist appropriation, not one of critical transformation…95. 

 

Deras filmer må vara underhållande och välspelade, men sättet de syftar sin ”intertextualitet” 

på är ofta av självframhävande, postmodernistisk karaktär. Vidare menar Rosenbaum i sin 

korta essä om Haut bas fragile och hur Rivette: 

 

…knows MGM musicals like the back of his hand. Bu he doesn’t express his knowledge in specific homages or 

references the way an American cinephile normally would. For Rivette this knowledge is precious because it 

enhances and poeticizes real life, not because it offers an alternative or escape96. 

   

Visst, alla filmmakare lånar, tar och inspireras av varandra, medvetet eller undermedvetet, 

men för Rivette är referenserna i hans filmer istället respektfyllda, inbakade och oupphörligt 

väsentliga. Med andra ord, Rivette skulle nog aldrig tolerera att referenserna i hans filmer är 

som någon sorts gimmick eller attraktion i sig; referenserna, som då inte heller är lika 

postmodernt konkreta, ska istället förebåda något, ofta och helst på ett intellektuellt plan. 

Detta påstående kan bl.a. appliceras på Rivettes negativa syn på regissörer som söker geniala, 

”betydelselösa” kameravinklar. Rivette skulle nog heller aldrig, om han fick chansen, 

exponera Birgitte Bardot som Godard gjorde i Le mépris (sv. titel Föraktet) (1963); 

nakenheten i La belle noiseuse är istället av yttersta vikt eftersom den mer tillför något och att 

den på alla tänkbara punkter är avgörande för filmens fortskridande. 

 

3.4 Rivette den teatrale 

När Rivette fick frågan om varför han valt att sätta Paris nous appartient och dess karaktärer 

                                                           
95 Rosenbaum, Jonathan, 2010. Goodbye Cinema Hello Cinephilia – Film Culture in Transition. USA: The 
University of Chicago, s. 309. 
96 Rosenbaum, Jonathan, 2004. Essential Cinema – On the Necessity of Film Canons. USA: The John Hopkins 
University Press, s. 196. 
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just i teatermiljö svarade han att det kan ha berott på hans kärlek till Jean Renoirs Le carrosse 

d’or (sv. titel Den gyllene karossen) (1952) samt att han gillade filmer som använde sig av 

teatern som bakgrund97. Med teaterrötter, menade Rivette, skapar man vad han tror är filmens 

verkliga uppgift: att bemöta verkligheten98. I en sen intervju hos Cahiers du cinéma påstod 

Rivette följande: 

 

All films are about theatre. There is no other subject…99. 

 

Det tycks ligga en paradox i Rivettes idealiska syn på teatermediet. Om han nu gillar det så 

pass mycket, varför blev han inte teaterregissör istället för filmregissör? Rivette provade 

faktiskt på det förstnämnda men fann där att han inte hade tillräckligt mycket kontroll över 

projektetet för att anse sig vara helt nöjd100, bl.a. hävdade han, fanns det inget tillfälle att 

klippa. Noroît bedöms vara Rivettes mest teaterestetiska film, där film blir teater101. I Noroît 

är berättelsen indelad i ”akter”. Åskådaren bevittnar även bokstavligen den icke-diegetiska 

musiken i bild; den framförs ”live” av en del av skådespelarna. Dessa skådespelare återfinns, i 

några av filmens nyckelscener, i bakgrunden där de framför improvisatoriska arrangemang. 

      La religieuse visar kanske tydligast upp Rivettes vägran att konventionellt adaptera ett 

verk från en redan existerande källa102. Redan i förtexterna gör Rivette klart för tittaren att 

filmen inte har några pretentioner att vara en sedvanlig, förlagetrogen filmatisering utan 

istället en helt fri, oberoende överföring. Som nämnts tidigare, är La religieuse teatral på 

många plan. Enligt Rivette själv var det tänkt att filmen skulle göras i samma anda som en 

Mizoguchi-film: 

 

La religieuse may appear to be an uncharacteristic work, but it isn’t one for me. It was my idea to make a film in 

the spirit of Mizoguchi. But it’s not Mizoguchi. There was an attempt to make a film with extended takes or even 

one-shot sequences, with a flexible camera and rather stylized performances. So for me it was a deliberately 

theatrical film103. 

 
                                                           
97 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 4. 
98 Rivette enligt Wiles, Ibid, s. 7. 
99 Rivette enligt Morrey, Douglas, Smith Alison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University 
Press, s. 150. 
100 Ibid, s. 151. 
101 Ibid, s. 162. 
102 Wiles, Mary M, 2002. Theatricality and French Cinema: The Films of Jacques Rivette. University of Florida, 
UMI Mikrofilm, s. 57. 
103 Ibid, s. 100. 
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      Det är möjligt att den djupt intellektuella Rivette hyste en alldeles för stor respekt för sina 

favoritförlagor för att traditionellt överföra dem till film. En bidragande orsak kan också sägas 

vara hans förkärlek för improvisation av alla de slag. En annan faktor som nog spelar in är att 

Rivette uttryckligen påstått att han hade långtråkigt under inspelningen av La religieuse och 

att detta berodde på att han redan kunde förlagan så pass bra; själv hävdade han att det satte 

sina spår i den färdiga filmen104 som Rivette tyckte blev artificiell. När han genast efter 

inspelningen träffade Renoir menade han att han stött på ”the truth of cinema”, syftande på 

Renoir i egen hög person105. 

      Vid en första anblick kan man lätt tro att Rivette med sina filmer, några mer gällande än 

andra, önskat teatralisera filmmediet. Men Rivette är mer ute efter att låta sina filmer följa 

några av teaterns karaktärsdrag, och är mer intresserad av skillnaderna samt likheterna som 

teatern har med filmmediet; han ser absolut inte teatern som en potentiell fiende till 

filmkonsten. 

 

4. Vad kännetecknar en Rivettefilm? 

Det är tämligen svårt att kortfattat karakterisera vad som utmärker en typisk Rivettefilm. En 

bra om än väldigt förenklad beskrivning görs av Ronald Bergan i dennes kompakta 

filmlexikon: 

 

Jacques Rivettes filmer är utmanande, intellektuellt utforskande och kompromisslöst långa. De är förmodligen de 

mest underskattade i den franska nya vågen regissörernas produktion106. 

 

Bergan slår här huvudet på spiken; samtliga av dessa påståenden har jag svårt att se 

motbevisade. ”Kompromisslöst långa” är en egenskap som kan sägas gälla alla Rivettes filmer 

utom hans allra senaste, 36 vues du Pic Saint Loup. Efter en enkel uträkning kan det 

konstateras att den totala speltiden för Rivettes alla 23 långfilmer ligger på drygt 4200 

minuter eller 183 minuter i genomsnitt. För att kontrastera med hans nya vågen-kollegor och 

deras filmer kan nämnas att varken Chabrol, Rohmer, Truffaut eller Godard ens kommer över 

110 minuters-gränsen vid samma typ av uträkning. Rivette å andra sidan, har bara gjort en 

enda film med en speltid på under två timmar. Varför envisas då Rivette med en sådan 

långdragen varaktighet? Han vill helt enkelt få publiken att på ett mer mentalt plan ”bli ett” 

                                                           
104 Ibid, s. 117. 
105 Rosenbaum, Jonathan, 1977. Rivette – Texts and Interviews. London: BFI, s. 11. 
106 Bergan, Ronald, 2006. Film – allt du behöver veta. London: Dorling Kinderley Limited, s. 355. 
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med filmen genom att med filmernas längd (förhoppningsvis) tillämpa någon sorts 

immersion; han vill få oss försjunkna i filmen. Jonathan Romney säger: 

 

Rivette uses duration to make film-going a more active experience, to make us aware of being in the cinema, of 

seeing it through107. 

 

Med Out 1: noli me tangere, Rivettes överlägset längsta film, hoppades han på att den 

åtminstone skulle bjuda på en upplevelse, något som förändrar tittaren så att denne inte längre 

är samma person som han/hon var före filmen108. Ska man tro kritikern François Thomas 

spelar längden på Rivettes filmer ingen roll då han ändå gör de kortaste filmerna i världen 

eftersom de inger åskådaren en önskan att låta hans filmer pågå i det oändliga109. 

      Att de är ”utmanande” och ”intellektuellt utforskande” är ingen överdrift, därmed inte sagt 

att man måste inneha en osedvanligt hög intelligenskvot för att få ut något av dem. Men 

Rivettes filmer kräver av tittaren någonting extra som ofta inte krävs då denne t.ex. ser en 

Truffautfilm. Tittaren måste vara med på noterna eftersom Rivette ofta är sparsmakad vad 

gäller de väsentliga saker som visas, vad som sägs samt att presentationerna av karaktärerna 

är något av motsatsen till övertydliga. Därmed inte sagt att hans filmer tenderar att vara 

förvirrande, bara inte fullt så självklara som gemene mainstreamfilm. Ser man en Rivettefilm 

måste man som åskådare ofta vara fullt koncentrerad. Hans filmer ger inga enkla svar, de är 

mer angelägna om att ställa frågor. Här ett lysande citat av Jonathan Rosenbaum: 

 

The kind of cinema more interested in posing questions than in answering them — the cinema of Stroheim, 

Preminger, Rossellini, Cassavetes, Rivette, and Kieslowski, among others  — is always bound to encounter 

resistance from viewers who go to movies in search of certainties, and who often settle for half-truths or outright 

lies as a consequence. To interrogate the world is to inaugurate a search that continues after the movie's over, 

implying a lack of closure that most commercial movies shun like the plague110. 

 

      Rivettes långa filmer och deras intriger präglas, några mycket mer än andra, visserligen av 

en ganska övernaturlig (om än inte så för filmerna förekommande) drivkraft. Man kan säga att 

han har en dämpad förkärlek för det mystiska och det spöklika, men filmerna genomsyras så 
                                                           
107 Introduktion till Paris nous appartient med Jonathan Romney. DVD utgiven av BFI, producent: Roma Gibson, 
ca 4 minuter in i introduktionen. 
108 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 61. 
109 Thomas enligt Morrey, Douglas, Smith Alison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University 
Press, s. 47. 
110 Rosenbaum, Jonathan, 1997. Movies As Politics. USA: University of California Press, s. 54. 
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gott som aldrig av okonventionellt kameraarbete (kameran är aldrig hyperaktiv) eller 

klippning (som t.ex. Godards filmer tenderar att göra; det råder heller ingen ”hyperklippning” 

eller ”klippning för klippningens skull” i Rivettes verk som det mer och mer kommit att göra i 

postmodern film, speciellt actionfilm). Rivette är mer intresserad av att experimentera med 

varaktighet och narration än rent filmtekniska finesser, något som också David Thomson har 

noterat. Thomson menar att ingen har experimenterat lika mycket med duration och 

berättande som Rivette, vilket också leder honom att kalla Rivette för den viktigaste 

regissören under de senaste 35 åren111. 

      För att exemplifiera Thomsons påstående kan nämnas en nyckelscen i Secret défense. I 

nära en halvtimme ser vi den hämndlystna Sandrine Bonnaires karaktär åka och byta tåg. 

Vissa otåliga kritiker, förmodligen uppvuxna med MTV-klippning, menade att denna långa 

scen var överflödig, onödigt långsam och mest liknande en lång reklamfilm för SNCF, 

Frankrikes statliga järnvägar112, men då Bonnaire är så strålande i rollen och då man 

(åtminstone jag) satt fastklistrad i förväntan på vad som kommer att inträffa härnäst, är vid 

närmare eftertanke denna djärva sekvens nog den mest spännande som Rivette någonsin 

åstadkommit113. Rivette har här, liksom Hitchcock och dennes Vertigo (sv. titel Studie i brott), 

samt i mindre utformning Strangers on a Train (sv. titel Främlingar på tåg), använt resandet 

som en form av varaktig spänning samtidigt som han diskret men respektfullt hyllar 

häxmästaren114.    

      Under sin mest kreativa period i livet strävade Rivette, med hjälp av speciella narrativa 

och skådespelarmässiga medel, att uppnå en ny dimension inom filmmediet115. Det var då han 

arbetade på Out 1. I den filmen, speciellt hur den är uppdelad men också hur den är 

uppbyggd, märks en tydlig influens av en revolutionär inom filmföljetongen: Louis 

Feuillade116. Rivettes närmanden i allmänhet och för Out 1 i synnerhet har beskrivits som 

följande av Alain Resnais: 

 

People say there is a Méliès tradition in the cinema, and a Lumière tradition. I believe there is also a Feuillade 

current, one which marvelously links the fantastic side of Méliès with the realism of Lumière, a current which 

                                                           
111 http://www.theyshootpictures.com/rivettejacques.htm 2012-06-02. 
112 Morrey, Douglas, Smith Alison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 103. 
113 Mycket ska tillskrivas Bonnaire själv. Hon gick själv inte med på att ställa upp i filmen om hennes karaktär 
inte blev ”fullt utforskad”. Se Ibid. 
114 Ibid. 
115 Wiles, Mary M, 2002. Theatricality and French Cinema: The Films of Jacques Rivette. University of Florida, 
UMI Mikrofilm, s. 119. 
116 Rivette refererar även respektfullt till Feuillade och dennes Les vampires (1915) vid filmens slutskede.  

http://www.theyshootpictures.com/rivettejacques.htm
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creates mystery and evokes dreams by the use of the most banal elements of daily life117. 

  

Rivette kan alltså sättas in i Feuilladetraditionen.  

      Ljudspårsmässigt är Rivettes filmer ganska avskalade; de består av få voice-overs och en 

stor avsaknad av icke-diegetisk musik (borträknat för- och eftertexter). Dock besitter filmerna 

ofta direkt-ljud eftersom Rivette menar att ljud, eller rättare sagt rösten, är en egenskap som 

filmkonsten och teatern delar118. 

      Utöver de nyss nämnda egenskaperna kan nämnas att utförliga improvisationer också 

utmärker Rivettes filmer. I en nyckelscen från L’amour fou inväntade två av filmens 

huvudrollsinnehavare att Rivette skulle säga ”cut!” men denne vägrade och var mer nyfiken 

på hur skådespelarna skulle agera improvisatoriskt119. Ytterligare återkommande tematik och 

särdrag för Rivette är en något dunkel intertextualitet, hans säregna teaterbesläktade estetik 

samt en labyrintartad narrativ komplexitet; det sistnämnda gäller särskilt hans 70-talsfilmer. 

Rivette är inte heller rädd för att filma utdragna scener, statiska såsom panorerande, i ett enda 

klipp. En handfull av filmerna har konspirationstema som utmärkande drivkraft. Verkens 

huvudrollsfigurer är ofta av kvinnligt kön, i varje fall så gott som aldrig mansdominerade, 

bl.a. i Céline et Julie, Le bande des quatre, Jeanne la pucelle och Secret défense. Rivettes 

besatthet av kulturella skapandeprocesser i allmänhet och teateruppsättningar i synnerhet är 

också en ständigt återkommande kvalitet. Dessa kulturella skapandeprocesser äger i sin tur 

ofta rum i eller kring staden Paris. Rivette väljer ofta att filma ”död tid”120 där en mer 

konventionell regissör hellre skulle ha klippt eller åtminstone kortat ner en scen. I kontrast 

kan en ”vital” scen såsom ett mordförsök eller misshandel framställas som elliptisk i en 

Rivettefilm; dumpandet av en kropp i Out 1 förefaller närmast som överflödig. 

      Skapandeprocesserna är av ungefär samma uppbyggnad i de filmer där Rivette väljer att 

skildra dessa: de når aldrig tillfredsställande resultat eller några direkta mål. Som åskådare får 

man t.ex. i Rivettes teaterskildringar nästintill aldrig ta del av ett uppträdande, istället sätts 

fokus på det närmast oändliga skapandeförloppet121. I La belle noiseuse tar Rivette nästan fyra 

timmar på sig att skildra konstskapandet men konstruerar sedan någon sorts antiklimax då 
                                                           
117 Resnais enligt Wiles, Mary M, 2002. Theatricality and French Cinema: The Films of Jacques Rivette. University 
of Florida, UMI Mikrofilm, s. 161. 
118 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 147. I samma veva kritiserade Rivette dubbning och synkronisering i amerikansk 
film. 
119 Ibid, s. 51. Scenen visar upp huvudrollsinnehavarna då de bokstavligt river en lägenhet. Inga omtagningar 
var möjliga då dekoren var helt sönderförstörd efter deras improvisatoriska ageranden.   
120 Morrey, Douglas, Smith Alison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 226. 
121 Ibid, s. 20. 
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konstverket efter mycket om och men slutligen är färdigställt122. Antiklimaxet, allt annat än 

överväldigande, kan uppfattas som snopet och gör hela filmen till ett typiskt Rivetteskt skämt 

med publiken, vissa skulle nog hävda att filmen i och med slutet blev meningslös. Personligen 

tycker jag inte att man nyss kastat bort fyra timmar av sitt liv; hur skulle man ha kunnat göra 

det då skapandeskildrandet i sig är så spännande, fascinerande och för att inte tala om säreget? 

      Samtliga av Rivettes långfilmer är filmade i färg utom Paris nous appartient123. 

Majoriteten av filmerna är, lite förenklat, pessimistiska eller åtminstone inte hoppfulla, andra 

är mer optimistiska och lekfulla, i synnerhet Céline et Julie. Jag kommer att titta närmare på 

Rivettes filmers lekfullhet i analysdelen. 

 

5. Varför har Rivettes filmer förblivit så undersedda? 

Varför Rivettes filmer förblivit så osedda både generellt men kanske framförallt i jämförelse 

med hans franska nya vågen-kollegor finns det många svar på. Vi kan kanske börja med den 

mest uppenbara anledningen: längden på Rivettes filmer. Som tidigare nämnts är bara en av 

hans filmer under två timmar, 36 vues du Pic Saint Loup (2009) och den har goda skäl för att 

vara det124. Filmers längd bestämmer över hur ofta den kan gå upp på biografer, dygnsvis som 

veckovis. Då nästintill samtliga av Rivettes filmer tenderar att vara väl över medellängd, och 

ofta över 150 minuter, utgör de ofta en mardröm för biografägare och producenter, speciellt 

då Rivettes verk redan har ryktet att vara så pass obskyra. Detta leder ofrånkomligen också till 

att gemene åskådare oftare väljer att inte se klart en Rivettefilm än t.ex. en Godardfilm. 

      Rivette har heller aldrig, till skillnad från sina nya vågen-kollegor, ens visat något större 

intresse för att sälja eller föra sina verk vidare till en bredare publik i och med att han sällan 

ställt upp på intervjuer samt att han förekommer högst sporadiskt vid festivaler125. Han är 

själv medveten om detta, kanske underskattar han publiken eller så föredrar han att vara den 

tillbakadragne person han är. Med L’amour fou var Rivette redan inställd på att den inte 

skulle komma att bli särskilt kommersiell: 

                                                           
122 Rivettecitat om La belle noiseuse: ”We made every effort to produce a film that comes close to painting, 
rather than talking about it”. Se Müller, Jürgen, et. al. 2001. Movies of the 90s. Spain: TASCHEN, s. 55.  
123 Kortvariga svartvita sekvenser finner man i L’amour fou, Out 1 och Noroît.  
124 Under skrivandets gång, närmare bestämt i april 2012, annonserades det att Rivette led av Alzheimers. Av 
samma anledning hade han svårt med arbetet under 36 vues du Pic Saint Loup som i sin tur ledde till att han var 
tvungen att överge och hastigt korta ner filmen, vilket förklarar dess fragmentariska ton. Sen dess har det 
förvärrats och Rivette kan nu inte längre gå på bio på samma sätt han gjort tidigare. Det är nog skäligt att påstå 
att Rivette tyvärr gjort sin sista film. Se 
http://somecamerunning.typepad.com/some_came_running/2012/04/girls-circa-
1974.html?cid=6a00e5523026f5883401630483de04970d#comment-6a00e5523026f5883401630483de04970d 
2012-06-02. 
125 Rosenbaum, Jonathan. 1977. Rivette – Texts and Interviews. London: BFI, s. 1. 

http://somecamerunning.typepad.com/some_came_running/2012/04/girls-circa-1974.html?cid=6a00e5523026f5883401630483de04970d#comment-6a00e5523026f5883401630483de04970d
http://somecamerunning.typepad.com/some_came_running/2012/04/girls-circa-1974.html?cid=6a00e5523026f5883401630483de04970d#comment-6a00e5523026f5883401630483de04970d
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I don’t think that the work can reach the public or please them126. 

 

Andra anledningar till Rivettes filmers underseddhet är oundvikligen deras säregna 

teaterbesläktade estetik; redan på 60-talet beskyllde kritiker Rivette för att hans filmer var 

alltför teatrala och att det var just det stuket som var deras största, ofrånkommande brist127, 

deras förhållandevis dunkla tematik och svårfångade intriger, deras smala lansering samt 

deras bristande ”utanför-lockande” egenskaper. Med det sistnämnda menas bl.a. att det är 

ytterst sällan som stora namn eller Hollywoodikoner återses i en Rivettefilm. Några hyllade 

skådespelare, många av dem associerad till den franska nya vågen, har dock sett dagens ljus i 

minst en Rivettefilm: Anna Karina, Jean-Pierre Léaud, Bulle Ogier, Geraldine Chaplin, Jane 

Birkin, Michael Lonsdale, Michel Piccoli, Sandrine Bonnaire, Emmanuelle Béart och Jerzy 

Radziwilowicz. Ingen av dem är storstjärnor, möjligen, i de flestas fall, i hemlandet Frankrike. 

Deras status som skådespelare garanterar dock inte att filmerna de medverkar i blir succéer, i 

synnerhet inte internationella, eller kanske ännu viktigare, amerikanska succéer. Sedan tycks 

det överhuvudtaget aldrig redogöras utförligt för fotot i Rivettes filmer. De kanske inte 

innehar lika utsökt foto som man återser i många av Antonionis, Bergmans, Dreyers, 

Tarkovskijs eller några av Godards filmer som i sin tur ofta får stå som estetiska 

praktexempel; fotot i en Rivettefilm förefaller kanske inte som lika ståtligt, men det är heller 

sällan underordnat Rivettes filmers övriga förtjänster. 

      Rivettes filmer har inte heller gjort något större väsen av sig genom åren då de aldrig, med 

undantag av La religieuse, haft skandaler runtomkring sig eller utgjort kontroverser som i sin 

tur, kort- som långsiktigt, ibland kan bidra till försäljar- och tittarsiffrorna. De har heller inte 

lika flitigt tilldelats priser och utmärkelser som hans nya vågen-kollegors verk. 

      Filmhistorieböcker och filmlexikon har en tendens att komprimera historia och 

strömningar vilket innebär att Rivettes namn, oturligt nog för honom och för många andra, 

tämligen ofta stryks eller bara nämns som hastigast. Detta är mycket oförtjänt men ganska 

logiskt. Många uppslagsverk har bristfälliga, ofta förenklade redogörelser om rörelser och 

tidsepoker. Slår man t.ex. upp ”Cahiers du cinéma” i Nationalencyklopedin nämns inte ens 

Rivette. Den nyfikne, utforskande filmstudenten introduceras därmed inte till Rivette såsom 

denne borde utan han/hon måste ta till externa källor för att mer konkret få sig en bild av 

                                                           
126 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 43. 
127 Ibid, s. 5. 
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honom som filmmakare. Många av Rivettes produktioner har fått följande stämpel (vilket 

ganska väl förklarar varför han ofta glöms bort): 

 

…Rivette seemed to have no place in contemporary cinema. On the one hand, his work was considered too 

inaccessible for theatrical distribution; on the other, although his revolutionary theories influenced figures such 

as Jean-Marie Straub and Danielle Huillet, and Chantal Akerman, he was deemed too commercial to be accepted 

by the underground cinema as he still employed a semblance of narrative…128. 

 

      För en nutida publik utgör Rivettes filmer en hel del problem. Så tidigt som 1977 menade 

Jonathan Rosenbaum att Duelle kan beskrivas, från en strikt kommersiell ståndpunkt, som en 

film anpassad till en publik som inte längre existerar129. Hursomhelst, den uppmärksamhet 

som Rivettes äldre filmer, liksom hans senare, fått i det tjugonde århundradet i 

mainstreamkretsar är verkligen begränsat. Med undantag från exempelvis några inbitna 

Rivettefans, som den World cinema-vänlige amerikanske kritikern Rosenbaum samt hans 

kollega David Thomson (som praktiskt taget gör allt de kan för att få fler folk att utforska 

Rivette), finns det inte mycket att gå på. Visserligen har de flesta av Rivettes filmer getts ut på 

DVD (än återstår den första Rivettefilm att ges ut i en svensk utgåva), men det är sällan man 

som konsument tilldelas särskilt lyxiga utgåvor130. För en modern cinefil och som fan av äldre 

film har utgivningen av Rivettes filmer på digitala lagringsmedium hittills varit medioker. 

Rivette är faktiskt den enda av de ”fem stora” franska nya vågen-regissörer som inte fått 

någon av sina filmer utgivna på varken The Criterion Collection131, härrörande från USA och 

som kanske är världens mest exklusiva utgivningsbolag, eller Eurekas Masters of Cinema-

serie, en brittisk ekvivalent till Criterion. Rivettes filmer, liksom Rohmers, har vid 

skrivandets gång heller inte getts ut på Blu-ray-formatet vilket Chabrols, Truffauts och 

Godards filmer mer än väl har. Den bristfälliga om än uppskattade utgivningen kan förstås 

bero på rättigheter och villkor bolagen och distributörerna emellan, men jag är beredd att tro 

att utgivarna, t.ex. Criterion, är negativt inställda mot Rivette och möjligen tror de att 

utgivning av hans filmer helt enkelt inte lönar sig. 

      Den som väntar på något gott väntar dock aldrig för länge; det oberoende bolaget New 

                                                           
128 Paris nous appartient, Booklet. DVD utgiven av BFI, producent: Roma Gibson, s. 14. 
129 Rosenbaum, Jonathan. 1977. Rivette – Texts and Interviews. London: BFI, s. 5. Ett ganska långsökt 
konstaterande av Rosenbaum som häver ur sig detta i en av sina fotnoter utan att tillfredställt stärka det. 
Retrospektivt skulle jag vilja hävda att Duelle nog är en av Rivettes mest lättillgängliga och fascinerande filmer 
och att den mer än väl lämpar sig för en (post)modern, intellektuell publik.   
130 Hedersomnämnande ska dock gå till utgivarna Artificial Eye och BFI. 
131 I dagsläget har The Criterion Collection gett ut över 700 filmer. För mer information besök 
http://www.criterion.com/  

http://www.criterion.com/
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Yorker Video har meddelat att de har planer på att ge ut Céline et Julie på Blu-ray132. Jag 

vågar förutspå att bolagets okända varumärke oundvikligen kommer att leda till ett sporadiskt 

försäljande på sin höjd; hade Céline et Julie getts ut av exempelvis det mera etablerade 

Criterion istället hade den i dagens annars överväldigande utbud nog fått en någorlunda skara 

beundrare vilket i sin tur enkelt skulle ha medfört en bredare utforskning av Rivettes övriga, 

undersedda och ofta undervärderade verk. 

6. Céline et Julie vont en bateau: presentation av handlingen 

I vilken ände ska man börja försöka redogöra detta mångfacetterade verk? Den har beskrivits 

som den mest innovativa filmen sedan Citizen Kane, anses inneha ändlösa ekon av politik, 

psykoanalys och estetik133 och har en speltid på 193 minuter. Jacques Rivette skulle nog själv 

insistera på att låta känslorna tala före intellektet och ser möjligen inte tolkningar eller 

grundligt tematiska undersökningar av hans film(er) som något smickrande. Hursomhelst, 

härnäst följer kortfattat och lite förenklat en beskrivning av händelseförloppet. 

      Céline et Julie (1974) kretsar kring två unga kvinnor. Céline (Juliet Berto, 1947-1990) är 

en magiker och Julie (Dominique Labourier, 1943) bibliotekarie. Genast efter förtexterna 

kommer en textskylt upp där det står ”Det började oftast så här”134. Under en het, solig dag i 

Paris sitter Julie på en parkbänk och läser en bok om trolleri. Med sin ena fot ritar hon en 

symbol i gruset, tagen från trolleriboken. Plötsligt irrar Céline förbi och tappar sina glasögon. 

Julie hojtar åt denna att stanna men Céline tycks inte höra eller vara det minsta intresserad av 

att vända sig om. En lång jakt inleds. Céline tappar ytterligare föremål men fortsätter ändå. 

Mitt i allt vänder sig Céline om vilket leder till att Julie låtsas som ingenting. Jakten fortsätter. 

Så småningom tappar Julie bort Céline. Eller gör hon det? Julie skriver in sig på ett sjaskigt 

hotell där vi också för första gången får klart för oss att hon är magiker. 

      Nästa morgon träffas våra protagonister i en bar där Julie överlämnar Célines tappade 

föremål. Inom kort befinner de sig i biblioteket där Julie arbetar. Céline beter sig som ett barn; 

ritar i böcker och väsnas i barnavdelningen. I nästa scen sitter Julie åter på parkbänken; när 

hon kommer hem stöter hon på Céline i trapphuset som låtsas sova. Céline har gjort illa sig på 

knäet. Hon vill ta en dusch så Julie visar henne var badrummet ligger. Efter duschen plåstrar 

Julie om Céline samtidigt som Céline berättar om ”de som är efter henne”. Detta är första 

                                                           
132 http://www.blu-ray.com/movies/Celine-And-Julie-Go-Boating-Blu-ray/32588/ 2012-06-02. 
133 Schneider, Steven Jay, et. al. 2006. 1001 filmer du måste se innan du dör. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand AB. s. 590. 
134 Min egen översättning av Le plus souvent, ça commençait comme ça. 

http://www.blu-ray.com/movies/Celine-And-Julie-Go-Boating-Blu-ray/32588/


30 
 

gången som åskådaren får en inblick i vad som senare ska utmärka stora delen av filmen, 

parallellvärlden eller ”filmen i filmen”, men detta vet vi inte än. Innan vi ger oss in på det 

måste några nedslag göras på vad som hittills hänt. 

      Ser man Céline et Julie för första gången blir man nog konfunderad. Den som är ute efter 

att få frågor besvarade gör klokt i att låta bli. Varför hör inte Céline Julies rop? Varför dräller 

Céline saker efter sig? Varför, då Julie närmat sig Julie, försöker hon låtsas som ingenting? 

Och varför slutar Julie följa efter henne då denna sätter foten i på ett hotell? Vidare: varför 

beter sig Céline som ett barn i biblioteket? Och hur i all sin dar kände hon till Julies adress? 

      Rivette ger åskådaren inga svar; mycket är istället öppet för tolkningar. Kanske är allting 

en lek? Kan det vara så att Céline och Julie lekt leken förut?  Det skulle kunna vara en rimlig 

förklaring med tanke på filmens första textruta. Men i så fall, hur kommer det sig att, om de 

nu känner varandra, inte Céline vet var badrummet ligger i Julies lägenhet? 

      För att återgå till händelseförloppet: Céline berättar för Julie hur hon jagas av en man samt 

två kvinnor, alla härrörande från samma boende, och att hon där själv uppträtt som 

barnjungfru. Julie frågar Céline om adressen. Nästa morgon besöker Julie på egen hand 

adressen vilket visar sig vara ett stort hus på en stor herrgård. Céline, i sin tur, är kvar i 

lägenheten, får tag i en flöjt som hon sedan spelar på halvhjärtat (det ”leks” mer utförligt med 

flöjtar i Out 1). Plötsligt ringer telefonen. Céline låtsas vara Julie när hon svarar. I andra 

änden av luren lurar Julies ungdomskärlek. De bestämmer träff i en park. Till en början tycks 

träffen gå bra, men det urartar ganska snabbt. Samtidigt kastas Julie ut från den stora 

herrgården. Väl bestört av det hon upplevde i huset tar en fundersam Julie taxin hem. I taxin 

upptäcker hon plötsligt att hon har en karamell i munnen. Denna karamell stoppar Julie ner i 

sin handväska. När hon sedan stöter på Céline, som just väldigt utförligt berättat för sina 

kollegor om en ung amerikanska hon mött, tvingas hon erkänna att hon inget minns från sitt 

herrgårdsbesök. 

      Vi har kommit ca en timme in i filmen då Julie får sin första vision av herrgården (i form 

av ett mycket kort inklipp). Detta sker i samband med att Céline uppträder på scen och 

visionerna, dvs. klippen, återkommer i allt längre förpackning. 

      Väl hemma i lägenheten igen försöker en frustrerad Julie minnas händelserna vid 

herrgården och husets hemlighetsfulla insida. Hon förklarar för Céline i detalj det hon faktiskt 

minns vilket till slut leder till att hon tar upp samma karamell som tidigare. Julie biter av en 

bit av karamellen och ser plötsligt en rad långa scener (för första gången med dialog) utspela 

sig inuti huset där hon själv också medverkar som barnjungfru. 

      Nästa morgon gör Céline ensam ett besök på herrgården. Julie bestämmer sig senare för 
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att också återvända. Hon stöter på Céline då denna kommer rusande ut från huset. Nästan 

halva filmen har gått då de bägge sätter sig i taxin i riktning hemåt och nu är det Céline som 

har en karamell i munnen. Så gott som hela den speltid som är kvar visar hur Céline och Julie 

tillsammans försöker pussla ihop vad som egentligen sker i ”filmen i filmen”, dvs. inuti det 

stora huset. 

      ”Filmen i filmen” kretsar kring en lång man, två vackra kvinnor (den ena hans fru, den 

andra hans älskarinna) en liten flicka (dotter till mannen och frun) samt en, eller rättare sagt 

två, barnjungfrur. Céline är från början denna barnjungfru; en bit längre in i filmen ser vi att 

barnjungfrun är i Julies skepnad. Våra protagonister turas om att spela denna barnjungfru 

fram till filmens sista halvtimme då bägge kliver in i parallellvärlden samtidigt (detta sker då 

Céline och Julie samtidigt biter på varsin karamell). I några spöklika, löst sammansatta 

sekvenser berättar parallellvärldshistorien om hur älskarinnan dels försöker få mannen att 

lämna sin fru, och dels hur hon själv avser att ge den lilla flickan en dödlig dos gift. Det blir 

Céline och Julies uppdrag att rädda flickan ifrån den vuxna, förtryckande världen. De lyckas 

till slut ta med sig flickan till deras egen verklighet och tar inom kort henne ut på en båttur. 

Väl glidande med sin båt ute på vattnet tycks verklighet och parallellvärld mötas i en sekvens 

som enligt mig måste betraktas som en av de mest gåshudsframkallande filmscenerna 

någonsin.  

 

7. Analys 

Det som gör Céline et Julie så oerhört innovativ är dess omfattande reflexiva ton samt det 

intellektuella ”spel” som parallellvärlden inte bara utgör för Céline och Julie, utan även för 

åskådaren. Rivette har lyckats med konststycket att, på ett ofta glädjande och uppfriskande 

sätt, ifrågasätta vår relation till filmmediet och dess natur (dess enkelhet om man så vill); hur 

vi ser, upplever, manipuleras och tar till oss det som faktiskt visas upp på den vita duken. Han 

väljer att göra det inte primärt via explicita referenser utan via narrativa tillvägagångssätt.  

      Céline et Julie kan sägas likna Alice i underlandet (som det också refereras till vid ett 

tillfälle) i ”faktumen” Julies efterföljande av Céline (som här får stå för den vita kaninen) och 

hur denna successivt drar in Julie i en ny värld. Men Céline et Julie är ett mer komplext verk 

än så. 

      Filmens originaltitel, Céline et Julie vont en bateau, menar bokstavligen att 

protagonisterna tar en båttur, men det döljer sig fler betydelser bakom denna geniala filmtitel. 

Rivette har sagt att han hoppats att amerikanarna ska använda sig av originaltiteln vid 
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visningar eftersom den översatta, internationella titeln Céline and Julie Go Boating (precis 

som den svenska) förlorar något av sin innebörd135. Hade den hetat Céline at Julie Take a Trip 

istället hade man, enligt Rivette associerat den till droger och LSD136. Den franska frasen 

Monter en bateau menas att någon berättar något intresseväckande för en som man sedan tror 

på; Aller en bateau innebär att man blir fängslad av en berättelse man får sig berättad137 (men 

också att bli lurad). Rivette har, tillsammans med sina skådespelerskor och ”scenariorister”, 

här lyckats med att uppkalla en av filmhistoriens mest mångbottnade filmtitlar. Det är inte 

bara Céline och Julie som fängslas av parallellvärldsmelodramen, utan även åskådaren. 

Samtidigt fängslas åskådaren av det som försiggår i Céline och Julies ”vanliga” värld och det 

är ju också en berättelse. Som grädden på moset tar ju faktiskt våra hjältinnor en båttur i 

filmens slutskede då de passerar de tre huvudrollsinnehavarna från den parallella världen. 

Céline et Julie bygger vidare på Rivettes svaghet för mångtydiga filmtitlar som Out 1: noli me 

tangere och den senare släppta Merry-Go-Round. Undertiteln till filmen, Phantom Ladies 

Over Paris syftar, tror jag, på protagonisternas ageranden inom filmens underintrig. 

      Ord kan inte beskriva hur suggestiv och oförglömlig deras möte mitt ute på dammen 

faktiskt är. Stillsamt i bild rör sig båtarna som sakta, sakta glider vidare längs vattnet. 

Omkringliggande träds grenar harmonerar med den fridsamma vinden. Inget sägs; 

karaktärerna från parallellvärlden bara stirrar på Céline, Julie och den lilla flickan. De är 

klädda på samma sätt som sista gången vi såg dem inne i huset tidigare i filmen, alla med 

olika färg på deras klädesplagg. Hade parallellvärldsfigurerna haft sedvanliga ”båtkläder” på 

sig istället för stiliga klänningar respektive en kostym hade nog scenen inte framkallat sådan 

oerhörd känsla av eufori och magi. Det är i sådana här scener som film bevisar sin unika 

emotionella kraft på åskådaren; en bild säger som bekant mer än tusen ord, då borde 840 

rörliga bilder138 säga minst lika mycket. Sekvensen visar också prov på Rivette och dennes 

mise en scène inte bara då den är som bäst utan också då den är som enklast. Scenen är, precis 

som alla andra i hela filmen, gjord utan specialeffekter. Här behövs inget sådant, inte heller 

några datoranimerade bilder; Rivette och hans kameraman är för bra för det. I praktiken 

bevisar Rivette här sin tes om filmens oskuldsfullhet.  

      Céline et Julie, som mycket löst bygger på två berättelser av Henry James, är otvivelaktigt 

Rivettes mästerverk. Den skapades, om vi ska tro Rivette själv, under hans roligaste tid i livet 

då denne och fem andra, varav de fyra skådespelerskorna i filmen, ständigt kastade ut sig 
                                                           
135 Céline and Julie Go Boating, Booklet. DVD utgiven av BFI, producent: Roma Gibson, s. 11. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Scenen varar i ca 35 sekunder dvs. 24*35 = 840. 
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galna idéer av vilket mycket kan skådas i slutresultatet139.  Han har här lyckats kombinera lek 

och blodigt allvar på ett alldeles förträffligt sätt. Det leks mycket i filmen (och vid ett tillfälle 

leker de kallsinniga vuxna även med flickan i ”filmen i filmen”). Céline och Julie tycks redan 

leka vid filmens inledning, de blir snart bästa vänner (om de inte redan är det) och sättet de 

försöker frita den lilla flickan liknar då två småbarn leker. Vi bjuds på många härliga- och 

höga skratt, några frustrerande ögonblick, t.o.m. trötthet från Julies sida, mycket som kan 

sägas likna småbarns lekprocesser (även småbarn tenderar att bli less på en och samma lek 

efter ett tag). Jonathan Romney menar att Céline et Julie ”is virtually a children’s film”140 och 

mycket talar för att Romney har rätt; bl.a. det som nämnts och den fyndiga fantasivärld som 

protagonisterna mer eller mindre skapar. Filmmusiken är även den barnslig och bagatellartad, 

speciellt det lilla preludium som spelas under förtexterna. 

      Det ligger en underliggande kritik av familjelivet samt den vuxna heterosexuella världen, 

som åskådaren, liksom Céline och Julie, får ta del av då parallellvärlden öppnar sig. 

Familjelivet i en Rivettefilm (de fåtal gånger han ägnat sig åt det) har faktiskt aldrig 

framställts som direkt positivt. I Out 1 berättar en av huvudkaraktärerna hur hon ofta flytt från 

sitt föräldrahem samt att hon har en två-årig dotter som någon annan ser efter141; i Secret 

défense urartar en sedvanlig familjerelation till tragiska, Chinatown-liknande proportioner. 

Och i Ne touchez pas la hache sätts ett äktenskap obönhörligt på prov. Som kontrast kan 

nämnas hur uppfriskande de icke-familjära förhållandena i exempelvis La bande des quatre 

och Va savoir skildras.  

      Denna underliggande kritik går man kanske miste om första gången man ser Céline et 

Julie, men faktum är att de vuxna ”kärleksrelationerna” i ”filmen-i-filmen” känns 

frånstötande. Familjelivet känns allt annat än upplyftande utan mestadels statiskt. 

Karaktärerna agerar som spöken i sina stela gångstilar, sina kalla blickar och sina sätt att tala 

(inte så konstigt då de befinner sig i en spökvärld; ju längre filmen fortskrider blir de alltmer 

bleka i ansiktet, dock inte den mer flexibla lilla flickan). 

      Varför denna påtagliga kritik av familjeliv, traditionalism och vardagskonventioner? Det 

skulle kunna appliceras på ensamvargen Rivette själv; av den litteratur som lästs framgår det 

ingenstans om han har varit gift eller har barn. En kritiker har även sett de (magiska) lekarna i 

                                                           
139 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 141. 
140 Introduktion till Céline and Julie Go Boating med Jonathan Romney. DVD utgiven av BFI, producent: Roma 
Gibson, ca 13 minuter in i introduktionen. 
141 Morrey, Douglas, Smith Alison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 38. 
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Rivettes 70-talsfilmer som ett tecken på att vägra mogna142. 

      Man kan kontrastera vuxenvärlden mot Céline och Julies underbart spontana värld där de 

inte räds någonting i ett soligt Paris; Julie klär ut sig till magikern Céline, under tiden då 

denna besöker herrgården ensam, och hon lyckas förhållandevis bra. Detta urartar efter ett tag 

då den sensuella Julie anklagar sin publik för att vara perversa voyeurister; ett uttalande som 

mycket väl kan appliceras på Rivettes något feministiska särmärke. Romney säger:    

Although the central duo play it excessively girly at times, you can still see how powerful the film is as a 

feminist statement143. 

Vidare har Céline et Julie kallats för ett av de mest radikala och positiva feministiska bidrag 

som filmhistorien skådat, och den roligaste feministiska filmen någonsin144. Ska man tro 

Juliet Berto, som spelar Céline, och hennes syn på könsrollerna verkar det som kvinnor 

oundvikligen är starkare: 

It is hard enough to find actors who bring original ideas to film. They somehow aren’t interested in innovative 

research and challenge. Secure in their social position, they refrain from taking too many risks. Women have 

nothing to lose and it is from our socially deprived position that we emerge as powerful individuals in the film. It 

is a unique situation and one that is reflected by the fact that men are inevitably weaker in their profession as 

actors. Male actors posses an ambivalence, since acting for them implies the exposure of a narcisstic and 

feminine side of their personalities145.  

      Rivette kan här inte heller låta bli att anspela på teatermediet, inte minst de tre 

knackningarna före en ridå går upp (han gjorde likadant i La religieuse) som utnyttjas under 

Céline och Julies sista resa in i parallellvärlden; en parallellvärld som i sin tur ofta har en 

teatral utformning. Precis som i Out 1 är statisterna åskådare inför det som händer i våra 

protagonisters vanliga värld, inte minst då Céline träffar Julies tidigare käresta. I en sekvens i 

Out 1 följde ett gäng ungdomar efter en av den filmens huvudpersoner, ibland tittade de in i 

kameran (scenen var säkerligen svår att spela in eftersom den är tagen på Paris gator). I Céline 

et Julie ser vi återigen prov på denna strategi från Rivette; statister tittar även här mot 

kameran. Vill Rivette understryka att det vi egentligen ser i hans filmer är verkligheten själv? 

      Det finns två filmer som särskilt påminner om Céline et Julie, den ena gjord före, den 

andra efter. Vera Chytilovas feministiska anarkifars Sedmikrásky (1966; sv. titel 

                                                           
142 Ibid, s. 138. 
143 Introduktion till Céline and Julie Go Boating med Jonathan Romney. DVD utgiven av BFI, producent: Roma 
Gibson, ca 16 minuter in i introduktionen. 
144 Morrey, Douglas, Smith Alison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 112. 
145 Céline and Julie Go Boating, Booklet. DVD utgiven av BFI, producent: Roma Gibson, s. 7. 
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Tusenskönorna) som, trots att Céline et Julie nästan är tre gånger så lång, får en att associera 

till Rivettes verk eftersom bägge har två oerhört spontana kvinnor i huvudrollerna. Rivettes 

verk är om något aningen djupare. Den andra filmen är David Lynchs Mulholland Dr. (2001). 

I den tycks också mysterier äga rum, men filmen har en annan uppbyggnadsfas än Rivettes 

film. Några har tolkat Céline et Julie som ett lesbiskt ställningstagande, i synnerhet då 

heterosexualiteten rannsakas av Rivette, men Céline och Julies relation emellan skulle jag 

vilja hävda mer liknar två bästisars (visserligen sover de i samma säng, men några utförligare 

tecken på lesbianism fann jag inte). I Lynchs verk är (den potentiella) lesbianismen om något 

mer explicit. Madonnafilmen Desperately Seeking Susan (sv. titel Susan, var är du?) (1985) 

ska tydligen vara influerad av Céline et Julie146 och visst finns det klara likheter verken 

emellan, men jämfört med Rivettes verk är Madonnafilmens kvaliteter grunda som en 

vattenpöl, därmed inte sagt ytliga. 

      Céline et Julie är fylld av improvisationsliknande ageranden från titelfigurernas håll. Med 

sin spontana prägel kan man lätt tro att mycket av filmen var improviserat, men detta kunde 

inte vara mer fel. Det enda som faktiskt helt improviserades var scenen då Céline berättar för 

sina vänner om amerikanskan som hon träffat147. Ändå menar Peter Ffrench att Rivette, i och 

med L’amour fou och vidare, övergav redan färdiga manuskript i förmån till improvisation 

och dialog som i sin tur bearbetats av Rivette själv tillsammans med hans så kallade 

kollektiv148. Det stämmer att Rivettes regi blev mer improvisatorisk på 70-talet och framåt, 

men det faktum att han övergav redan färdiga manus säger inte särskilt mycket i dessa kretsar 

då Rivette, för det första, är och har alltid varit lite av en independentfilmare (ett bättre ord 

kanske är anti-mainstream) och för det andra redan manifesterat förkärleken för improvisation 

i praktiken i L’amour fou men i synnerhet i Out 1. Och Rivette låter dennes hjältinnor i Céline 

et Julie spela ut alla sina kort, vilket förebådar det Rivette lärde sig från Renoir: att ett av 

filmskapandets stora nöjen är att se skådespelare agera framför kameran149. Att Rivette ger 

sina skådespelare tämligen fria händer är inte samma sak som att hävda att manusen och 

dialogen i hans filmer improviserats fram på plats.  

      Den sista scenen i Céline et Julie visar en Céline som vaknar upp (var hela filmen en dröm 

från Célines sida?) från samma parkbänk som Julie satt på i filmens inledning. Denna gång 

                                                           
146 Ibid, s. 16. 
147 Introduktion till Céline and Julie Go Boating med Jonathan Romney. DVD utgiven av BFI, producent: Roma 
Gibson, ca 12 minuter in i introduktionen. 
148 http://www.readperiodicals.com/201004/2122411971.html 2012-08-18. 
149 Introduktion till Céline and Julie Go Boating med Jonathan Romney. DVD utgiven av BFI, producent: Roma 
Gibson, ca 17 minuter in i introduktionen. 
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tycks det vara hennes tur att jaga Julie, som här (troligen avsiktligt) tappar sin bok för att 

Céline ska ha en anledning att jaga henne. Narrativet slår loop på sig själv vilket stärker 

filmens förhoppning att få den förundrade åskådaren att uppleva filmen åtskilliga gånger till. 

Den absolut sista bilden i filmen är en närbild på en katt som tittar rakt in i kameran; Rivette 

hade faktiskt en liknande, två-sekunders lång sista bild i Out 1 på en karaktär där han 

underströk att den filmen och dess potentiella konspiration var långt ifrån att ha nått sitt slut. I 

Céline et Julies fall menar Jonathan Romney att kanske katten drömt hela filmen150. Om det 

nu vore så, skulle ju Céline et Julie bokstavligt talat ha ett tydligt slut, men det är i så fall det 

sista som åskådaren tänker på i detta medvetet elliptiska konstverk. Alternativt kan man se 

hela avrundningen av filmen, precis som fallen i La belle noiseuse och Out 1, som ett enda 

stort monumentalt skämt med publiken151. Rivette ska tydligen även vara känd för att vara en 

kattälskare152 och har vid ett tillfälle hävdat att: 

Cats and women have something in common: their eyes are the portals of the invisible, doors to an Otherworld 

which never disappoints because its reality alone is not subject to the turbulence of human perversity153. 

    

      En förbluffande, nästan unik egenskap med den här filmen är hur högt den siktar i sina 

pretentioner och ändå på ett närmast magiskt sätt lyckas övermästra dessa. Rivette lever här 

farligt och hans långa film hade, med bara en viss gnutta modifikation, kunnat bli fruktansvärt 

pretentiös. Men faktum är att allt tycks fylla en funktion, alternativt vara öppet för oändliga 

tolkningar. Eller rättare sagt, nästan allt fyller en funktion. Kritikern Leonard Maltin har 

kanske rätt i att filmen är lite för lång154 och man är beredd att hålla med att de lösa scenerna i 

parallellvärlden kunde ha kortats ner en aning (en annan brist som kanske stör en nutida tittare 

är den bitvis hafsiga klippningen). Samtidigt kan denna medvetna strategi appliceras på hur 

Rivette själv menar han närmar sig filmnarrativ, något som han har jämfört med vädrets 

egenskaper: 

Always there, but not necessarily noticeable155. 

                                                           
150 Ibid, ca 18 minuter in i introduktionen. 
151 Morrey, Douglas, Smith Alison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 45. 
152 Katter återses i pluralis i Céline et Julie; i La belle noiseuse förekommer de också, likaså i Histoire de Marie et 
Julien för att nämna några exempel. 
153 Morrey, Douglas, Smith Alison, 2009. Jacques Rivette. Manchester: Manchester University Press, s. 139. 
154 Maltin, Leonard, et. al. 2009. Leonard Maltin’s 2010 Movie Guide. New York: New American Library, Penguin 
Books ltd., s. 227. Längden är nog Maltins enda invändning från att ge filmen betyget fyra stjärnor av fyra 
möjliga. Nu får Céline et Julie nöja sig med 3½ stjärnor. 
155 Céline and Julie Go Boating, Booklet. DVD utgiven av BFI, producent: Roma Gibson, s. 13. 
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Många av Rivettes “narrativ” präglas just av denna beskrivning. Hade en annan regissör gjort 

La belle noiseuse hade nog denna exempelvis inte spenderat tio minuter på att låta konstnären 

plocka fram sina penslar och färgtillbehör innan denne skrider till verket; eller för den delen 

filma de utförliga teaterrepetitionsscenerna i Out 1. Syftande till Céline et Julie menar David 

Thomson, å andra sidan: 

It is a film in which we often feel time pass, though never with anything other than fascination and suspense156. 

      Den som är nyfiken på att utforska Rivette kan på förhand få bilden att de nyss nämnda 

scenerna kommer att vara tråkiga att som åskådare ta del av, men istället fylldes åtminstone 

jag enbart av fascination och förundran. Något som är ironiskt med Rivettes envisa 

tillvägagångssätt och den omfattande tid han faktiskt lägger ner på att filma ”dödtid” är att det 

egentligen tenderar att bli allt annat än tråkigt. Hade en mer konventionell regissör som 

Truffaut haft samma förkärlek för utdragna, ”händelselösa” scener hade nog många snabbt 

gett upp, eftersom dennes alster är mycket mer rakt på sak än Rivettes produktioner. 

Andemeningen är följande: för att inte trötta ut publiken tvingas Rivette ta till uttänjda 

narrativ för att i sin tur överhuvudtaget kunna måla upp långdragna, separata händelser. Det är 

sant att denna tes kräver lite mer intellektualism, ett lite annat närmande från betraktarens 

sida, men den tålmodige tittaren blir ofta rikligt belönad. 

 

8. Diskussion 

Hur typisk är Céline et Julie för Rivette? Det är hans mest kritikerrosade film och väl 

representativ i förhållande till hans övriga verk. I många av Rivettes filmer, nästan ett tiotal, 

figurerar stora hus som en av de huvudsakliga inspelningsplatserna, så även här. Den utspelar 

sig också i Paris vilket Rivette sällan har övergivit i sina filmer (han har knappt lämnat landet 

Frankrike). Céline et Julie är kanske hans mest typiska verk; det som många av de andra 

filmerna dock saknar är den upprymdhet och utpräglad lekfullhet som präglar Céline et Julie 

vilket gör att jag istället lockas att, rent tematisk, benämna konspirationsalster såsom Paris 

nous appartient och Merry-Go-Round som än mer Rivetteianska. Berättartekniskt är Céline et 

Julie så utmanande Rivettesk som det kan bli och hade den slutat på ett mer pessimistiskt sätt 

hade det nog inte varit tvivel om saken. Den genomsyras dock inte lika mycket av 

teatermediet som många av Rivettes andra verk även om referenserna återfinns i några scener. 

Man måste även komma ihåg att en auteur nästan alltid utvecklas och lägger in andra växlar i 
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sin karriär men retrospektivt har Rivette vidhållit en imponerande konsekvent tematik, särskilt 

berättandemässigt men också filmiskt.  

      Rent tekniskt är klippningen mellan världarna i Céline et Julie så karakteristiskt för 

Rivette som det bara kan bli: då han faktiskt kräver lite aktivitet av publiken låter han aldrig 

växlingarna mellan den verkliga världen och parallellvärlden vara som i en Hollywoodfilm 

där, ofta drömsekvenser, markeras genom en (över)tydlig uttoning; klippningen världarna 

emellan i Céline et Julie är om något undertydliga (till en början åtminstone). 

      Precis som i Céline et Julie innehar L’amour par terre, som hade premiär tio år senare, 

visioner som den filmens kvinnliga huvudkaraktärer ser (den har också liknande textrutor). 

Det är kanske den filmen mer än någon annan som kommer närmast Céline et Julie i hela 

Rivettes filmografi, men den gången hade han inte lyckats att smälta samman sina idéer och 

utgångspunkter på samma föredömliga sätt; filmen vill mycket men faller tämligen platt i sina 

pretentioner och överdrivet teatrala utformningar. 

      Rivette var nog aldrig lika nyskapande som i början av 70-talet; Céline et Julie är 

sannerligen det mest komplexa verk som han lyckats åstadkomma. Enligt Jonathan Romney 

kan Céline et Julie kallas för den enda helt genuina kultfilmen inom den franska nya vågen 

och det delvis på grund av att den låter åskådarna själva pussla ihop narrativet med sina egna 

färdigheter vad gäller berättande157. Det höga reprisvärdet på filmen kan gladeligen tillämpas 

på hur Rivette ser på filmkonsten: (de bästa) filmer ska upplevas snarare än att analyseras. 

Céline et Julie har ett öppet slut (om den ens har något slut) och är mer angelägen om att 

ställa frågor än att svara på frågor. En aktningsfull honnör till den enkelhet som Rivette så 

ofta prisade finns också inbakad i filmen, något som en uppmärksam Mary M. Wiles har 

observerat: 

The parallel world, which the heroines revisit, thus evokes not only the innocence of childhood memory for them 

but also the innocence of an art form, which is shadowed by its theatrical ancestor158. 

 

      Övergav Rivette sina stränga ideal? Hade någon frågat mig och jag var tvungen att säga 

”ja” eller ”nej” hade svaret blivit det sistnämnda. Den eftersträvade enkelhet som han var ute 

efter gällande mise en scène känns i filmerna aldrig konstlade eller långsökta och hans 

kameravinklar förefallar sällan om än aldrig som krystade. Korta filmer har Rivette undvikit 

lika mycket som Godard undvikit ett konventionellt narrativ. Céline et Julie är Rivettes femte 
                                                           
157 http://www.filmreference.com/Films-Ca-Chr/Celine-et-Julie-Vont-en-Bateau-Phantom-Ladies-Over-
Paris.html 2012-08-18. 
158 Wiles, Mary M, 2012. Jacques Rivette (i Contemporary Film Directors, redigerad av Naremore, James). USA: 
University of Illinois Press, s. 107. 
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längsta film vilket nog är en tillräckligt god indikation för att kalla den för kompromisslöst 

lång, men även en film med en, för honom, sedvanlig och ganska typisk speltid. Rivettes 

varaktiga syn på filmberättande i hopp om att finna immersion med åskådaren har så gott som 

varit orubbligt kompromisslös genom hans över 50 år långa karriär. Den eftersträvade 

”verklighet” som Rivette alltid varit ute efter har han oftast lyckats motsvara i och med 

tydliga hänvisningar till teatermediet. Han har heller aldrig låtit sina filmer bli tyngda av 

typiskt ytliga postmoderna referenser. De filmgenrer som Rivette arbetat med var först och 

främst drama och då ofta med ett teaterbesläktat tillvägagångssätt. Men han experimenterade 

även med andra genrer genom att exempelvis regissera en Hitchcock-liknande thriller och en 

lågmäld musikal. Céline et Julie kan sägas vara en dramakomedi kryddad med 

skräckscenarion; ibland kallas filmen surrealistisk (båtturen då världarna möts gör särskilt 

anspråk på att vara det). En sak är dock säker: man gör inte Rivettes filmer rättvisa genom att 

forcerat kategorisera in dem i en och samma genre. 

      Kritikern Rivette har däremot inte vidhållit samma tematik och han har under några 

tillfällen sagt emot sig själv, främst gällande den paradoxala syn på hur centralt manus är 

(som Rivette tidigare menade ska de vara nästintill meningslösa för filmkonsten, speciellt 

originalmanus). Om nu manus är så oväsentligt, hur kommer det sig att Rivette bl.a. anklagat 

Wim Wenders och dennes filmer för att ha manusproblem159? Rivette hävdar också att det är 

helt okej att plagiera från filmmakare, ändå tenderar han att aldrig göra det på ett postmodern 

ytligt sätt utan de imitationer Rivette späckar sina filmer med tycks alltid förebåda något för 

händelseförloppet. En annan paradox är hur öppna Rivettes filmer faktiskt är för analys och 

tolkningar då han själv klagat på hur filmforskningen fokuserar på dessa modeller istället för 

att förnimma filmen. Enligt Rivette är upplevelsen och bra mise en scène det viktigaste (som 

visserligen är högst subjektiv), inte att försöka placera in filmer i fack och dissekera dem. 

Detta blir än mer ironiskt med tanke på hur auteur-fixerad Rivette, speciellt i början av sin 

karriär, faktiskt var. Strikt hävdat, skapades Céline et Julie inte bara av Rivette; bl.a. Berto 

och Labourier ska även de tilldelas en bit av kakan. Detta talar för att filmen inte enbart kan 

ha en upphovsman och det är ju i sig även det en paradox hos Rivettes envisa, betonade 

auteursyn. Ändå genomsyras Céline et Julie av Rivettes kärlek till filmkonsten och andra 

kulturformer. Hans huvudsakliga vision är att berätta samt att förmedla invecklade budskap på 

den vita duken. Det är en auteur i farten här, vilket lätt kan stärkas med Rivettes imponerande 

konsekventa tematik i över 50 år. Ett fåtal av hans filmer har med rätta varit fiaskon, ändå 
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sätter han, likt Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Stanley Kubrick, Luis Buñuel, Fritz Lang, 

Jean-Luc Godard och andra storregissörer, alltid sina personliga särmärken på sina verk, 

egenskapligt såväl som tematiskt. 

      Av ämnets avgränsning har jag valt bort mycket av den teatralitet som präglar Rivettes 

filmer. En annan aspekt som knappt tagits upp är de (oöversättbara) ordlekarna i Céline et 

Julie. Teman som skulle kunna utgöra förslag på vidare forskning är att mer noggrant 

undersöka genusrollerna, ett ämne som blivit populärt i vår postmoderna tid, i Rivettes filmer 

och kanske försöka slå fast om han är feminist eller inte med tanke på att majoriteten av hans 

filmer, från La religieuse och framåt, har starka kvinnliga protagonister. På så vis skulle man 

kunna analysera ett flertal av Rivettes filmer som har kvinnor i huvudrollerna. En annan 

infallasvinkel man kan ha är att titta närmare på Rivettes 70-talsfilmer (Céline et Julie, Duelle 

och Noroît) och dess förhållande till surrealism och ta reda på om de är surrealistiska eller ej.  

      Rivette har, åtminstone enligt min mening, rätt i att film först och främst ska upplevas. 

Varför inte börja uppleva och utforska Rivettes filmer såsom gemene man borde? Han är ju 

trots allt den djärvaste auteuren inom den franska nya vågen. 
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            Jacques Rivette tillsammans med Céline (Juliet Berto) och Julie (Dominique Labourier). 
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10. Otryckt material 
 
Céline and Julie Go Boating, DVD. Utgiven av BFI, producent: Roma Gibson. 

Cinéma, de notre temps: Jacques Rivette – La veilleur (1990), regisserad av Claire Denis och 

Serge Daney. Frankrike: La sept art productions. 

Histoire de Marie et Julien, DVD. Utgiven av Artificial Eye. 

Paris nous appartient. DVD utgiven av BFI, producent: Roma Gibson. 

 

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3898487008/asin0-21/ref=nosim 

http://www.blu-ray.com/movies/Celine-And-Julie-Go-Boating-Blu-ray/32588/ 

http://www.criterion.com/ 

http://www.dvdbeaver.com/rivette/ok/captivelover.html 

http://www.filmreference.com/Films-Ca-Chr/Celine-et-Julie-Vont-en-Bateau-Phantom-

Ladies-Over-Paris.html 

http://www.guardian.co.uk/books/2011/oct/18/story-cahiers-cinema-emilie-bickerton-review 

http://www.newwavefilm.com/about/history-of-french-new-wave3.shtml#leftbank 

http://www.newwavefilm.com/french-new-wave-encyclopedia/jacques-rivette.shtml 

http://www.readperiodicals.com/201004/2122411971.html 

http://somecamerunning.typepad.com/some_came_running/2012/04/girls-circa-

1974.html?cid=6a00e5523026f5883401630483de04970d#comment-

6a00e5523026f5883401630483de04970d 

http://www.theyshootpictures.com/rivettejacques.htm 

 

 

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3898487008/asin0-21/ref=nosim
http://www.blu-ray.com/movies/Celine-And-Julie-Go-Boating-Blu-ray/32588/
http://www.criterion.com/
http://www.dvdbeaver.com/rivette/ok/captivelover.html
http://www.filmreference.com/Films-Ca-Chr/Celine-et-Julie-Vont-en-Bateau-Phantom-Ladies-Over-Paris.html
http://www.filmreference.com/Films-Ca-Chr/Celine-et-Julie-Vont-en-Bateau-Phantom-Ladies-Over-Paris.html
http://www.guardian.co.uk/books/2011/oct/18/story-cahiers-cinema-emilie-bickerton-review
http://www.newwavefilm.com/about/history-of-french-new-wave3.shtml#leftbank
http://www.newwavefilm.com/french-new-wave-encyclopedia/jacques-rivette.shtml
http://somecamerunning.typepad.com/some_came_running/2012/04/girls-circa-1974.html?cid=6a00e5523026f5883401630483de04970d#comment-6a00e5523026f5883401630483de04970d
http://somecamerunning.typepad.com/some_came_running/2012/04/girls-circa-1974.html?cid=6a00e5523026f5883401630483de04970d#comment-6a00e5523026f5883401630483de04970d
http://somecamerunning.typepad.com/some_came_running/2012/04/girls-circa-1974.html?cid=6a00e5523026f5883401630483de04970d#comment-6a00e5523026f5883401630483de04970d
http://www.theyshootpictures.com/rivettejacques.htm
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11. Filmförteckning 

Rivettefilmer: 

Aux quatre coins (1949) 

Le quadrille (1950) 

Le divertissement (1952), 45 min.  

Le coup du berger (Fool’s Mate) (1956), 28 min. 

Paris nous appartient (Paris öppen stad; Paris Belong to Us) (1961), 141 min. 

La religieuse (Nunnan; The Nun) (1965), 135 min. 

L’amour fou (Mad Love) (1969), 252 min.  

Out 1: noli me tangere (1971), 729 min. 

Out 1: Spectre (1974), 225 min. 

Céline et Julie vont en bateau – Phantom Ladies Over Paris (Céline och Julie gör en båttur; 

Céline and Julie Go Boating) (1974), 193 min. 

Duelle (une quarantaine) (1976), 121 min. 

Noroît (1976), 145 min. 

Merry-Go-Round (1981), 160 min. 

Le pont du nord (1981), 129 min. 

L’amour par terre (Love on the Ground) (1984), 125 min. 

Hurlevent (Wuthering Heights) (1985), 130 min. 

La bande des quatre (The Gang of Four) (1988), 160 min. 

La belle noiseuse (Den sköna satmaran) (1991), 238 min. 

Divertimento (1992), 130 min. 

Jeanne la Pucelle 1 – Les batailles (Jeanne – jungfrun av Orléans. Del 1 – striderna; Joan 

the Maid: The Battles) (1994), 160 min. 

Jeanne la Pucell 2 – Les prisons (Jeanne – jungfrun av Orléans. Del 2 – fängelserna; Joan 

the Maid: The Prisons) (1994), 176 min. 

Haut bas fragile (Up, Down, Fragile) (1995), 169 min. 

Secret défense (Secret Defense) (1998), 170 min. 

Va savoir (Who Knows?) (2001), 154 min. 

Histoire de Marie et Julien (2003), 150 min. 

Ne touchez pas la hache (The Duchess of Langeais; Don’t Touch the Axe) (2007), 137 min. 

36 vues du Pic Saint Loup (Around a Small Mountain) (2009), 84 min. 
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Övriga nämnda filmer: 

2001: A Space Odyssey (1968) 

À bout de souffle (1960) 

A Clockwork Orange (1971) 

Chinatown (1974) 

Citizen Kane (1941) 

Der siebente Kontinent (1989) 

Desperately Seeking Susan (1985) 

Funny Games (1997) 

La belle et la bête (1946) 

Le carrosse d’or (1952) 

Le mépris (1963) 

Les dames du Bois de Boulogne (1945) 

Les quatre cents coups (1959) 

Les vampires (1915) 

Mulholland Dr. (2001) 

Professione: reporter (1975) 

Sédmikrásky (1966) 

Showgirls (1995) 

Starship Troopers (1997) 

Strangers on a Train (1951) 

Titanic (1997) 

Vertigo (1958) 

Viaggio in Italia (1953) 

Week End (1967) 
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