
bedste giver vi en chance . . . Men vi må på 
den anden side heller ikke glemme CNC 
(filmfonden), som giver forskud på manu
skripter til kortfilm, forskud på indtægterne 
og mange andre lettelser. Man kan altså ikke 
sige, at det er svært at få lov til at lave film 
i Frankrig.

— Men det er da i hvert fald sådan, at en 
ung filmmand som Claude Berri, der har la
vet »Den gamle mand og drengen«, som blev 
en succes — også finansielt, for at kunne op
tage »Le pistonné« blev nødt til at arbejde 
med Columbia.

— Ja, men det er, fordi nu er han slået 
igennem, — han er blevet en af dem, man 
kan regne med. De amerikanske filmselska
ber kommer med de mest fantastiske tilbud 
til de talenter, der har vist, at de kan ud
rette noget. Det er tit unge mennesker, vi 
har lanceret, som f. eks. Gérard Pires, der 
har lavet »Erotissimo«, og som for tiden er 
en af de mest efterspurgte filminstruktører 
i hele Frankrig.

— Her tror jeg nu nok, der må foreligge 
en misforståelse, for når Pires er blevet så 
berømt, som han er, er det nok snarere på 
grund af hans kommercielle talenter end af 
de kunstneriske.

— Ja, men man må gøre sig klart, at vi 
også må lave film, der giver noget i kassen. 
Som filmproducent må man kunne tåle et 
tab, og man må heller ikke være bange for 
at risikere noget. Men man må jo  trods alt 
også sørge for at overleve. Man konstaterer 
i dag, at aldrig har de film, der går godt, 
indbragt så mange penge, og aldrig har de 
film, der går dårligt, indbragt så få. Hvis jeg 
kun lavede film som Jean Rouch’ , som jeg 
for øvrigt selv synes er enestående, blev jeg 
hurtigt nødt til at lukke, eftersom der kun 
er 30—40.000 mennesker i hele Paris, der 
interesserer sig for dem.

— Vil det så sige, at De også laver publi
kumsfilm?

— Ja, ønsket om at give folk noget er ikke 
nok til at tiltrække et stort publikum. Det, 
som det bredere publikum ønsker, er at kom
me helt bort fra virkeligheden. De mere am
bitiøse filmskabere vil gerne komme med et 
»budskab«, men om den slags film betaler 
sig eller ikke afhænger af den underhold
ning, de byder på. Folk i dag vil se film, der 
adspreder dem og tager dem ud af daglig
livet.

— Nå, så det er altså grunden til, at de 
slipper folk som Resnais og Rouch, som De 
tidligere har hjulpet!

— Nej, det er nu ikke helt rigtigt. Rouch
er i færd med at optage »Petit å petit« i 
Frankrig og i Afrika. Den er en slags »Les 
lettres persanes« for filmkunsten i dag. Og 
for øvrigt føler jeg mig absolut ikke forplig
tet til at støtte de filmfolk resten af livet, 
som jeg på et eller andet tidspunkt har 
hjulpet. Har en filmskaber først én gang 
haft heldet med sig, vil han helst beholde 
de samme muligheder livet igennem. Det er 
det, der er det sørgelige ved det! Han vil 
blive ved med at holde den samme levestan
dard med 20.000 frs. om måneden. Det var 
bedre, hvis han kunne indse, at han havde 
været ude for et lykketræf, og så lod være 
med at drømme om, at det skulle fortsætte 
resten af livet . . . M. D.

Franske
arbejderfilm

De franske arbejderes begyndende engage
ment i filmproduktion kan ses som et led i 
en verdensomfattende bevægelse: De under
trykte folk er gået fra at fungere som deko
rativ baggrund i kommercielle produktioner 
over til at skabe deres egen filmproduktion. 
Dette er sket i store dele af den tredje ver
den, blandt negrene i USA og inspireret af 
maj-begivenhederne i Frankrig nu også i ar
bejderorganisationer -  bl. a. i Argentina, Ita
lien (Unitelefilm — film om arbejderforhold 
og politiske forhold i det hele taget) og i 
Frankrig.

I en artikel om denne filmaktivitet i Frank
rig opridser filminstruktøren René Vautier, 
som selv er engageret i denne filmproduk
tion, tre hovedretninger inden for aktiviteten, 
defineret ud fra stil og fra produktions- og 
fremvisningsforhold.

Den første kategori er film, produceret af 
det franske kommunistparti og af den kom
munistiske fagforening C.G.T. Filmene er 
beregnet på forevisning inden for organisa
tionen. Hertil hører »Les communistes dans 
la lutte«, produceret af kommunistpartiet, 
»La C.G.T. en Mai«, en lang dokumentar
film af Paul Seban.

Den anden kategori adskiller sig fra den 
første ved produktionsformen. Filmene er 
produceret af lokale fagforeningsafdelinger 
på store fabrikker. Arbejderne deltager selv 
ved filmens fremstilling. Ovennævnte »La 
C.G.T. en Mai« er lavet af en professionel 
filminstruktør, hvorimod filmene i den anden 
kategori laves af arbejdernes kulturkomité i 
samarbejde med filmfolk, et samarbejde, der 
har bestået i, at de sidste lærte de første at 
bruge håndværket for på den måde at gøre 
sig selv overflødige.

Den tredje kategori er specielt defineret 
ved sit emne: Fremmedarbejdere i Frankrig 
og hører til i denne sammenhæng ved at væ
re beregnet på en direkte kommunikation 
med arbejdere. Disse film er lavet med hen
blik på at kunne fimgere både i en intern 
distribution på fabrikker og i almindelig bio-

Fra René Vautiers » Classe de lutte«.

| grafdistribution (fordi de tre millioner frem- 
: medarbejdere ofte er uorganiserede og derfor 
i vanskelige at nå ad anden vej). Disse film 

produceres dels af uafhængige grupper, dels 
af arbejderorganisationerne.

»Classe de lutte«, som hører til anden ka
tegori, er en 37 min. lang dokumentarfilm 
optaget på Rhodiacéta-fabrikkeme i Besan- 
Qon af Medvedkine-gruppen. Gruppens histo
rie er følgende: I 1967 tog Chris Marker, 
Jean-Luc Godard, Joris I vens, Mårret og 
nogle andre instruktører til Besangon for at 
præsentere deres film. Dér fik man ideen til 
at danne en gruppe »cinéastes-ouvriers«, som 
tog navn efter en sovjetisk filminstruktør fra 
trediverne. Uddannelsen af filmfolk af Rho- 
diacéta’s arbejdere blev straks påbegyndt.

I maj 1968 filmede gruppen hver dag med 
en super-8, som de havde fået af Godard, og 
med et 16 mm kamera, som de havde lånt 
af Mårret. Med hjælp fra et folkeligt kultur
center anskaffede man klippebord og kunne 
fuldende den første film: »A  bien tot, j ’espé- 
re« (lavet i samarbejde med Marker).

»Classe de lutte«, gruppens anden film, 
har som hovedperson en ung arbejderske, 
Suzanne, der inspireret af maj 68 danner en 
afdeling af C.G.T. på den tidligere fagfor
eningsløse fabrik.

Filmen består af to dele. Den første skil
drer en dag under strejken i maj 68, den 
anden er et interview med Suzanne ni må
neder senere. Filmen beskriver Suzannes ak
tivitet for at udsprede information, hun hol
der tale og deler løbesedler ud. Senere følger 
man gennem interviewet udviklingen af fa
brikkens repressalier mod Suzanne: Forbud 
mod politisk virksomhed, nedskæring af løn.

I sin alternative produktionsform og i sin 
afdækning af de besiddendes aktioner mod 
politisk bevidstgørelse af arbejderklassen har 
filmen sin styrke. Men i fremstillingen af 
Suzanne er filmen præget af en borgerlig 
æstetisk holdning, som om arbejderens mål 
er at blive accepteret af borgerligheden i ste
det for at nedbryde den. Suzanne er en me
get smuk pige, og hun er fotograferet i meget 
flatterende situationer, som ofte fører tanken 
hen på »Bo Bedre« og »Eva«. Hun citerer 
digte og fotograferes ved siden af en repro
duktion af Picasso. Om dette skyldes tilhørs
forholdet til kommunistpartiet, der som be
kendt ikke er videre revolutionært i Frankrig, 
eller en påvirkning fra en æsteticerende po
litisk filmkunst som Godards, er det nok for 
tidligt at dømme om.

»Classe de lutte« og andre C.G.T.-produ- 
cerede film er som tidligere nævnt produce
ret til brug for en intern distribution og egner 
sig med deres mange diskussioner og samta
ler sikkert også dårligt til andet. Derimod 
søger René Vautier med sine små fiktions
film at opnå placering i almindelige biogra
fer, og hans form må umiddelbart appellere 
til et stort publikum. Det er små morsomme 
historier med tragisk undertone, som i høj 
grad får deres karakter af en Chaplin-lignen- 
de hovedrolleindehaver. Men de små mor
somme historier er ikke ufarlige. »Les trois 
Cousins«, der er bygget over en autentisk 
begivenhed: tre fremmedarbejdere dør af 
kulilteforgiftning i deres primitive bolig, blev 
forbudt af censuren og først frigivet igen ef
ter ihærdige anstrengelser. Her møder man 
en af de mange restriktioner, som er den 
filminstruktørs lod, der i Frankrig forsøger 
at gøre opmærksom på fremmedarbejdernes 
elendige forhold. Vibeke Pedersen
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