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I manifestet ’’Hvad der bør gøres?” fra 
1970 slår Godard fast, at politiske film skal 
være politiske gennem deres form og ikke 
kun gennem deres indhold. De skal ikke 
blot servere politiske argumenter og for
midle en specifik ideologi, men forsøge at 
forstå selv samme argumenter og kritisere 
selv samme ideologi. I stedet for at lave 
politiske film skal man derfor, påpeger 
han, lave film politisk.

Men det betyder ikke, som Godard ofte 
bliver skudt i skoene, at man i samme ån
dedrag skal holde sig fra at lave politiske 
film. Den ’’politiske film” og den ’’politisk 
lavede film” er nok hinandens m odsæt
ninger, med det er vigtigt at holde sig for 
øje, at en fremtidig politisk film opstår 
som et dialektisk samspil, hvor den ’’poli
tiske film” ikke blot afløses af ’’film, der er 
lavet politisk”, men medtænkes i den poli-
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tisk lavede film. Med andre ord kan man 
godt lave politiske film, når blot de laves 
politisk.

Selv om manifestet stammer fra Godards 
såkaldt ’’politisk m ilitante” Groupe Dziga 
Vertov-periode (1968-1972), hvor han 
sammen m ed bl.a. Jean-Pierre Gorin lave
de film uden for det etablerede produkti
onsapparat og i det hele taget forsøgte at 
omstyrte de etablerede produktions- og 
distributionssystemer, kan denne dialekti
ske problemstilling siges at være en 
grundsten i Godards filmiske virke over
hovedet.

1 sekundærlitteraturen synes der at her
ske en tendens til at reducere Godards po
litiske engagement til Groupe Dziga 
Vertov-årene, og ikke m indst er der i høj 
grad blevet fokuseret på de produkti
onsmæssige aspekter af dette engagement. 
I sin bog Images, Sounds, Politics konklu
derer den engelske Godard-forsker Colin 
MacCabe eksempelvis ud fra Groupe 
Dziga Vertov-filmen British Sounds, at ”En 
film om politik må indgå i en anden rela
tion med sit publikum end den kom m er
cielle film. I stedet for at præsentere sig 
selv som en observatør, der kan vise os en 
hvilken som  helst situations sandhed, skal 
den være aktivt medvirkende i den virke
lighed, den forsøger at artikulere,” (s. 54) 
og han refererer i sam m e åndedrag British 
Sounds for at sige, at hvis en marxistisk le
ninistisk film bliver distribueret i en milli
on kopier, bliver den til Borte med blæsten.

På den måde får han  opprioriteret 
Godards politiske engagement i forhold til 
de rent distributionsmæssige omstændig
heder, og han får sam tidig sagt, at en poli
tisk film ikke kan laves politisk inden for 
det etablerede produktionssystem.

Udsagnet er selvfølgelig ikke decideret 
forkert, og Godard anno  1970 ville ikke 
være uenig med ham, som når han eksem

pelvis i ’’Hvad der bør gøres?” (pkt. 14 og 
15) skriver om British Sounds, at den i sig 
selv er en politisk film, mens ”det at kæm 
pe for at få British Sounds vist i britisk tv” 
er at lave film politisk.

Men som den franske filmteoretiker og 
Godard-forsker Jacques Aumont skrev i 
sin anmeldelse af MacCabes bog, er bo 
gens politiske kapitel det mest haltende, 
fordi MacCabe i sin iver efter at lokalisere 
Godards politiske engagement som en 
dialektik mellem samfund og distributi
onsapparat samtidig går let hen over selv
samme films stilistiske udtryk og stilens 
muligheder for at formidle en politisk kri
tik. Han benægter ikke, at det også er et 
spørgsmål om stil, men undgår behændigt 
at lægge stilen under sin lup. Han tager 
med andre ord Godards egne udsagn for 
gode varer og glemmer at holde dem op 
imod filmenes udtrykssider.

Jeg mener derfor, at Godards politiske 
virke i lighed med manifestet er mere 
komplekst end det, der afspejles gennem 
kampen for at vinde nye projektionsm u
ligheder uden for det kommercielle 
filmvisningskredsløb. Det rent produkti
onsmæssige aspekt er blot et ud af flere, 
når det gælder at lave politiske film poli
tisk. Eksempelvis skriver Godard senere 
(pkt. 30): ”At udføre 2 er at studere m od
sætningen mellem klasserne med billeder 
og lyde,” hvormed han selv åbner op for, 
at en politisk film allerede på udtrykssiden 
kan være lavet politisk.

Skåret ind til benet kan man sige, at 
Godard i sit manifest lokaliserer dialektik
ken mellem den politiske film og den po
litisk lavede film i forhold til m inim um  
tre aspekter:

1. Det produktionsmæssige (som en dia
lektik mellem produktion og distributi
on) 153
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2. Det receptionsmæssige (som en dialek
tik mellem passive konsum enter og akti
ve participienter)

3. Det udtryksmæssige/filmkunstneriske 
(som en dialektik mellem form og ind
hold)

I forbindelse med Britisk Sounds, der for
melt set er en af de mindre udfordrende 
Groupe Dziga Vertov-film, er den produk
tionsmæssige dialektik selvfølgelig mere 
udpræget, end den er i en film som ek
sempelvis À bout de souffle (1960, Ånde
løs). Men når alt kommer til alt, udtrykker 
Godard med manifestet et program  for tre 
filmpolitiske forhold, der udgør et om 
drejningspunkt for hele hans værk. Fra 
genrekritikken i À bout de souffle til reflek
sionen over det 20. århundredes billedhi
storie i Origines du XXième siècle (2002) 
har Godard konstant -  om end i forskellige 
størrelsesforhold -  reflekteret over de po
litiske aspekter vedrørende den filmiske 
produktion, reception og æstetik, og cen
trum  for denne refleksion har altid været 
filmens visuelle såvel som auditive ud 
tryksside, da det er denne, der 1) bliver d i
stribueret, 2) inddrager eller holder tilsku
eren på afstand, og 3) kan reflektere over 
sin egen udtryksform.

Når man som MacCabe opstiller 
Godards politiske engagement som en 
dialektik mellem distribution og recepti
on, reducerer man samtidig den refleksi
on, der formidles gennem filmens ud 
tryksside, og i det følgende vil jeg derfor 
gribe nogle år bagud, til 1967 og årene lige 
inden Godard indtræder i Groupe Dziga 
Vertov, samt til filmen La Chinoise (1967, 
Kineserinden), for at vise, at en politisk la
vet politisk film nødvendigvis må gå vejen 
over det filmiske udtryk ved at formidle 
en refleksion over sig selv. En refleksion, 

154 hvis politiske aspekter ikke blot foregriber

den ’’politisk militante” periode, m en også 
griber tilbage i Godards tidlige værker 
samt danner fundamentet for en forståelse 
af det politiske virke, Godard har forfulgt 
op gennem 1980’erne, ikke mindst i ho 
vedværket Histoire(s) du cinéma.

Revolution i det små. Sammen med 
Weekend (1968, Udflugt i det røde) er La 
Chinoise den sidste film, Godard i lang tid 
skulle lave inden for det kommercielle di
stributionsapparat. Den er produceret 
som en spillefilm, og m odsat de senere 
militante film fik den en normal biograf
distribution. Det politiske ved filmen ad
skiller sig i første omgang fra hans senere 
produktioner ved at afspejle en tro på, at 
en revolution -  politisk såvel som kunst
nerisk -  kan finde sted alene gennem en 
om styrtning af filmsproget. Men La 
Chinoise er ikke af den årsag mindre poli
tisk end f.eks. British Sounds, for det 
Godard her har sat sig for at udforske, er, 
hvordan en films stil - det vil sige måden, 
hvorpå billeder og lyd sammensættes - 
kan bidrage til en kritik a f den politiske 
dagsorden eller nærmere betegnet af den 
måde, hvorpå den politiske dagsorden 
iscenesættes rent filmisk.

I et premiereinterview i Cahiers du ci
néma udtaler Godard om  La Chinoise, at 
han for at modstille det franske kom m u
nistpartis (PC) teser har benyttet sig af 
tekster af Mao, ”men,” understreger han, 
”den bevægelse, jeg er del af, er cinemato- 
grafisk.” (s.308)

Når Godard i første omgang er interes
seret i at udfordre PC’s socialistiske teser, 
er det fordi deres ideologi er tæt knyttet til 
en specifik kunstnerisk, herunder også fil
misk, repræsentationsform: Realismen og 
den folkelige kunst. Når Godard m odsat 
er interesseret i at bruge Maos teser i kam
pen m od denne repræsentationsform, er
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det fordi M ao med sine lyriske paroler og 
tro på den kulturelle revolution fører en 
helt anden udfordring for repræsentatio
nen med sig: Paroler om  arbejderidyl er 
ikke svære at illustrere med billeder af ar
bejdere i marken, på fabrikken eller lig
nende, men skal m an eksempelvis på sam
me måde illustrere et citat af Mao, f.eks. 
’’Imperialismen og alle reaktionære er pa
pirtigere,” m å man tage en helt anden 
formgivningsproces i brug.

Når Godard sluttelig påpeger, at hans 
politiske engagement er filmisk, er det for
di den repræsentationsform, de maoistiske 
paroler lægger op til, samtidig kan bidrage 
til den revolution inden for den politiske 
filmkunst, som Godard ønsker at starte 
med La Chinoise.

At tage M ao på ordet. På trods af sit revo
lutionære budskab er handlingen i La 
Chinoise meget ligefrem. Fem unge, aspi
rerende maoister - de fleste fra overklassen
- har i en sommerferie lånt en lejlighed, 
hvor de barrikaderer sig for at studere 
Formand Maos tanker. I en serie af løsrev
ne sekvenser følger vi deres daglige gøre
mål, alt imens de diskuterer indbyrdes, 
dekorerer væggene m ed kommunistiske 
paroler, forelæser for hinanden om kunst 
og politik, dyrker fælles kropsøvelser og 
arrangerer terrorhandlinger. Alt præsente
res i en dokum entarlignende stil, hvilket 
understreges af den næsten ikke-eksiste
rende narrative fremdrift, der får de enkel
te sekvenser til at virke som tilfældige si
tuationer taget ud a f de unges dagligdag. 
Og af en snes indklippede interviewbid
der, hvor Godard selv interviewer de unge 
om de erkendelser, tieres politiske stand
punkt har medført.

Men den tilsyneladende dokum entari
ske fremstilling kontrasteres på flere m å
der af filmens visuelle fremtoning. Ikke

m indst gennem lejlighedens hyperstilise- 
rede indretning, som næsten udelukkende 
er holdt i primærfarverne gul, blå og rød, 
samt af maoisternes beklædning, der m at
cher denne farveopdeling perfekt. Ofte får 
man indtrykket af, at karaktererne er ble
vet placeret i billedet for at opfylde en 
Matisse-agtig farvekomposition, og at det 
derfor er som kompositoriske elementer, 
de taler, og ikke som mennesker af kød og 
blod.

Et andet element, der taler imod det 
dokumentariske præg i filmen, er m onta
gen, hvor Godard konsekvent og skånsels
løst nedbryder scenernes rumlige konti
nuitet i en sådan grad, at vi ikke ved, 
hvordan rum m ene i den lejlighed, hvor 
handlingen udspiller sig, er forbundne.
Blot at de er forbundne.

Vi ved, at den store lejlighed rum m er et 
studerekammer, hvor de politiske aktivite
ter bliver planlagt, en stue, hvor studinen 
Véronique og skuespilleren Guillaume 
konverserer om kunst og politik, en større 
stue, der bliver brugt til forelæsningsloka
le, altanen, der bliver brugt til m or
gengymnastik, et værelse, hvor maleren 
Kirilov maler, samt m indst et andet rum , 
hvor Véronique modtager Radio Peking.
Ved at nedbryde kontinuiteten mellem 
rum m ene får Godard dem til at fremstå 
som en række isolerede tableaux vivants, 
der hver især har til formål at skildre for
skellige aspekter af disse unges politiske 
vækkelse. Til hvert rum  er der knyttet en 
specifik funktion, der korresponderer med 
de forskellige aspekter af det politiske ar
bejde - såsom forelæsningslokalet, hvor 
m an lærer at forstå de kommunistiske 
tanker, opholdsstuen, hvor man reflekterer 
over kunstens sammenhæng med livet, al
tanen, hvor man holder kroppen frisk, 
osv. Værelserne er derfor ikke kun konkre
te rum , som karaktererne bevæger sig 15 5
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rundt i, men også en symbolsk kortlæg
ning af de stadier, man må gennemgå for 
at blive en god maoist - man skal studere 
kommunismens tanker, man skal dyrke 
gymnastik, man skal reflektere over for
holdet mellem kunst og virkelighed, osv. 
Derved gøres lejligheden på symbolsk vis 
til et maoistisk mini-univers, indenfor 
hvilket den politiske vækkelse foregår. 
Godard konfronterer således filmens på
ståede dokumentarisme ved at lade den 
udspille sig inden for en symbolsk kon
kretisering af den politiske tanke, som La 

1 5 6  Chinoise på indholdssiden vil dokumentere.

Det er ikke kun værelserne i lejligheden, 
der bruges til at skabe konkrete billeder på 
den maoistiske tanke. Farveskalaen tages 
som nævnt også i brug.

I La Chinoise benytter Godard - med 
kyndig hjælp fra sin faste fotograf Raoul 
Coutard - den samme farvepalet, som han 
i både Le Mépris (1963, Jeg elskede dig i 
går) og Made in USA (1966) brugte til at 
konstruere en visuelt sammenhængende 
struktur på tværs afhandlingen. I La 
Chinoise udvides denne funktion med et 
symbolsk lag, for - ud over at fungere som 
en visuel sammenkædning af lejlighedens 
værelser - refererer farverne direkte til den 
pro kinesiske kommunisme, som hoved
personerne identificerer sig med: Den gule 
farve refererer til det kinesiske folk, den 
blå til farven på deres uniformer og den 
røde til farven på Maos ’’lille røde”.

Med denne brug af farver åbner Godard 
for en slags ufokuseret eller ikke målrettet 
symbolik, forstået på den måde, at farver
nes betydning ikke knyttes til den enkelte 
scene, men til filmens tematik - der hand
ler om at tage ved lære at maoismen - og 
på den måde bliver stilen reflekterende i 
forhold til tematikken, snarere end for
midlende i forhold til fortællingen, som 
det norm alt er tilfældet inden for den 
’klassiske’ stilforståelse.

Kritisk kameraføring. I førnævnte in ter
view i Cahiers du cinéma hylder Godard 
Antonionis II deserto rosso (1964, Den røde 
ørken). Med far vebrugen har Antonioni 
forstået at trænge ind i billedet for at re
flektere over det indefra. Normalt er farver 
noget, der udspiller sig foran kameraet, 
men hos Antonioni, ”har man virkelig for
nemmelsen af, at det er kameraet, der har 
skabt Deserto rosso” siger Godard (s. 310).

Med den udtalelse lægger han op til en 
stilforståelse, der ikke er ornamentarisk. I
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stedet skal kameraet eller stilen -  som en 
samlebetegnelse for alle de tekniske detal
je r  såsom valg af negativ, objektiver, farver 
o g  kamerabevægelser -  bruges refleksivt. 
Som  Deleuze siger i Cinéma 2 - L’image- 
temps, er Godards film konstrueret af ’ka
tegorier’ (s. 236f), hvilket skal forstås på 
d e n  måde, a t de enkelte instanser i billedet
— og her ta le r Deleuze om  alt fra farve og 
scenografi til karakterers udtalelser mm. -  
bliver brugt til at reflektere over billedet 
frem  for a t præsentere en handling.

I La Chinoise udnytter Godard bl.a. bil- 
leddybden, farverne og kamerabevægel
serne som sådanne kritiske kategorier, 
m en  hvor farverne blev brugt som en dia
lo g  med filmens overordnede tematik, har 
filmens få kamerabevægelser en mere di
rekte kritisk funktion i forhold til det ind
hold , de skildrer.

Scenen, hvor N anterre-studenten Omar 
holder forelæsning for de fem maoister, er 
e t  godt eksempel. M ens han forelæser om 
Lenin og klassekampen, ekspliciterer 
Godard h an s udsagn med kameraet ved at 
film e scenen ind gennem  lejlighedens vin
duer. Med en kamerabevægelse, der går 
f ra  venstre mod højre, bliver gruppen op
d e lt alt efter hvem, der er synlige i vindu
erne. I første vindue ser vi Om ar forelæse, 
o g  vi kan skimte maleren Kirilov i bag
grunden. A lt imens han  taler, fortsætter 
kameraet fra  første til andet vindue, hvor 
v i ser Guillaume, H enri og Véronique sid
d e  og følge undervisningen. Kameraet 
fortsætter herefter til tredje vindue, der 
isolerer Yvonne, mens hun står og pudser 
sk o  oven p å  en bunke af Maos Den lille rø
de. Efter et indklippet billede af Lenin 
søger kameraet herefter tilbage igen, alt 
im ens vi h ø re r Omar citere Lenins tese 
o m , at “klassekampen aldrig vil dø, men 
b lo t antage andre former.”

Godard bruger her som en anden

Renoir eller Mizoguchi kameraet til at 
konkretisere den sociale forskel mellem 
karaktererne, og han trækker derved tæ p
pet væk under deres utopi om  et maois
tisk kollektiv, hvor alle er lige: På hver sin 
side af overklassebørnene Henri,
Véronique og Guillaume placerer Godard 
nemlig på hhv. den engagerede kom m u
nist Om ar sammen med kunstneren 
Kirilov, og den eneste i selskabet, der vir
kelig tilhører proletariatet, nemlig Yvonne.
På den måde destruerer Godard stilistisk
den tro karaktererne ifølge fortællingen
har på, at de i kraft af deres politiske en- 1 5 7
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gagement tilhører en fælles klasse. Med sit 
kamera viser han, at forskellen mellem 
klasserne ligeledes gør sig gældende inde 
for murene, og således udfører han helt i 
Lenins ånd en konkret analyse af en kon
kret situation (undervisningssituationen i 
et maoistisk kollektiv), for herigennem at 
afdække de (klassemæssige) m odsætnin
ger, der ligger i den.

Men samtidig konkretiserer Godard 
Omars Lenin-citat om klassekampens 
skiftende former. For ved at konstruere en 
kamerabevægelse, der gør opmærksom på 
sit eget bidrag til at forstå indholdet, 
påpeger Godard samtidig, at også den 
grundlæggende m odsætning mellem bil
ledstil og billedindhold kan betragtes som 
en klassekamp.

Socialisme vs. maoisme. I sin analyse af 
en af de andre undervisningssekvenser i 
La Chinoise har Jacques Aumont gjort op
mærksom på, hvor m inutiøst Godard 
nedbryder den rumlige kontinuitet i sce
nen, dels ved at undlade at benytte estab- 
lishing shots og dels ved at klippe frit mel
lem undervisningssituationen og andre 
sekvenser, der måske - måske ikke - har en 
fysisk forbindelse til undervisningslokalet. 
På den måde nedbryder Godard skellet 
mellem såkaldt diegetiske og ikke-diegeti- 
ske elementer, idet alle scenens elementer 
bliver billeder på lige fod. Aumont mener 
således, at Godard opbygger en dobbelt
diskurs, der nedbryder det stabile forhold 
mellem form og indhold.

Når Godard i Omar-sekvensen, som et 
af de eneste steder i filmen, har valgt at b i
beholde den rumlige kontinuitet, er det 
fordi det samtidig er den, han kritiserer. 
Forud for kamerabevægelsen uden for 
vinduerne går en sekvens, der på klassisk 
vis - dvs. gennem kameraets placering 

158 samt karakterernes blikretninger og be

vægelser - etablerer en komplet rum lig 
overskuelighed, så vi hele tiden ved , hvor 
karaktererne er placeret i forhold til hin
anden.

På indholdssiden er scenen en k l i
chéfyldt skildring af den politisk aktive 
underviser, der forklarer sine elever om 
kom m unism ens grundidéer. Til stede i 
rum m et er også kunstneren, som garant 
for en folkelig kontakt.

Sekvensen svarer således i form såvel 
som i indhold til den socialistiske propa
gandaæstetik, hvor en scenes indhold skal 
skildres så klart og uformalistisk som  
overhovedet muligt, idet tilskueren skal 
lære noget af indholdet og  ikke kom m e i 
tvivl pga. formidlingen.

Den dobbelte diskurs indtræder således, 
når Godard efterfølgende tilføjer e n  kri- 
tisk-formel b rug  af kamerabevægelsen, 
der leverer en stilistisk kritik  af indholdet 
(uanset deres fælles u topi vil der altid  
være en klassemæssig forskel på personer
ne i rum m et), såvel som a f selve d e n  re
præsentationsform, der tro r på, a t filmen 
som m edium  kan bruges til at levere ufor
midlede budskaber. Og som  den franske 
filosof og filmteoretiker Jacques Ranciére 
har gjort opmærksom på , er det netop 
gennem denne kritiske brug  af stilen, at 
Godard flirter med maoismen, u d en  at det 
dog på nogen måde gør ham  til maoist.

Filmens force er nemlig, at den kon
fronterer de to politiske systemer o g  deres 
dertilhørende æstetikker frem for a t abon
nere på det ene eller det andet.

I sin bog La Fable cinématographique 
skriver Ranciére, at hele grundkonflikten i 
filmen udspringer af to modsatrettede 
dialektiske opfattelser: P å  den ene side den 
maoistiske (skematisk defineret ved , at en 
helhed deles i to) og på den anden den so
cialistiske eller revisionistiske (hvor to op
hæves i en syntese). Godards force som
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politisk instruktør er ifølge Ranciére (s. 
189), at han formår at forene film og m a
rxisme ved først at overføre disse to 
’formler’ til betragtninger over kunst og 
som følge heraf også til en marxistisk film. 
Med andre ord er La Chinoise en film, 
hvor to politisk-æstetiske principper spil
les ud mod hinanden.

Når en socialrealistisk dialektik ’’lader 
to gå op i en,” er det fordi stilen bruges 
som en katalysator for indholdet. Når en 
maoistisk dialektik m odsat ’’deler denne 
helhed i to,” sker det ved at gøre opm ærk
som på stilens rolle i formidlingen af ind
holdet. Når Godard, som beskrevet tidli
gere, ønsker at konfrontere socialistiske te
ser med maoistiske, er det fordi den poli
tiske film i alt for høj grad har været do
mineret af en kom m unikativ stil, der så at 
sige tager sit eget indhold for gode varer. 
Det Godard modsat gør, er at lave en film 
om maoismen, eller om  fem maoisters po
litiske vækkelse, i en stil, der samtidig re
flekterer over maoismen generelt. Stilistisk 
set udfører Godard i La Chinoise et forsøg 
på at forstå maoismens budskaber ved at 
konkretisere dem visuelt og auditivt.

Der er ingen stil uden indhold, og det 
gælder også for La Chinoise selv, hvor 
Godard ikke tager maoismens ord for go
de varer, men snarere afprøver dem og 
forsøger at forstå dem  ved at om danne 
dem til billeder. La Chinoise er således en 
film, der udbytter den normale venstreori
enterede æstetik (og det gælder socialis
men, såvel som maoism en) ved ikke at 
proklamere ’’Dette er marxisme, og dette 
er dens billeder.” I stedet bruger han fil
men til kritisk-refleksivt at stille spørgs
målet: ’’Hvad er marxisme, og hvilke bille
der kommunikerer den?”

La Chinoise er således en politisk film 
om fem maoister. M en samtidig er den en 
politisk lavet film, der undersøger, hvad

maoismens tanker kan bidrage med til en 
generel filmkunstnerisk metode. Godard 
forsøger ikke at formidle sine karakterers 
erkendelser, men snarere deres mangel på 
erkendelser, dvs. deres tvivl og deres for
søgsvise forståelse af maoismen. På den 
måde kører åbner han stilistisk set op for 
en parallelrefleksion over de erkendelser, 
hans karakterer kæmper med. Og på den 
måde opsplitter han den politiske films 
formidling af et budskab i en dialektisk 
kamp på to fronter, hvor stil og indhold 
benyttes refleksivt og dialektisk. Og netop 
refleksionen er vigtig i den maoistiske ver
sion af dialektikken: når en helhed opde
les i to, betyder det, at en færdig erkendel
se ikke opnås, men konstant må søges.

Situationisme og détournement. Når
Godard udfordrer en socialistisk æstetik 
med brug af maoistiske teser, så kritiserer 
han i samme åndedrag en generel forståel
se af billeder som noget, der kom m unike
rer et indhold. Men refleksionen over 
kommunikative billeder er Godard ikke 
ene om. Der er andre venstrepolitiske 
strøm ninger i samtiden, der på samme 
måde, og med en lignende æstetik, for
søger at kritisere kommunikative billeder 
ved at genindføre en dialektik mellem stil 
og indhold. Én sådan gruppe var situatio- 
nisterne - en radikal kommunistisk og 
kunstnerisk gruppe centreret omkring 
Guy Debord og Asger Jorn.

I 1967, samme år som La Chinoise hav
de premiere, udgav Guy Debord pamflet
bogen La Société du spectacle (Skuespil- 
samfundet), hvor han med benene solidt 
plantet i Georg Lukåcs’ Historie og klasse
bevidsthed kritiserer et samfund, som han 
m ener i stigende grad passiviserer borger
ne ved konstant at producere ’’forestillin
ger” (spectacles) for dem. Alt fra reklamer 
og film til byplanlægning og kunst var 159
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napalm extra

Kineserinden

sådanne ’’forestillinger,” der kun havde til 
formål at fastholde mennesket i forbruge
rismens og kapitalens jerngreb. En måde 
at komme ud af dette på var ifølge 
Debord at gøre sig selv til herre over det, 
der norm alt var herre over en. Ved at 
trække billederne ud af kapitalens jern
greb og gøre borgerne opmærksomme på 
manipulationen mente han at kunne ven
de en passiv forbrugerisme til aktiv delta
gelse i samfundet.

Et af de steder, hvor kapitalens forestil
linger havde frit spil, var i reklamer og i de 
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alvor gjorde deres indtog i 1960’ernes 
Europa, og en af de måder, hvorpå 
Debord og situationisterne mente at kun
ne omvende budskaberne i disse billeder 
var gennem et såkaldt détournement: ved 
at få tilføjet et nyt budskab, ofte skrevet 
direkte oven på billedet, kunne billedet 
vendes mod sig selv.

Et eksempel på et sådant détournem ent 
kan man se i et avissupplement til nr. 2 af 
den danske udgave af de internationale si
tuationisters kampskrift, Situationistisk 
Revolution. H er kan man læse en version 
af tegneserien Tarzan, der udsat for et 
détournem ent forlader junglen for at fin
de ud af, at ’’kapitalens sidste voldsanven
delse er b rudt sam m en.” Efter en behæn
dig tilføjelse af nye talebobler er Abernes 
Konge blevet bange for sin plads i et sam
fund, hvor kapitalen ikke længere har fod
fæste, og det udtrykker han med følgende 
tilføjede taleboble: ’’Hvis proletariatet sæt
ter sig for at afsløre den, der berøver det 
kontrollen over alle brud? ’ ?rne af dets 
eget liv, er det uundgåeligt, di man også 
tager sig af mig!”

Som hovedrolleindehaver i en ameri
kansk tegneserie er Tarzan ifølge situatio
nisterne et udtryk for den kapitalistiske 
ideologi, der kun  har til formål at passivi
sere forbrugeren gennem meningsløs ad
spredelse, og det er derfor ikke uden ironi, 
at de danske situationister placerer ham 
m idt i en eksistentiel krise: I den “détour- 
nerede” version er Tarzan bange for af
skaffelsen af kapitalismen, for når verden 
kun består af kritiske forbrugere, er der 
ingen, der har brug for ham, hans adspre
delse eller den billedbrug, han står for.

D étournem entet er på lige fod med 
Godards dobbelte diskurs en måde, hvor
på man stilistisk kan indlejre en kritisk d i
mension i billedet, som i eksemplet med 
taleboblen ovenfor. Uden på nogen måde
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at ville associere G odard med den konkre
te situationistiske bevægelse vil det ikke 
være forkert at sige, at La Chinoise er en 
film, der benytter détournem entet som en 
kritisk-refleksiv metode. Den reflekteren
de kamerabevægelse i scenen, hvor Omar 
forelæser, er et godt eksempel på, at 
Godard laver et stilistisk détournem ent af 
en scene. M en La Chinoise er fyldt med 
konkrete détournem enter i kraft af den 
myriade af ikke-diegetiske billeder af alt 
fra politiske personligheder (Mao, 
Johnson, Lenin, Marx, Kosygin, etc.) til 
amerikanske superhelte og billeder af 
Picasso, der konstant klippes ind.

Et af de bedste eksempler på et détour
nement i La Chinoise er Guillaumes re
præsentation af imperialismens indtog i 
Vietnam. Yvonne er klædt ud som vietna
meser placeret foran et vægmaleri af en 
benzinpum pe, hvorpå der sidder en tiger. 
Fra loftet hænger et modelfly. Alle ting re
fererer specifikt til USA’s invasion af 
Vietnam: tigeren er bogstaveligt talt Maos 
papirtigere, dvs. hans metafor for imperia
lismen. Her vogter de, som amerikanerne 
altid har gjort, på benzinen, og det lille 
modelfly repræsenterer den militære inva
sion, som Yvonne, den stakkels landarbej
dende vietnameser, hjælpeløst forsøger at 
afværge med de bare næver. Hele scenen 
består af præfabrikerede billeder, hvor 
især détournementet a f  Benzin Extra, der 
nu  hedder Napalm Extra, og de to m idter
ste bogstaver fra benzinfirmaet Esso, SS, 
der i nederste hjørne associerer den ame
rikanske invasion af Vietnam til den tyske 
besættelsesmagt, bruges i et politisk-re- 
præsentativt modspil, i lighed med situati- 
onisternes.

Klassekamp for begyndere. Teknisk set er 
der ikke langt fra Tarzan-eksemplet oven
for til Godards filmiske virkemidler i La

Chinoise, men ideologisk set er der allige
vel -  i hvert fald ifølge situationisterne 
selv -  et stykke vej. Fra situationisternes 
side udgår der en ekstrem hård kritik af 
Godard og hans fortalere, og flere gange 
mellem 1966 og 1969 bliver Godard 
hængt groft ud i tidsskriftet Internationale 
Situationniste, hvilket ikke passerer ube
mærket hen herhjemme, hvor den danske 
situationist JV M artin i førnævnte supple
mentavis fra 1969 har tilføjet følgende 
tekst under et billede af graffitien 
“Godard: le plus con des suisses pro- 
chinois! (Godard: den mest idiotiske af al
le pro-kinesiske schweizere): Indskrift i et 
af Sorbonnes lokaler, men behøver vi i 
grunden at oversætte, hvilken stor lort 
Godard er i røven på den fjerde pro-kine- 
siske division?”

Godard har så vidt jeg ved aldrig svaret 
offentligt på situationismens kritik, men 
hans omgang med de franske venstreradi- 
kale grupper taget i betragtning, kan der 
ikke herske megen tvivl om, at han kendte 
til den, og i hvert fald en scene i filmen 
kan siges at ironisere over situationister
nes tro på, at man ved at udsætte et bille
de for détournem ent samtidig kan om 
vende den passive forbruger til en aktiv 
deltager i kollektivet.

Da Henri eksempelvis ekskluderes fra 
den maoistiske gruppe, råber hans kæreste 
Yvonne sammen med de andre ”Ré-vi-si- 
on-niste!” (revisionist) til ham. Godard 
supplerer situationen ved ironisk at klippe 
til et billede med sætningen ”Je-ne-t’aime- 
plus” (Jeg elsker dig ikke længere). I m od
sætning til situationisternes détourne
ment, der går fra det personligt affektive 
(”jeg har det kun godt, når jeg har druk
ket Perrier”-attituden) til det kollektivt 
kritiske (”som kritisk forbruger bidrager 
jeg til om styrtningen af kapitalismen”-at- 
tituden) vender Godard her fortegnene 161
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om. I stedet går han fra en alvorlig politisk 
stillingtagen (fordi Henri ikke går ind for 
en politisk likvidering af samfundets fjen
der, må han se sig selv ekskluderet fra fæl
lesskabet) til det personlige plan, hvor 
hans eksklusion betyder, at han også m i
ster sin kæreste.

På den måde ironiserer Godard over det 
situationistiske détournem ent ved at gen
indskrive de politiske kommentarer, som 
situationisterne indskrev i billederne, i det 
personlige domæne, hvor de i første om 
gang stam m er fra. Og det er en vigtig po
inte, for i situationisternes brud med kun
stens æstetiske værdi ligger der også et 
brud med det personlige udtryk, som 
Godard aldrig kunne forlige sig med. For 
détournem enterne i La Chinoise bruges i 
lige så høj grad til at udtrykke en person
lig refleksion, som de bruges til at udtryk
ke en politisk.

På den måde kan man sige, at Godard 
udfører sit politiske projekt i La Chinoise 
på to måder: Ud over at konfrontere det 
enkelte billede gennem et politisk détour
nement konfronterer han yderligere dette 
détournem ent med en vilje til at lave 
kunst og en tro på det personlige udtryk.

Personlig politik. Når situationisterne o p 
ponerer mod Godard, er det fordi, som 
der står i et usigneret indlæg i 
Internationale Situationniste nr. 10 (1966, 
s. 56), at hans film kun er et ”vagt forsøg 
på at fortolke détournem entet således, at 
det genoptages af den dominerende kul
tur.” I deres øjne bliver Godards détourne
ment af filmen blot til et æstetiseret kultu
relt produkt, der på lige fod med alle an 
dre adspredelsesmuligheder i samfundet 
er til for at blive konsumeret. I dette 
tilfælde af den filmkunstneriske overklas
se, cinefilerne. Med andre ord kritiserer si- 
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den situationistiske stil (détournem entet) 
uden at abonnere på deres indhold.

Og kritikken er velplaceret, for Godards 
politiske projekt er samtidig knyttet til en 
kamp for at bruge filmen som et person- 
ligt-politisk udtryk. Godard er ikke inter
esseret i at afdække billedernes kapitalisti
ske budskaber, men i at gøre op m ed en 
vanemæssig b rug  af billeder for i stedet at 
bruge billederne på en kritisk refleksiv og 
æstetisk måde. Og det er i sin konstante 
insisteren på, at dette kan lade sige gøre, at 
Godard er politisk.

Det er ikke tilfældigt, at maleren Kiri- 
lov, da han skal undervise de andre mao
ister i kollektivet, citerer Klees berømte 
udtalelse om , at ”det ikke drejer sig om at 
skildre det usynlige, m en om at synlig
gøre” på sam m e måde, som Omar citerede 
Lenin og Guillaume Mao og Brecht. 
Situationisterne ville afsløre de usynlige 
budskaber i billederne. Godard derim od 
er interesseret i at afdække billedernes po
tentielle muligheder.

Når billeder og lyd illustrerer - frem for 
at problematisere - hinanden, går film
sproget hen og bliver reduktivt. Det gør 
sig i høj grad gældende inden for den po
litiske film, hvis formål er at bruge filmen, 
som den politiske tale bruger ethvert an
det medie, nemlig til at kommunikere et 
budskab. O rdene bliver til billeder, når de 
bruges til at illustrere de politiske paroler. 
Og modsat bliver billederne til ord, idet de 
kun bruges til at kommunikere et bud
skab. Alt im ens tilskueren passiviseres, 
fordi læsningen af billedet serveres for 
ham.

Med dialektikken mellem en politisk 
film og en politisk lavet film in mente, kan 
m an således sige, at Godard i La Chinoise 
forsøger at gen-dialektisere forholdet mel
lem ord og billede. Ikke blot for at gøre 
tilskueren opmærksom på filmformens
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rolle i forhold til kom m unikationen af 
politiske budskaber, m en også for at gen
vinde filmen som en m ulighed for at re
flektere. På den måde er hans projekt 
uløseligt knyttet til en filmpolitisk dagsor
den, der består i at insistere på retten til at 
udtrykke en personlig refleksion.

Fra den tidlige dissektion af den klassi
ske genrefilm - À bout de souffle, Alphaville 
(1965, Lemmys mærkelige eventyr) - over 
de politisk-militante år - fra Made in USA, 
La Chinoise og Weekend over British 
Sounds og Vent d'Est (1970) og videoårene 
(Numéro D eux  (1975, Num m er to), Soft 
and Hard (1986) - til de sene refleksioner 
over forholdet mellem stof og erindring - 
ikke mindst i hovedværket Histoire(s) du 
cinéma (1989-1998), m en også i senere 
værker som Éloge de Vamour (2001) og 
Origines du XXiéme siècle - er Godard 
fortsat med at bruge filmen som et reflek
sionsmiddel. Og det er her, hans egentlige 
politiske virke skal findes.

I La Chinoise reflekterer han over den 
politiske repræsentations billeder, men 
uden selv at være (parti)politisk. Modsat 
den dobbelte polemik, der fulgte i kølvan
det på premieren på La Chinoise i 1967, 
hvor man først kritiserede Godard for at 
gøre grin m ed marxistisk-leninistiske cel
ler, der på det tidspunkt skød op overalt i 
Frankrig, og efterfølgende gjorde et stort 
num m er ud af, at filmen foregreb optøjer
ne i maj 1968, har Ranciére påpeget, at La

Chinoise er en film, der er lavet med m arx
ismen, snarere end den er en film om m a
rxister eller om marxistiske holdninger. 
Man burde sige både og, for på samme tid 
som Godard skildrer den politiske vækkel
se ud fra et personligt synspunkt, kritise
rer han denne vækkelses billeder rent stili
stisk. Den grundlæggende dialektik i La 
Chinoise er således, at Godard på den ene 
side vil bruge en marxistisk terminologi til 
at udfordre og analysere den filmiske 
praksis, mens han på den anden vil bruge 
selv samme praksis til at undersøge og 
analysere udsagn i samtidens venstreintel- 
lektualisme med dertilhørende ikonografi
er, dvs. ud over Lenin og Marx også Les 
Cahiers Marxistes-Léninistes, Althussers 
Lire Le Capital og ikke m indst Mao.

La Chinoise er således ikke en kritik af 
virkeligheden, men en kritik af den virke
lighed, der trænger sig på gennem billeder, 
det være sig politiske såvel som apolitiske. 
Godards pointe er, at vi konstant er omgi
vet af billeder, og disse billeder er indlejret 
i en ideologi, der former vores måde at 
tænke, tale og udtrykke os på. Vil vi ud af 
denne konformitet, må billederne fravri
stes deres kontekst og rekontekstualiseres.

Hvis der er et spor, der binder Godards 
film sammen, så er det hans konstante tro 
på det personlige udtryk. Film er ikke 
kunst, men den kan gøres til det gennem 
en politisk brug af de billeder, den er sam 
menstykket af.
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Note
Citater af bl.a. Lenin og Mao, der optræder spe
cifikt i La Chinoise, er her oversat fra deres fran
ske form, hvorfor ordlyden vil divergere en 
smule fra de officielle danske kilder.
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