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Abstract:  

The audio visual essay, or ”film/video essay” as it might be better known, has in recent years 

started to enjoy a level of popularity previously unseen in its long and obscure history; 

encouraging a proper reexamination of the genre through the years, to see how it has 

developed and changed throughout its lifetime to finally arrive at where it is today. With a 

lineage stretching back across the centuries, through to the 16
th

-century writings of Michel de 

Montaigne, the essay format, either as it manifests in the traditions of literature or the audio 

visual mode, is a curious form of expression, preferring an indirect route towards knowledge, 

marked by quandary, reflection, the trying and retrying ideas in a process built around the act 

of searching. Because of its unusual and shifting nature, on both a formal and discursive level, 

coupled with a propensity for analysis and dialectical reasoning, it has been a staple of 

transgressive aesthetic practices, landing it with several of leading experimental filmmakers 

and movements of the pre- and postwar eras. Interestingly, however, in the new cultural 

landscape, shaped by the advent of the digital revolution, it has also been involved in a 

politically transgressive arena of democratized home productions, sparking discussion about 

the imperative conditions and potential future possibilities of media creation as a whole. To 

make sense of these historical proceedings, and the forces which impel them, a cohesive 

definition of the genre is in order, which can then be used as the basis of a functional 

historical model. As such, the following questions are prompted: What characteristics define 

the audio visual essay, in what ways has it manifested throughout its history and, by 

extension, how does one go about formulating a conception of its history? To accommodate 

these queries both an essayistic mode of analysis, concerning a work’s discursive and 

formalistic properties, and a chronological lineage of the audio visual essay, is proposed, and 

applied to different historical examples, to map out paths of development and progression as 

well as the genres response to the varying cultural, social, political and technological forces 

during its lifetime. 
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1 Inledning  
Den audiovisuella essän är inget nytt påfund. Faktum är att den ”filmiska” 

essäformen, beroende på hur man definierar den, utgör en genre (eller modus) med anor långt 

tillbaka i filmens historia. Redan under 20-talet började en rad experimentella filmskapare 

utforska icke-narrativa typer av mer ’tematiskt’ konstruerade filmer, såsom Joris Ivens Regn 

(Regen, 1929) och de så kallade ’stadssymfonierna’ – t.ex. Berlin: En storstadssymfoni 

(Berlin: Die Sinfonie der Großstadt, Walter Ruttmann, 1927), Manhatta (Paul Strand, 1921) 

och Mannen med filmkameran (Chelovek s kino-apparatom, Dziga Vertov, 1929). I dessa 

filmer används ett centralt motiv (regn, de olika sidorna av ett stadslandskap) som ett 

konceptuellt nav för att binda samman diverse element – människor, platser, event etc. – och 

därigenom antyda dolda sammanhang, visa genomgående mönster, illustrera likheter och 

kontraster sinsemellan. I klassisk montageteoretisk anda är den visuella kollisionen och 

juxtapositioneringen i klippningen verktyget för skapandet av nya idéer och kopplingar. 

Efterkommande filmskapare, som bland annat Alain Resnais och Chris Marker, arbetade 

utifrån en liknande mall, i filmer som Natt och dimma (Nuit et brouillard, 1956) respektive 

Sans soleil (1983), men lade även till en extra dimension i form av ljud. Nu kunde det filmade 

materialet även transformeras via konkreta kommentarer, analyser och tolkningar parallellt 

och i konjunktion med det visuella spåret. 

Ett par intressanta punkter blir tydliga med detta i åtanke: Först och främst att den 

filmiska essän utgör en samlingsterm för en väldigt eklektisk skara, med en mängd av 

olikheter både till innehåll och form. Denna insikt för med sig ett par problematiserande 

faktorer gällande bland annat klassificering; hur dessa olika verk, dessa olika former, kan 

(eller bör) inordnas som en sammanhängande grupp, och vidare hur de i sådana fall kan 

särskiljas från de drag som utmärker verk inom andra genrer. Det finns exempelvis en 

förståelig svårighet i att särskilja en audiovisuell ”essä” från det man vanligtvis klassar som 

en ”dokumentär”. De två genrerna har ett delat ursprung och historiskt förlopp som löpt sida 

vid sida, för att stundom även sammanflätas, korsa varandra, avvika och återknyta vid olika 

tidpunkter under årens gång; andra genrer/filmtyper som man också kan beakta, som vidare 

försvårar gränsdragningen, är instruktionsfilmer, nyhetsinslag, ”docu-fiction”, 

informationsfilmer m.fl. 

Detta leder indirekt till den andra väsentliga punkten: Att trots den audiovisuella 

essäns långa historia är det först på senare tid som konceptet börjat få fäste och spridning i 

vidare bemärkelse. Filmessän har länge haft en väl etablerad och ansedd plats inom den 
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experimentella filmvärlden, vilket den bibehåller även i modern tid – som exempel kan 

nämnas Christian Marclays The Clock (2010) (som bl.a. vann Guldlejonet vid 

Venedigbiennalen 2011 och förärade konstnären en plats i Time Magazines 2012 års lista över 

de 100 mest inflytelserika människorna).
1
 Men det är inte förrän jämförelsevis nyligen som 

den audiovisuella essän börjat bli ett format som är bekant i mer ”populära” kretsar.
2
  

Detta fenomen har på många sätt ingjutit nytt liv och relevans för den audiovisuella 

essäformen, med såväl en uppsjö av åskådare som (lika betydelsefullt) skapare. Följaktligen 

har det, kanske mer än någonsin, blivit angeläget att också börja utforska den filmiska essäns 

faktiska karaktär och kapacitet, med den potential som står till förfogande. Till att börja med 

finns det behov av att klargöra och utreda själva termen ”film/video/audiovisuell essä”, vad 

det faktiskt kan tänkas avse, dess praktiska och teoretiska omfång. Ser man till den befintliga 

kunskapsbilden finner man ett väl utbyggt och grundligt teoretiskt ramverk, som byggts upp 

över flera generationer akademiker – från några av filmvetenskapens tidigaste föregångare 

och förvaltare, t.ex. Alexandre Astruc, Hans Richter och André Bazin, till mer samtida 

forskare som Timothy Corrigan och Laura Rascaroli. Det kan te sig betryggande att ha denna 

bakgrund att luta sig mot, men det är också just i kontakt med dessa förelöpare som vissa 

betydelsefulla punkter i den ontologiska problematiken förstärks istället för att förmildras. 

Kanske är det just på grund av detta akademiska släktskap, det historiska sammanhanget för 

kunskapsutvecklingen, som det i nutid blir tydligt att området potentiellt har hämmats: 

Tidigare studier talar om filmessäer med betoning på ”film”, men ”film” är inte en neutral 

term, utan har sina egna materiella, historiska och teoretiska anknytningar, i samma 

utsträckning som ”video”. Att göra den audiovisuella essän synonym med den filmiska, och 

osagt underordna alla varianter under denna rubrik, är att osynliggöra dessa faktorer som 

betydelsefulla i formationen och funktionaliteten hos genren genom åren. 

”Film”-formatet binder samman och enar akademisk analys från 50-talet med den 

gjord årtionden därefter, det är den materiella utgångspunkten som på flera betydelsefulla sätt 

har bevarat kontinuitet och relevans inom området – såväl Bazin som Corrigan har Chris 

Marker som ett huvudämne i sina texter, 40 år emellan. Konsekvensen av detta blir dock en 

typ av stagnering, då den centrala begreppsvärlden är rotad i en pre-digital epok. Således är 

                                                           
1
 Andrew M. Goldstein, Julia Halpering, ARTINFO’s Rundown of the Winners of the Golden and Silver Lions at 

the 54th Venice Biennale (2011) http://www.blouinartinfo.com/news/story/123932/artinfos-rundown-of-the-

winners-of-the-golden-and-silver-lions (hämtad 2018-09-27). Time, 2012 TIME 100 Includes Artist Christian 

Marclay, http://time.com/42520/christian-marclay/ (hämtad 2018-09-27). 
2
 Se Bilaga 1. 

http://www.blouinartinfo.com/news/story/123932/artinfos-rundown-of-the-winners-of-the-golden-and-silver-lions
http://www.blouinartinfo.com/news/story/123932/artinfos-rundown-of-the-winners-of-the-golden-and-silver-lions
http://time.com/42520/christian-marclay/
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”videoessäns” betydelse inom förståelsen av genren någonstans mellan taxonomiskt 

försummad eller, i bästa fall, underförstådd. 

Till vilken grad det är nödvändigt, eller för den delen hållbart, att se filmessän och 

videoessän som distinkta är kanske inte uppenbart vid en första anblick, men det vore 

vårdslöst att inte åtminstone överväga det. Den teknologiska, kulturella och sociala 

omvälvning som uppstått sedan den digitala erans intågande ska inte underskattas för hur 

filmens roll har förändrats och muterat. Även själva begreppet ”film”, likväl konceptuellt som 

terminologiskt, har alltjämt behövt justeras och positioneras mot en bredare, mer 

gränsöverskridande ”media”-diskurs. Detta till stor del på grund av att de grundläggande 

förutsättningarna för vem som kan skapa film/media, på vilket sätt det kan skapas och vilka 

som har tillgång till det har genomgått ett omfattande paradigmskifte i den digitala 

revolutionens kölvatten. När de fundamentala verktygen och plattformarna som styrt på vilket 

sätt och i vilka kontexter/miljöer man skapat film skiftar då påverkar det även hur, var och 

(tänkbart) varför man ser på film. Att då förmoda att ”filmessän” skulle ha förblivit opåverkad 

inom denna nya topologi är föga troligt. 

Följaktligen blir det evident att en förståelse för vad den audiovisuella essän har för 

roll i samtiden i sin tur är avhängig förståelsen av dess olika iterationer, som begrepp och som 

format, dess skillnader, likheter och överlappningar. Frågorna som uppkommer rör hur den 

audiovisuella essäns historia lett fram till det vi ser idag, hur den divergerat och på vilka 

sätt? Vilket i sig tangerar till andra frågor som: Vad gör något till en ”film/videoessä”? Vad 

är de fundamentala, väsentliga dragen för formen/genren? Finns det bevarade historiska 

kvalitéer? Uppgiften består alltså i att förstå genrens bakgrund för att därigenom få grepp om 

dess nutid och därutöver även dess potentiella framtid. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Genom att kartlägga essäformens många olika iterationer och se hur de formalistiskt 

avviker, fortskrider och/eller konvergerar har uppsatsen som mål att kunna peka på 

gemensamma nämnare som binder ihop utrycksformen och driver den vidare, framåt genom 

teknologiska/sociala förändringar i samtiden. Att utreda den historiska utvecklingen av och 

föreslå en historisk modell för den audiovisuella essäformen, som modus och genre, är i viss 

mån en essentialistisk studie, men det slutgiltiga målet är att undersöka möjligheten till en 

definition som är konkret utan att vara restriktiv. Således är det kronologiska, 

mediearkeologiska perspektivet väsentligt för att betona ämnets transformativa aspekter och 

för att finna en term som förblir anpassningsbar inför framtida skiftningar i kulturlandskapet. 
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En för detta ändamål relevant frågeställning avhandlar: 

 Vad utmärker den audiovisuella essän som genre och hur har den formulerats i 

olika historiska skeenden?  

- Hur kan man tänkas gå tillväga för att ställa upp en historisk modell som 

tillmötesgår den frågan? 

 Vilka kvalitéer har bevarats genom denna historik? Vilka betydelsefulla skillnader 

har uppträtt mellan olika epoker? 

1.2 Metod, materiel och avgränsning  

Avgränsningen av studieområdet i fråga är i sig en del av den taxonomiska uppgift 

som utgör den första delen av denna uppsats och som sedan dikterar parametrarna för den 

andra. Först etableras och undersöks begreppet ”essä” i den audiovisuella kontexten, såsom 

det har beskrivits och avhandlats av akademiker, skribenter och tänkare genom tiderna, för att 

se varför och på vilka grunder det har rättfärdigats som en distinkt konceptuell enhet. Sedan 

omsätts dessa teoretiska principer i ett slags praktisk prövning via analyser av exemplariska 

audiovisuella verk, för att på ett konkret sätt granska och illustrera deras praktiska 

implikationer och effekter.  

Analysen fokuserar på två huvudsakliga områden: Det ena avser de essäistiska 

verkens formella kvalitéer, dvs. hur det essäistiska manifesteras i det audiovisuella. Detta 

utförs genom nära granskningar av utvalda film- och videoessäer, som behandlar de stilistiska 

grepp, dialektiska strategier och semiotiska tekniker som används för att skapa och förmedla 

mening och idéer (ljudläggning, foto, klippning, grafik, etc.). Därigenom visas prov på den 

audiovisuella utrycksformens funktionalitet som ett essäistiskt modus. Den andra redogör för 

de essäistiska verkens diskursiva kvalitéer, dvs. hur de konfigurerar relationen mellan 

publik, verk och producent samt hur de installerar sig själva i formationen av det kulturella 

landskapet. Här kommer verkens epistemologiska avvägningar (förhållandet till sanning, 

bildandet av kunskap och auktoritet), tilltal (hur texten och dess upphovsmakare presenteras) 

och deras kopplingar till den samtida samhällskontexten att bedömmas – det Laura Rascaroli 

benämner som ”textual commitments”, vad en text förbinder sig till genom sitt innehåll.
3
 

Dessa rubriker itereras över tre sektioner, som var för sig avhandlar en väsentlig 

”epok” i den föreslagna historiemodellen. Uppdelningen av epokerna baseras på förändringar 

i filmproduktionens materiella omständigheter över åren, väsentligen de som härrör 

                                                           
3
 Laura Rascaroli, “The Essay Film: Problems, Definitions, Textual Commitments", Framework: The Journal of 

Cinema and Media 49.2 (2008): s 35. 
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teknologiska innovationer eller omställningar i den sociala sfären. Ett enskilt audiovisuellt 

essäverk kommer vara utvalt som representant och huvudmål i analysen av respektive epok, 

även om andra likartade verk kommer nämnas vid sidan av. Urvalet baseras främst på 

tydligheten och enkelheten med vilken verket kan sägas uppvisa de egenskaper vidkommande 

för det analytiska arbetet, och motsvarar inte nödvändigtvis någon estetisk eller 

kvalitetsmässig värdering. 

 Detta tillvägagångssätt delar vissa likheter med den filmteoretiska doktrin framlagd 

av David Bordwell, så kallad ”poetics of cinema”, som i sin framställning av det 

mediahistoriska perspektivet tillför, utöver tonvikten lagd på historiska aktörer, stark betoning 

på produktionstekniska och socio-kulturella spörsmål.
 4

 Filmer framställs i denna modell som 

produkter av ett komplext samspel mellan hantverk och människor i specifika 

samhällskonstellationer, där form och innehåll nödvändigtvis dikteras av de verktyg, både 

teknologiska och konceptuella, som rimligen kan ha varit tillgängliga vid en given historisk 

tidpunkt. En sådan metodik för filmproduktion ut ur en sluten ”estetisk” kontext och in i ett 

bredare sammanhang av social aktivitet, mer mottagligt för frågor gällande, bland annat, 

ideologi och antropologi; hur filmer speglar, förverkligar och formas av mänskliga behov och 

maktrelationer.  

Den befintliga strukturen ser ut som följande: 

 Tidig era (inträder under filmens första årtionden, ”stumfilmseran”) 

Exempelfilm: Mannen med filmkameran (Dziga Vertov, 1929)  

 Maturitetsera (ljudfilmens uppkomst, efterkrigstiden)  

Exempelfilm: Toute la mémoire du monde (Alain Resnais, 1957) 

 Modern era (internet och den digitala produktionens tid) 

Exempelfilm: Stranger Things, It and the Upside Down of Nostalgia (Lindsey 

Ellis, 2017) 

 

                                                           
4
 David Bordwell, Poetics of Cinema (Routledge: 2007). 
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2 Den audivisuella essäns karaktär och utveckling 

2.1 Definition och bakgrund 

I sin bok The Essay Film: From Montaigne, After Marker inleder Timothy Corrigan 

på följande sätt: ”When I began to work on this book in the 1990s, the phrase essay film was a 

fairly cryptic expression that normally required more than a little explanation”.
5
 Detta tycks 

vara en i många avseenden typisk reaktion för de forskare som valt att fördjupa sig i studien 

av den audiovisuella essän. Skribenter som Nora M. Alter och Laura Rascaroli redogör båda 

för liknande omständigheter under det begynnande skedet av sina arbeten, trots att att de 

utförts vid olika tidpunkter, flera år efter Corrigans belysning av ämnet.
6
 Den allmänna 

uppfattningen tycks genomgående präglas av ett slags oförstånd/ignorans och förvirring, 

vilket med största sannolikhet mer vittnar om termens inneboende komplexitet än något annat. 

För även om det stora flertalet inte känns vid den audiovisuella essän har den väckt intresse 

hos och gett upphov till en mängd olika akademiska teorier och analyser från en rad olika 

tänkare, ända sedan filmhistoriens begynnande årtionden. Och sett i en bredare ontologisk 

synvinkel har den audiovisuella essän ascendenter betydligt längre bak i tiden än så. 

Den vanligaste utgångspunkten för diskussionen av essäformens ursprung är med 

den franske aristokraten och filosofen Michel de Montaigne (1533-1592), och dennes skrifter 

från slutet av 1500-talet.
7
 Lösa och obundna till såväl form som innehåll tog dessa texter upp 

allt från konkreta, vardagliga angelägenheter (som njursten) till högstående, metafysiska 

spörsmål (som kärlek, lögn och minne), med en litterär stil som var såväl observerande som 

reflekterande och kommenterande; någonstans mellan referat, dagbok och filosofisk 

avhandling. Det är från denna kontext som essän hämtar sitt namn: Från franskans ”essai” 

samt latinets ”exagium”
 
som anspelar på ”vägande”, ”testande” och ”värderande”.

8
 Dessa 

anknyter till förlagans lekfulla, aktiva prövande och studie av idéer, av intellektets 

egenskaper, den personliga tillvaron i samtiden och själva språkets förmåga att uttrycka alla 

dessa saker. Corrigan skriver om Montaignes texter ”/…/ they testify not only to the constant 

changes and adjustments of a mind as it defers to experience but also to the transformation of 

                                                           
5
 Timothy Corrigan, The Essay Film: From Montaigne, After Marker (Oxford University Press, USA, 2011:b): s 

3. 
6
 Nora M. Alter, The Essay Film After Fact and Fiction (Columbia University Press, 2018): s ix. Laura 

Rascaroli, How the Essay Film Thinks (Oxford University Press, 2017): s 1.  
7
 Corrigan, 2011:b, s 13. Alter, s 7-8. Nora M. Alter och Corrigan red., Essays on the Essay Film (Columbia 

University Press, 2017): s 1. Rascaroli, 2008, s 26. 
8
 Alter, s 7-8. 
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the essayistic self as part of that process”; de har ett slags pågående kvalité, något som 

befattar sig mer med sökandet efter svar istället för fastställandet av ett svar.
9
 

Essäns format skiljde sig (och fortsätter skilja sig) från den akademiska 

avhandlingens ortodoxi inte enbart genom sin förhållandevis ometodiska och lösa struktur, 

utan även i sin framställning. Corrigan påpekar också att ”[Montaigne’s] reflections on his 

daily life and thoughts appear, significantly, in the French vernacular of the streets rather than 

the Latinate discourse of the academy”.
10

 Allt sammantaget framgår det att essän, redan från 

början, verkade för att omvandla och tänja gränserna på såväl hur kunskap anskaffades som 

hur det tillhandahölls.  

Många essäister, som alla bidragit till genrens mångfacetterade karaktär har följt i 

Montaignes spår; Francis Bacon, Aldous Huxley, Walter Benjamin och Theodor Adorno, har 

lämnat distinkta avtryck genom att använda den litterära essän för att ge form åt intellektuella, 

filosofiska eller sociologiska funderingar medan essäister som Charles Lamb och Ralph 

Waldo Emerson mer uppmärksammats för sina personliga utläggningar och undersökningar. 

Huxley själv såg dessa polariteter, mellan det självgranskande och det observerande, som en 

naturlig, möjligen oundviklig, del av den essäistiska formen: 

Essays belong to the literary species whose extreme variability can be studied most 

effectively within a three-poled frame of reference. There is the pole of the 

personal and the autobiographical; there is the pole of the objective, the factual, the 

concrete-particular; and there is the pole of the abstract-universal. Most essayists 

are at home and at their best in the neighborhood of only one of the essay’s three 

poles, or at the most only in the neighborhood of two of them.
11

 

Även om Huxleys ramverk här inkluderar så mycket som tre punkter kan man 

fortfarande urskilja en generell gränsdragning mellan interna och externa ämnesområden, 

mellan det personliga/subjektiva och världen utanför; dock är som sagt den rådande 

föreställningen att dessa ändå, långt ifrån att vara separata arter, går att se som sammansatta i 

en gemensam karta eller i ett spektrum. Corrigan utgår från en liknande uppdelning i sin 

redogörelse av det essäistiska moduset men komplicerar förhållandet mellan ”polerna” genom 

att sammanfläta dem i essäns dialektiska process, och anländer till en punkt där gränserna 

sinsemellan inte är helt tydliga, om ens befintliga: 

                                                           
9
 Corrigan, 2011:b, s 13. 

10
 Ibid. 

11
 Aldous Huxley, “Preface to The Collected Essays of Aldous Huxley” i Essays on the Essay Film, Nora M. 

Alter och Timothy Corrigan red. (Columbia University Press, 2017): s 83. Ursprungligen publicerad 1960. 
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The history of the essay demonstrates, in fact, that the essayistic is most interesting 

not so much in how it privileges personal expression and subjectivity but rather in 

how it troubles and complicates that very notion of expressivity and its relation to 

experience, the second cornerstone of the essayistic. If both verbal and visual 

expression commonly suggests the articulation or projection of an interior self into 

an exterior world, essayistic expressivity describes, more exactly I think, a 

subjection of an instrumental or expressive self to a public domain as a form of 

experience that continually tests and undoes the limits and capacities of that self 

through that experience. At the intersection of these two planes, we find in the best 

essays the difficult, often highly complex – and sometimes seemingly impossible – 

figure of the self or subjectivity thinking in and through a public domain in all its 

historical, social, and cultural particulars. Essayistic expression (as writing, as film, 

or as any other representational mode) thus demands both loss of self and the 

remaking and rethinking of self.12 

I översättningen av essän från det litterära till det audiovisuella tillkommer dock 

vissa nya omständigheter som medför särskilda överväganden att ta i beaktande som belyses 

av teoretiker som Alexandre Astruc och Philip Lopate. Medlen och greppen med vilka 

upphovsmannen ger sig tillkänna i ett audiovisuellt verk och på vilka sätt denne i det gestaltar 

idéer är inte desamma som i en litterär kontext, alltså medför det nya modala sammanhanget 

en helt ny dynamik, både internt mellan olika semiotiska, dialektiska komponenter, och 

externt mellan verk och upphovsman. Således är, för Astruc, ”jaget” och subjektiviteten hos 

essäisten endast väsentlig till den grad som den tydligt kommer till uttryck och medvetet ger 

sig till känna i ”texten”.
13

 För Lopate är dessa uttryck endast essäistiska till den grad de 

besitter tillräcklig koherens för att organiseras till ett sammanhängande argument eller 

resonemang.
14

 

Rascaroli lyfter fram en särskild diskursiv dimension av dessa framlyfta essäistiska 

drag. Även hon lägger vikt vid de subjektivistiska och resonerande sidorna av essän, men med 

särskild uppmärksamhet ägnad åt förhållandet mellan dem. För henne är spänningen mellan 

producent, publik och text som en essä åstadkommer en av dess viktigaste och mest distinkta 

karaktärsdrag: Genom att bibehålla en reflexivitet i formen uppstår en dissonans mellan 

objekt och subjekt, en ”lucka” mellan skildring och motiv som söndrar tilltalets auktoritet och 

                                                           
12

 Corrigan, 2011:b, s 17 
13

 Alexandre Astruc, “The Birth of a New Avant-Garde: La Caméra Stylo” i Critical Visions in Film Theory: 

Classic and Contemporary Readings, red. Timothy Corrigan, Patricia White och Meta Mazaj (Boston, New 

York: Bedford/St. Martin’s, 2011): s 350-354. 
14

 Philip Lopate, “In Search of the Centaur: The Essay-Film”, i Essays on the Essay Film, Nora M. Alter och 

Timothy Corrigan red. (Columbia University Press, 2017): 109-133. 
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ger ett utrymme för åskådarens egna intellektuella aktivitet.
15

 Corrigan sammanfattar således 

dynamiken och dess effekt: 

”/…/ [T]he essay presses itself as a dialogic and reflective communal experience, 

stretched between the intimate other of self and the public Other that surrounds a 

self. In this sense, one of the chief defining features of the essay film and its history 

becomes eliciting an active intellectual response to the questions and provocations 

that an unsettled subjectivity directs at its public.”
16

 

Utöver att beröra den audiovisuella essäformens politiska implikationer drar 

Rascarolis definition upp riktlinjer som markant placerar genren i en kategori för sig, avskild 

från mer auktoritära eller epistemologiskt slutna grupperingar som ”dokumentär” och 

”informationsfilm”. 

Sammanfattningsvis kan man, för att låna Huxleys formulering, hävda att den 

audiovisuella essän bäst studeras och analyseras på både ett formellt och ett diskursivt plan; 

hur den anskaffar och hur den tillhandahåller information.  

                                                           
15

 Rascaroli, 2017, s 7 
16

 Timothy Corrigan, ”Of the History of the Essay Film: Vertov to Varda” i Essays on the Essay Film, Nora M. 

Alter och Timothy Corrigan red. (Columbia University Press, 2017): s 202. Ursprungligen publicerad 2011:a. 
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2.2 Historisk utveckling 

2.2.1 Tidig era – Mannen med filmkameran och visuell dialektik  

Så tidigt som år 1909 kan man finna spåren av essäns väg in i filmvärlden. Termen 

åberopades för att beskriva D.W. Griffiths Arbetare contra överklassen (A Corner in Wheat, 

1909), som med en enkel dramatisering av en affärsmagnats försök att monopolisera 

vetehandeln knyter an till en mer övergripande moralpredikan om marknadsetik och 

socioekonomi.
17

 I detta finner man en av de utmaningar som på ett väsentligt vis identifierar 

denna första epok i den audiovisuella essäns historia: Hur man visualiserar det abstrakta och 

konceptuella. Denna fråga återkommer även i den tidiga filmens mer övergripande kamp om 

estetisk legitimitet och erkännande inom konstvärlden, där vad som på den tiden benämndes 

som de ”reproduktiva” konsterna (huvudsakligen fotografi och tangerande teknologier som 

film) tävlade mot mer etablerade konstformer som litteratur, måleri och teater. Problematiken 

sågs bestå i en motsättning mellan vad som medieteoretikern Vivian Sobchack benämner som 

ett verks ”expressiva” kontra ”perceptiva” förmågor.
 18

 Konventionell konst var materiellt och 

formellt obunden i motiv och stil, i vad de kunde uttrycka och sätten de kunde uttrycka det på 

(expression), medan filmisk/fotografisk konst var förbunden med en process som till synes 

endast kunde ”upptäcka” den direkt anliggande verkligheten, dess miljö och dess objekt 

(perception), och endast hoppas på att mekaniskt kunna återge den; mer rapporterande än 

skapande. Detta gav upphov till vissa puristiska drifter i det cineastiska samfundet, och en 

strävan efter att förverkliga filmkonstens unika (visuella) potential, i paritet med men 

distanserad från andra estetiska modaliteter. Frågan var hur man med film visar något som 

inte existerar som en sak, utan kanske som många saker, eller som samspelet mellan många 

saker; att kunna konstruera en tanke, artikulera ett argument, att ge upphov till en dialektisk 

process, med visuella medel. Detta var det avgörande föremålet för teoretikern och regissören 

Hans Richters arbete. I sin inflytelserika uppsats The Film Essay: A New Type of 

Documentary Film, från 1940, skriver han om processen för att skildra icke-materiella eller 

konceptuella motiv, om att bereda vägen för en ny gestaltningsmetodik: 

/…/ [O]ne cannot rely on simply photographing the object, as is the case in 

straightforward documentaries; instead, one has to try – by whatever means 

necessary – to reproduce the idea of the object./…/ In this way, documentary film 

is given the task of visualizing notions of the imaginary. Even that which cannot be 

                                                           
17

 Corrigan, 2011:a, s 202. 
18

 Vivian Sobchak, “Phenomenology and Film Experience”, i Critical Visions in Film Theory: Classic and 

Contemporary Readings, red. Timothy Corrigan, Patricia White och Meta Mazaj (Boston, New York: 

Bedford/St. Martin’s, 2011): 64. 
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seen has to be made visible. The staged scene as well as the reproduced facts are 

points in a line of argument that has as its aim to make problems, thoughts, and 

even ideas comprehensible to everyone.
19

 

Det praktiska exemplet Richter anger kommer från en film han själv regisserade runt 

ett årtionde tidigare, Inflation (1928), som redogör för den finansiella kris som drabbade 

dåtidens Tyskland. Svårigheten låg i att åskådliggöra den vidlyftiga ekonomiska struktur i 

vilken denna uppstått, och de komplexa krafterna som styr, ting som saknar enklare objekts 

materialitet och kronologi. Att helt enkelt filma aktiviteten i ett börshus eller en bank räcker 

inte för att visa på de bakomliggande principerna eller det större sammanhangen för ett 

marknadssystem; ”/…/ one must include other factors: the economy, the needs of the public, 

market laws, supply and demand.”
20

 

Sergei Eisenstein, en samtida filmskapare, ställdes inför liknande problem mot slutet 

av 20-talet. Eisenstein som verkade i det nybildade Sovjetunionen var därmed, som sina 

gelikar i den nationella filmindustrin, underordnad ett förstatligat kulturmaskineri, med sina 

egna strikta doktriner och direktiv. Film hörde i Sovjet till en av de mest upphöjda och 

”viktiga” av konstformerna, med det uttalade uppdraget att nå ut till de obildade massorna, till 

större delen analfabeter, och, förutom att underhålla dem, även utbilda dem, främst i det 

socialistiska tänkandet.
21

 Det var även mot denna intensivt politiska bakgrund som 

konstruktivism började slå rot i sovjetiska konstnärskretsar. De flesta konstnärer anslöt sig till 

den revolutionära andan och stöttade den nya regeringen, så plötsligt var den väsentligaste 

egenskapen för ett konstverk hur det kunde användas för politiska ändamål, i samhällets 

tjänst.
22

 

 I detta klimat blev undersökningen av filmens expressiva och didaktiska potential 

mer och mer eftertraktad, och kan sålunda ses som den drivande kraften i större delen av 

Eisensteins utbud under denna tid. Hans filmer kretsade kring historiska moment i 

Sovjetunionens tillblivelse, som Oktoberrevolutionen (Dagar som skakat världen [Oktyabr’: 

Desyat’ dney kotorye potryasli mir], 1927) och myteriet på pansarkryssaren Potemkin 

(Pansarkryssaren Potemkin [Bronenosets Potyomkin], 1925), deras politiska implikationer 

och innebörd, samt krafterna som gav dem form och riktning. För att kunna skildra denna 
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 Hans Richter, ”The Essay Film: A New Type of Documentary Film” i Essays on the Essay Film, Nora M. 

Alter och Timothy Corrigan red. (Columbia University Press, 2017): s 90-91. Ursprungligen publicerad 1940. 
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 Ibid., s 90. 
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 David Bordwell och Kristin Thompson, Film History: An introduction, 4:e ed (Boston: McGraw-Hill, 2019), s 
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komplexitet på ett klart och förståeligt sätt, för att kunna beskriva och lära ut den marxistiska 

världsåskådningen till det obildade folket, med den slutgiltiga förhoppningen att filmatisera 

Marx Das Kapital, behövdes ett visuellt språk som kunde överföra tankar och idéer till bilder 

och rörelse. Detta ledde Eisenstein in på ett teoretiskt stråk som bland annat införlivade 

essäistiska element: Efter de formalistiska experiment han genomförde med Dagarna som 

skakat världen antecknade han, ”/…/[Dagarna som skakat världen] presents a new form of 

cinema: a collection of essays on a series of themes /…/”.
23

 Likt Richter försökte Eisenstein 

finna en väg runt problematiken med att visualisera motiv som saknade en materiell och 

kronologisk enhetlighet, saker som istället existerade som ”thousands of tiny details” spridda 

över tid och rum.
24

 Även om enstaka bilder kunde vara kapabla till att utföra rent deskriptiva 

funktioner, i en denotativ bemärkelse, behövdes en ”grammatik” som holistiskt kunde binda 

dem samman i ett nytt meningsskapande, för att ge upphov till en intellektuell, dialektisk 

process. Alter sammanfattar omständigheterna på följande sätt: ”For both Richter and 

Eisenstein, then, the conceptualization of the essay film was spurred by the frustration of not 

being able to represent an abstract economic concept with conventional forms and 

techniques.”
25

 

Lösningen kom efter flera års verksamhet och kontinuerligt experimenterande och 

teoretiserande från Eisenstein och många andra sovjetiska filmvetare. Frukten av deras arbete 

blev en av tidens mest anmärkningsvärda filmrörelser: Montagerörelsen. Klippning blev den 

centrala metodiken för att utvinna ny betydelse ur bilder, sammanfoga motiv och forma nya 

länkar och associationer mellan dem. Arrangemanget av bilder i tid kunde med hjälp av 

kontrast, kontrapunkt, repetition och juxtaposition frammana tematik och en egen, intern 

logisk ordning, oavhängig spatiotemporal kontinuitet eller dramatiskt narrativ; montage blev 

den organiserande principen som förde samman disparata bilder, och deras ”fakta”, i en följd 

liknande vad Richter benämnde ”a line of argument”. I Dagar som skakat världen för 

Eisenstein t.ex. samman vissa bilder för att, bl.a. genom grafisk matchning (se Bilaga 2), 

antyda koppling eller gemenskap, och för samman andra bilder med kontrasterande motiv i en 

längre serie, för att antyda en djupare, mer komplex eller efemär likhet (se Bilaga 3). Richter 

använder sig av samma tekniker i, bland annat, Inflation: Kontrapunkt och repetition i 

positioneringen av bilder i klippningen förevisade om samband och konsekvenser på ett 

                                                           
23
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konceptuellt plan (se Bilaga 4), men han tillgrep även andra stilistiska grepp som t.ex. 

dubbelexponering, där flera bilder och bildströmmar visuellt överlappar och utspelar sig 

samtidigt (se Bilaga 5). På detta sätt betonades bilders parallella samspel jämfört med den 

sekventiella samverkan som uppstår när bilder följer varandra på led, som i klippning; de 

bibehåller fortfarande den drivande dialektiken hos montageteori, men på en ny axel, så att 

säga. 

En annan av erans kända montagefilmare är Dziga Vertov, vars verk Mannen med 

filmkameran utgör ett särskilt intressant studieföremål inom ramen för den tidiga 

audiovisuella essän. Formalistiskt delar den många likheter med Eisensteins och Richters 

verk, men ansluter sig även till den s.k. ’stadssymfonien’, en genre som florerade på 20-talet, 

till stor del utanför Sovjetunionen. Trots denna geografiska barriär finns det en samhörighet 

med montagefilmerna i hur de bygger upp en egen intern logik med vilken de sätter ihop sin 

visuella struktur. Filmer som Paul Strands Manhatta och Walter Ruttmans Berlin: En 

storstadssymfoni (från vilken genren har tagit sitt namn) följer ingen narrativ tråd och måste 

sålunda inte göra några eftergifter för dramatisk kontinuitet i sin klippning utan konsturerar 

den istället efter tematiska överväganden, som vägarna genom en stadsarkitektur (se Bilaga 6) 

eller de många atmosfäriska nyanserna av regn, som i Joris Ivens Regn. Dessa filmer kanske 

saknar en argumenterande dimension, något som Richter lägger särskild betoning vid, men 

det går ändå tveklöst att finna spår av ett resonemang i dem. Deras utgångspunkt är mer 

analytisk, och reflekterande i bekant essäistisk mening, i hur de tar ett motiv och 

dekonstruerar det i ”tusentals små detaljer” som den väger och slår ihop på ett prövande sätt; 

Vad t.ex. är egentligen Berlin, hur når man fram till och gestaltar stadens karaktär; vad är 

väsentligt att ta med, och hur gör man det på bästa sätt? Här lyfts även betydelsen av 

fotografisk komposition och mise-en-scène, utöver klippning, fram som en semiotisk, 

dialektisk katalysator. 

Allt detta gäller för Vertovs Mannen med filmkameran, men den går mycket längre i 

sin visuella retorik och har ett mer komplicerat förhållande till sitt ämne. Filmen är till synes 

upplagd som en stadssymfoni men fokuserar inte på en särskild stad, den ägnar minst lika 

mycket tid åt invånarna och deras rutiner som åt uppvisningen av stadsbilder. Man kan hävda 

att tvetydigheten i förhållandet mellan en stads miljö och dess invånare i vad som utgör dess 

essens eller hjärtat av dess karaktär är en av de bättre definitionerna för vad filmens handling 

skulle tänkas kretsa kring; på många sätt något som utreder själva begreppet ”stadssymfoni” 

och dess betydelse. Detta återfinns även i delar av Vertovs egna estetiska manifest, där en viss 
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transcendental filosofisk världssyn framgår, om hur människors miljö, särskilt deras 

teknologik och industri, är en förlängning av dem själva.
26

 Denna hållning går att finna fullt ut 

formulerad i Mannen med filmkameran, såväl i dess bildkomposition som i dess montage, där 

människa, maskin och stad transponeras, kombineras och matchas i eller mellan bilder (se 

Bilaga 7). En kvinna som tvättar sig efter att ha vaknat ställs mot morgonens gatuspolning – 

gemenskap i rutin och möjligen behov? – En kameras glugg öppnas under bilden av ett öga 

som gör detsamma – likheter i konstruktion och syfte, eller kanske klyftan mellan förlaga och 

imitation? – En kvinnas ansikte smälter samman med hennes händer och skrivmaskin – vilja 

och verktyg, skillnaden mellan våra händer och våra apparater, var tar helheten slut? Det är en 

klar disposition, ett tydligt ställningstagande där specifika motiv ställs mot varandra, men 

slutsatsen och svaret är inte konstaterat, i bästa fall bara antytt. Här har vi ett konkret exempel 

på den essäistiska kapaciteten i filmkonsten, hur visuellt framställda resonemang kan vara lika 

öppna, klara men mångtydiga som det skrivna; med samma förmåga till reflektion, tolkning, 

association, metonymi och flerspårigt tänkande. Här har vi ett lekfullt sökande och prövande, 

en provokation av intellektuell aktivitet och deltagande, i fotografisk form. 

Det plan där Mannen med filmkameran verkligen skiljer sig från samtida filmessäer 

är emellertid på det diskursiva planet, i hur den den formulerar sin subjektivitet. Övriga filmer 

från denna era registrerar filmskaparen som bäst på en implicit nivå, som en osagd närvaro 

bakom kameran, som ett namn i förtexterna. Vertovs verk å andra sidan väver på ett 

framträdande sätt in skaparen och skapelseaktionen i texten, antingen genom direkta 

avbildningar av kameramannen i kompositionen eller genom tydliga bildförvrängningar, som 

belyser motivets bearbetning och fingering (se Bilaga 8). På detta sätt bygger filmen sin 

retorik på en grund av reflexiv självmedvetenhet och självgranskning, presentationen 

presenterar även sig själv, jag:et som skådar blir en del av åskådningen. Formella tekniker 

räcker måhända för att föra något från ”perception” till ”expression”, men det är först när en 

personlighet introduceras i tilltalet som det blir möjligt att se det som en dialog; innehållet blir 

åskådliggjort som ett av många möjliga ställningstaganden i världen, vilket i sin tur antyder 

mottagaren som en motpol och mobiliserar dennes egna ställningstagande – en diskursiv 

utmaning utfärdas, ett intellekt görs verksamt. 

Med detta kan det sägas att även i den audiovisuella essäns linda fanns en tydlig 

mentalitet och metodik. Under 20-talet fick den vad som kan ses som sina första filmiska 
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föregångare med verktyg för potent visuell artikulering utförligt formgiven i såväl teori som 

praktik. Men det skulle ännu dröja ett antal år innan genren blev erkänd inom den akademiska 

sfären. 
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2.2.2 Maturitetsera – Toute la mémoire du monde och dissonant retorik 

Det är svårt att med absolut säkerhet konstatera när olika epoker kan ha börjat 

respektive slutat, och övergått till en ny era. Om införandet av ljudet och den talande 

dimensionen i essäfilmens formalistiska utveckling ska ses som det styrande momentet i 

utformandet av denna skiljelinje kan man hävda att övergångfasen tilldrog sig redan vid 

början av 30-talet, i ljudfilmens teknologiska vagga. Eller för den delen kanske slutet av 50-

talet är bäst lämpat som övergångsfas, när ljudfilmens potential för essäfilmens utveckling 

först började utkristalliseras, bl.a. i inflytelserika texter av André Bazin. Vilken av dessa två 

alternativ man skulle tänkas välja för att fastställa erans exakta begynnelse är sekundär i 

förhållande till vad de i sig representerar: De två väsentliga punkterna som definierar eran 

som en distinkt anhalt i den audiovisuella essäns historik, av den teknologiska utvecklingen 

och det akademiska erkännandet.  

Förutom det epokgörande inträdet av ljud till filmens vokabulär tillkom det under 

denna tid även andra mer subtila, men i vissa avseenden nästan lika omdanande, teknologiska 

innovationer som hade ett markant inflytande på filmproduktionens förutsättningar. 

Uppkomsten av mer portabla 35mm-kameror under 30- och 40-talet (Arriflex, 1937, i 

Tyskland och Éclair 35mm Cameflex, 1947, i Frankrike) samt mindre 16mm/8mm-kameror 

för allmänt bruk möjliggjorde en tidigare oanad flexibilitet och mobilitet, samt ett vidgande av 

tillgängligheten, för filmskapande.
27

 Även utrustningen för ljudinspelning blev sakta men 

säkert mer och mer sofistikerade, först genom att göra inspelningen av ljud simultant med bild 

möjlig, till att sedan på 60-talet producera inspelningsapparater lika portabla och lättanvända 

som den handhållna kameran.
28

  

Dokumentärfilmsgenren, en ”släkting” till essäfilmen, som hade börjat växa fram 

och erhålla en nivå av legitimitet under 30/40-talet, fick till följd av dessa teknologiska 

uppsving en slags renässans efter andra världskriget: Dels på grund av den lätta, rörliga 

filmutrustningen, som tillät filmskapare att komma åt alla sorters motiv med en omvälvande 

fotografisk precision och närhet och således öppnade nya arenor för vad som kunde bli 

föremål för dokumenterande. Möjligheten att obehindrat kunna komma åt och observera 

händelser/skeenden och personer i alla sorters miljöer och sammanhang medförde en ton av 

ofiltrerad realism och saklighet; åren runt 50- och 60-talet såg framväxten av flera 

dokumentärrörelser i västvärlden som gjorde något som liknande anspråk på att redovisa en 
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förbehållslös verklighet, de mest framstående av vilka var Cinema verité (med ursprung i 

Frankrike) och Direct Cinema (med ursprung i USA). Dels kan man även spåra 

dokumentärens genomslagskraft under dessa år till den roll nyhets- och propagandafilmer haft 

tiden före och under krigsåren; Alter beskriver dess förlopp och implikationer som: 

With the proliferation of newsreels and propaganda film during World War II, the 

documentary mode of imparting ”information” and ”news” was streamlined. 

Documentaries were understood to be based on truth, to depict “real events” in a 

straightforward manner, and to have a clear argument and objective leading to an 

unambiguous conclusion.
29

  

Här är det värt att lyfta fram ett av ljudfilmens mest distinkta bidrag till filmkonsten: 

Inslaget av den mänskliga rösten i bild. Den mänskliga rösten har förmåga att förstärka 

realismen genom att skänka en starkare närvaro till de som figurerar i bild, till exempel under 

en intervju, eller förläna en känsla av auktoritet till det budskap den förmedlar som vid en 

”voice-over”. ”The recorded voice has a special place, intensifying the ’reality’ effect by 

reproducing the ’grain of the voice’”, skriver Alter om röstens plats i klassisk dokumentär.
30

 

Hon fortsätter: ”/…/ the voice-over, or commentary, […] provides non-fiction film with a 

dominating guiding narrative. The voice-over is the perfect device with which to accomplish 

documentary’s pedagogic goal to warn and to teach.” Detta sätt att använda voice-over, 

typiskt för, om än inte exklusivt förekommande i, dokumentärfilm, brukar vanligen benämnas 

”Voice of God”, som en anspelning just på de auktoritära och absolutistiska drag som den 

tillskrivs. I likhet med Roland Barthes föreställning om textens funktion i semiotisk 

bildanalys har en berättarröst en förankrande, ”top-down” effekt som ramar in och ordnar 

övriga modala resurser, och i utsträckning styr det textuella innehållet; för att parafrasera 

Rascaroli ”[it] anchors [the image’s] potentially free-floating meanings, imposing a univocal 

and ’institutional’ reading.”
31

 

Denna utveckling, som kom att representera ett slags positivistisk ådra i filmvärlden, 

tilldrog sig dock parallellt med särskilda historiska tilldragelser. Världen hade genomlidit en 

rad omvälvande, traumatiska händelser och förlopp, och en ny tidsanda höll på att formas till 

följd av det. Fascismens uppgång och fall i Europa, andra världskriget, Förintelsen och 

bombningen av Hiroshima och Nagasaki samt den stegrande spänningen mellan öst- och 

västblocket, bidrog till vad Corrigan beskriver som, ”a social, existential, and representational 

crisis that would inform and galvanize an essayistic imperative to question and debate not 
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only a new world but the very terms by which we subjectively inhabit, publicly stage, and 

experientially think that world.”
32

 I kort, en motpol höll på att bildas till den 

världsåskådning/politik och estetik som byggde på att konstatera fakta, sanning och 

otvivelaktiga sätt att observera eller återge verkligheten. En ”postmodern” filosofi började få 

fäste i vissa delar av världen som alltmer ifrågasatte, undergrävde och/eller motsatte sig 

tidigare vedertagen sanning och kunskap, och såg med väldig misstänksamhet på 

”institutionella tolkningar”. Det är in i denna konfiguration, som den audiovisuella essän 

träder in.   

50-talet utmärker den tid då den audiovisuella essän för första gången på riktigt 

börjar ta plats och utformas i den akademiska sfären. Essäformen hade i litterära kretsar börjat 

andragas av framstående intellektuella som Robert Musil och Theodore Adorno, som en av de 

till naturen mer banbrytande och gränsöverskridande litterära stilarna (lämplig för olika typer 

av postmoderna/subversiva ändamål).
33

 I filmvärlden höll essän samtidigt på att introduceras 

som ett sätt att beskriva en ny generation med ”konstfilmer”.
34

 Kritiker som André Bazin hade 

uppmärksammat den särartade karaktären hos vissa ”icke-narrativa” filmer, speciellt de av 

filmskapare som Chris Marker. Bazins recensioner räknas till några av de första och mest 

inflytelserika inläggen i filmvetenskapen om den audiovisuella essäformen, särskilt hans 

utläggning om Markers film Brev från Sibirien (Lettre de Sibérie, 1958).
35

 De observationer 

som där görs har i många avseenden blivit stilbildande för hur den audiovisuella essän har 

framställts och blivit omskriven sedan dess, i synnerhet den uppmärksamhet han ägnar åt 

bruket av berättarröst. För Bazin var Markers verk unik bland filmer, en ”essä i form av en 

filmad rapport”, som genom sättet den strukturerats efter berättarrösten uppnådde ett nytt 

filmiskt uttryckssätt.
36

 Vanliga dokumentärer, enligt Bazin, orienterar berättarrösten efter 

filmens bilder, anpassar den efter deras ordning och innehåll; bilderna är det primära objektet, 

eller ”materialet”, och dikterar klippningen och den övergripande strukturen. Brev från 

Sibirien, å andra sidan, vänder på processen och utgår från berättarröstens innehåll för sin 

formgivning; det primära materialet blir istället röstens subjekt, dess ”intelligens” blir det 
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överordnade, meningsbyggande elementet. Bazin ser i detta stora formalistiska implikationer, 

bland annat i hur det omformaterar principerna för sammanfogningen av filmens 

komponenter: ”/…/ Chris Marker brings to his films an absolutely new notion of montage that 

I will call ’horizontal’ […]. Here, a given image doesn’t refer to the one that preceded it or the 

one that will follow, but rather it refers laterally, in some way, to what is said.”
37

 

Denna, som kompositören och filmteoretikern Michel Chion kallar det, 

“vococentriska” bild av den audiovisuella essän, där rösten ses som den styrande/centrala 

enheten i verket, har sedan Bazins dagar varit dominerande inom konceptualiseringen av 

genren och verkar upprätta en skarp linje mellan filmessäer gjorda före och efter ljudfilmens 

uppkomst.
38

 Ser man till några klassiska exempel från denna era, som Alain Resnais Natt och 

dimma (Nuit et brouillard, 1956) eller Georges Franjus Djurens blod (Le sang des bêtes, 

1949), finner man att de saknar många av drag som var utmärkande för de essäistiska filmerna 

från stumfilmstiden som de avancerade klippningsmönstren, de experimentella 

kompositionerna och dubbelexponeringarna. Istället är bildspråket förhållandevis enkelt, rent 

och tillsynes anpassat för att illustrera den dikterande berättarrösten. Den resonerande, öppna 

visuella stilen ser ut att vara utbytt mot ett mer slutet reportage där bildernas innebörd är 

bestämda på förhand och läggs fram av en auktoritär författarstämma. Men vid närmare 

granskning kan man dock se att en mer komplex process döljer sig under ytan och att de 

essäistiska kvalitéerna finns bevarade, fast i andra former. 

Ta som exempel Resnais Toute le mémoire du monde, en film på många sätt typisk 

för genren under denna tid. Formalistiskt ter den sig dokumentärt, funktionellt och 

”perceptivt”, utan några klara stilistiska övertoner. Rösten berättar om historiken bakom och 

arbetet som utförs på Frankrikes Bibliothèque nationale de France och fotot tycks visa just 

det. Men i sann essäistisk anda är språket inte rättframt eller enkelriktat, det är fyllt med 

omprövningar, omfraseringar och omformuleringar som korsar många olika funderingar och 

ståndpunkter. Och viktigast av allt, det genomsyrar hela den filmiska strukturen. Språket är 

mångtydigt och eufemistiskt – böckerna beskrivs alternativt som ”fångar” och som ”minnen”. 

Metaforen är skiftande och formbar, sättet som det ständigt omvandlas och på nya sätt 

hänvisar till bilderna, frambringar och betonar dess dissonans; för att olika beskrivningar ska 

kunna passa in måste bilderna vara permeabla nog att tillåta det, de kan aldrig passa perfekt, 

                                                           
37

 Bazin, s 103. 
38 Alter, s 57-58. David Oscar Harvey, "The Limits of Vococentrism: Chris Marker, Hans Richter and the Essay 

Film" i SubStance 41.2 (2012): s 7. 



20 (39) 

 

det måste alltid finnas lite utrymme kvar; de måste alla, samtidigt som de är passande, också 

vara aningen inadekvata. På så sätt utvecklas en dynamik mellan ord och bild, de stratifieras 

som två parallella lager som bollar meningar fram och tillbaka och förstärker varandra. Den 

intellektuella aktiviteten består i att väga de två delarna mot varandra; hur väl passar de ihop, 

på vilka punkter går de isär? Hur ser vi på samma byggnad som både ett fort/fängelse och en 

hjärna? I gliporna mellan ord och motiv har bilderna återigen formats till ett eget språk – 

bilder på böcker i mörka travar i källarvalv som klipps över till bilder av massiva bokhyllor 

prydda med kolonner och övervakade av statyer som strös ut i montaget fogar en egen mening 

som måste nötas mot berättarröstens hävder. För var bild som inte exakt illustrerar vad som 

sägs av berättarrösten uppstår ett litet brott som medvetet utnyttjat, strukturerat på ett särskilt 

sätt, lämnar utrymme för ambiguitet i dialektiken; meningen undgår att fastställas och 

sökandet återuppstår; dissonans istället för harmoni. Ibland samspelar dock ord och bild för 

att utöka gränserna för varandras inbördes betydelser, som hur associationen med böcker och 

minnen antyder dem som förlängningar eller inkarnationer av sina användare, vilket 

återkopplar till filmens inledning, där det första man ser är en bild på en kamera som sen 

panorerar till en mikrofon samtidigt som berättarrösten kommer in och skärpan övergår till en 

trave böcker i bakgrunden (se Bilaga 9). I detta nya sammanhang kan man tolka sekvensen 

som en dialektisk introduktion till ämnet, våra verktyg och ägodelar som förkroppsligar oss 

själva; filmutrustningen är filmarna och publiken på samma sätt som böckerna är sina 

författare och läsare. 

Sättet som bilder passerar genom många ord och meningar, för att slutligen 

transformera båda genom dialektisk kontrapunkt, återkommer i flera av den här tidens 

essäfilmer. Bazin påvisar detta i Brev från Sibirien och det står även att finna i andra verk av 

Markers som i Sans soleil (1983), där han återanvänder vissa bilder från Alfred Hitchcocks 

Studie i brott (Vertigo, 1958) men i en ny kontext där de används som metaforer för tidens 

och minnets egenskaper.
39

 Återanvändandet av befintligt material förekommer även i Resnais 

Natt och dimma, där han blandar arkivbilder från koncentrationsläger med nyfilmat material 

från platserna så som de såg ut efter kriget, koordinerade med hjälp av svartvitt kontra färg; 

arkivmaterialet går från att skildra sina motiv till att representera sitt egna obsoleta tillstånd, 

hur det de en gång visade inte längre finns kvar och att bilden nu är avkapad från den 

verklighet den en gång dokumenterade (se Bilaga 10). Omvandlandet av bilder och deras 
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betydelser genom denna omkontextualisering har genom åren blivit ett vanligt grepp inom 

den audiovisuella essägenren.     

Diskursivt finns även det bekanta samspelet från den tidigare essäistska eran bevarad 

i Toute le mémoire du monde. Den personliga närvaron är desto mer påtaglig genom den 

mänskliga komponenten, vis-á-vis rösten, som kringgår den auktoritära tonaliteten genom 

verkets formalistiska dissonans. Nu mer än tidigare etableras en skapares, en talares, 

deltagande i verket, och dess presentation artikuleras som en produkt av denna; en åskådning, 

ett ställningstagande, ett sätt att beskriva det man ser som publiken tvingas konfrontera, välja 

mellan och på annat sätt förhålla sig till. Det är ett steg längre än essäerna från den tidiga eran, 

på det sätt som det går ännu längre i att poängtera filmskaparens roll och således riva ner den 

epistemologiska hierarkin och jämställa förhållandet mellan denna och publiken. Men ännu 

finns det inte riktigt någon arena för åskådare att interagera med filmskaparen, de befinner sig 

fortfarande på vardera sidan av en enkelriktad distributions-visnings-struktur. Även med alla 

teknologiska och sociala förändringar fanns denna kvarleva från förkrigstiden fortfarande 

kvar. 

Efter 50-talet började den audiovisuella essän spridas och etableras globalt, både som 

begrepp och stil.
40

 Den mer lättillgängliga utrustningen och de essäistiska värderingarnas 

uttryck, nytolkning, pluralitet och gränsöverskridande gjorde att formen fann fäste bland 

många nya skapare av olika nationaliteter och bakgrunder, under en tid med socio-kulturella 

omställningar, medborgarrättsrörelser, jämställdhetsdebatter, sexuell frigörelse, 

avkolonisering och civil olydnad. Rascaroli ser inte detta som bara ett sammanträffande:  

Although technological development facilitates a cinewriting that is increasingly 

personal and idiosyncratic, this outcome cannot be isolated from its political 

significance. /…/ To say “I” or “we” is, first, a gesture of responsibility and 

accountability […]. Precisely for this reason, we can venture, the essay film first 

boomed worldwide in the 1960s, a decade marked by a widespread desire for 

increased participation, democracy, and self-expression […]. Since then, the essay 

has continued to be at the core of critical non-fiction produced by oppositional, 

postcolonial, accented, exiled, feminist, and lesbian, gay, bisexual, transgender, 

and queer subjects, among others, precisely because it is the most direct 

embodiment of the dream of a cinema of personal and critical expression […].
41
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2.2.3 Modern era – Stranger Things, It and the Upside Down of Nostalgia och globalt utbyte 

De tidiga audiovisuella essäverken visades i biografer och bioklubbar, speciella och 

ritualistiska utrymmen. Oavsett ytliga skillnader mellan dessa olika lokaler tjänar de samma 

syfte: Att föra publiken ur deras vardag och in i en avskärmad och kontrollerad miljö, där de 

gjordes till passiva konsumenter av media. Det var under 80-talet som detta började luckras 

upp, i och med utvecklingen av nya filmformat och system för hemuppspelning som tillät 

publiken att bättre anpassa sin medieupplevelse.  

Detsamma gällde medlen för produktionen av media. Under större delen av den 

audiovisuella essäns historia, och konstformen i stort, var verktygen för inspelning och 

behandling av såväl bild och ljud kostnadsmässigt begränsad till filmbolag och studior. Detta 

och konsekvenserna det har haft för den kulturella maktdynamiken, manade de argentinska 

akademikerna Fernando Solanas och Octavio Getino att utforma ett dokument med 

detaljerade planer och teorier för en ny typ av oppositionell, politisk, personlig och, 

framförallt, demokratiserad filmprodution, Towards a Third Cinema: Notes and Experiences 

for the Development of a cinema of Liberation in the Third World.
42

 Det bakomliggande 

konceptet för ”third cinema” utgår ifrån en socio-ekonomisk, politiserad modell av 

traditionella former av filmskapande, filmdistribution och filmvisning: Den ”första” och 

”andra” kategorin åsyftar film gjord inom den amerikanska filmindustrin och Hollywood och 

västerländsk konstfilm. Solanas och Getino beskriver tillståndet av ”first cinema” i sin tid på 

följande sätt: ”Caught up in these conditions, films, the most valuable tool of communication 

of our times, were destined to satisfy only the ideological and economic interests of the 

owners of the film industry, the lords of the world film market, the great majority of whom 

were from the United States.”
43

 För dem har de materiella omständigheterna för 

filmproduktioner direkta ideologiska och sociala implikationer, i hur de relaterar till hur film 

görs, av vem och för vilka, samt vilka som får/kan avgöra dessa premisser. I förlängningen 

gör detta även att produktioner som t.ex. europeiska konstfilmer, oavsett om de kämpar för att 

erbjuda en alternativ filmupplevelse till mer populärkulturella filmer och Hollywoods utbud 

(ämnesmässigt och stilistiskt), manifesterar samma strukturella problem för att de att nyttjar 

samma former av finansiering, filmskapande, filmdistribution och filmvisning.
44

 Det är en 
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mediemiljö där “/…/ man is accepted only as a passive and consuming object; rather than 

having his ability to make history recognized, he is only permitted to read history, 

contemplate it, listen to it, undergo it. /…/ [M]an is viewed as the consumer of ideology, and 

not as the creator of ideology.45 

 Texten är starkt marxistiskt och antikapitalistiskt i sin tonalitet, men skisserar en 

filmskapande process som i breda drag kan avse att införliva ett allmänmänskligt perspektiv 

som uppmärksammar utsatta och underrepresenterade människor, i formuleringen av en 

”tredje” sorts filmskapande som understryker t.ex. vikten av pluralistisk diskurs och 

deltagande. Publikens roll och aktivitet samt värdet av småskaliga, personliga produktioner är 

centrala för denna nya metodik, där skapandet och visandet av media är till för att öppna 

möjligheterna till diskussion, lärdom och utbyte av idéer; för och av folket. Till stor del var 

denna föreställning endast tänkbar tack vare de teknologiska utvecklingar som skett under 

åren sedan andra världskriget, gällande filmutrustning (se avsnitt 2.2.2), vilka hade gjort 

inspelningen av film och ljud enklare att hantera och bekosta även för privataktörer. Det var 

dock endast förspelet till vad som med nutida ögon kan ses som det mest omvälvande 

paradigmskiftet för medieindustrin: Den digitala revolutionen och födelsen av Internet. 

Utöver utvecklingen av allt mer prisvärda avancerade, flexibla digitala kameror har 

landskapet för såväl producenter som konsumenter av media förändrats genom tillkomsten av 

persondatorer och smart-phones med allt större raffinemang och förmåga, tillsammans med 

ett expanderande urval av kraftfulla redigeringsprogramvaror, för tillika privat som 

professionellt bruk. Därutöver har det i det internetmedierade globala samfundet av 

uppkopplade människor vuxit fram en uppsjö av olika visningsplattformar och sociala kanaler 

för att distribuera verk, av vilka de kändaste är bl.a. Vimeo och YouTube. Den ymniga 

spridningen, delningen och konsumtionen av digital media, utan begränsningar av tid och 

plats, har i sig även gett upphov till nya beteenden och förhållningssätt till media och kultur; 

en växande tendens att själv återbruka, omtolka och omformulera befintliga uttryck och verk 

(som på vissa håll påminner om de uppvisade inom den essäistiska filmvärlden; se avsnitt 

2.2.2) har observerats – en ny kultur baserad på omvandling, en så kallad remixkultur har 

uppstått.
46

 Frågan om vem, vad och hur som står för tillgången kontra intaget av kultur och 

                                                           
45

 Getino och Solanas, s 927. 
46

 För en mer utförlig beskrivning och fördjupning i ämnet kan man möjligen hänvisas till Anders Fagerjords 

After Convergence: YouTube and Remix Culture eller Laurie Gries Still Life with Rhetoric. Anders Fagerjord, 

”After Convergence: YouTube and Remix Culture” i International handbook of internet research, red. Jeremy 

Hunsinger, Lisbeth Klastrup och Matthew Allen (Springer, Dordrecht, 2009): 187-200. Laurie Griers, Still Life 

with Rhetoric: A New Materialist Approach for Visual Rhetorics (Utah State University Press, 2015). 



24 (39) 

 

media är inte lika ensidig idag som den en gång kan ha varit, och gränserna mellan producent 

och publik fortsätter skifta och lösas upp, tack vare dessa ofantliga materiella, teknologiska, 

sociala och kulturella omställningar. Om en uppdelning kan göras mellan föregående era och 

en ny, modern era, är det på dessa grunder. 

Dessa nya förutsättningar för den mediala produktionscykeln har även haft effekt på 

den audiovisuella essäns form och funktion, till den grad att de kan ha orsakat ett ontologiskt 

brott eller en förgrening. Audiovisuella essäverk i samma stilistiska ådra som de som 

utmärkte tiden innan den digitala revolutionen går fortfarande att finna, såväl i konsthallar, 

med verk som John Akomfrahs Vertigo Sea (2015), som på bioduken, om man t.ex. räknar 

Michael Moore storsäljande Bowling for Columbine (2002), med märkbara essäistiska inslag i 

sin retorik. Men den moderna eran har även bevittnat framväxten av internetvideos som fått 

samlingsnamnet ”videoessäer”, som erhållit en oanad nivå av framgång och popularitet (se 

Bilaga 1). Dessa essäer, som till viss del förverkligar Solanas och Gestinos vision av en 

alternativ krets av småskaliga, privata medieproducenter, utgör en särart inom den 

audiovisuella essätraditionen; mer på ett funktionellt än ett stilistiskt plan, även om det finns 

ett par möjliga motsättningar även där. Ett typexempel är kulturskribenten Lindsay Ellis video 

om fascinationen med nostalgi och hur detta förhåller sig till avbildningen av forna årtionden, 

Stranger Things, IT and the Upside Down of Nostalgia. 

Formalistiskt finns det vissa paralleller att dra till stilgrepp från tidigare perioder. 

Upplägget i sig är bekant: En berättarröst (Ellis) förs över en ström av bilder som på olika sätt 

återknyter till röstens utläggning. Den nybildande kompositionella tekniken av 

dubbelexponering från den tidiga essäeran kan kännas igen i det kollageaktiga sättet som en 

bild retuscheras eller i sättet som fakta/referenser från berättarröster läggs över motivet i rutan 

(se Bilaga 11), alternativt skjuts in som kommentarer i hörnet (se Bilaga 12). Detta sätter 

tonen för hur större delen av verket utspelar sig, det bekanta greppet av återanvändande och 

transformation: Likt hur Hitchcocks Studie i brott används i Sans Soleil för att förmedla en ny 

innebörd i en ny kontext använder sig Ellis av ett spritt urval av olika klipp och bilder från en 

mängd olika källor som citeras för att illustrera ett mer svepande resonemang om kulturellt 

”minne” och historiebildning; bekant, befintligt material får en ny mening. Här återfinns även 

spår av den lekfulla kontrapunkten mellan olika textuella strata som var utmärkande för essäer 

från föregående era: T.ex. följande en kommentar från berättarrösten om hur 80-talsinfluenser 

börjar göra sig kända i samtiden igen svarar videospåret med att spela upp en snutt från 

sångaren Bruno Mars låt där denne hörs intonera”Guess who’s back?!”, eller hur det sansade, 
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formella lugnet i berättarrösten anknyter till bilder som visuellt överdriver kontentan av det 

som sägs (se Bilaga 13). 

Ändå finns det en viss avvikelse från den essäistiska formen i verkets konstruktion, 

där känslan av dissonans och disjunktion i stort sett saknas i uppbyggnaden och istället har 

bytts ut mot något som mer liknar ett harmoniskt samarbete mellan alla de olika semiotiska 

resurserna som står till buds; formalistiskt är Ellis verk betydligt mindre tvetydigt och mer 

dialektiskt slutet. Rösten, eller ”intelligensen”, står som den förhöjda dirigenten, och allt 

omkring tjänar dess behov, som illustrationer, redogörelser och exemplifieringar av talet. Det 

går bortom Bazins hierarkier av material och tankar om horisontella montage, bilderna speglar 

rösten, på ett sätt som drar mer åt dokumentär eller instruktionsfilm; mer av en redovisning än 

en dialog. 

För att förklara detta som annat än en formalistisk regression krävs ett vidgat 

perspektiv, som återvänder till frågan om materiella omständigheter, och kopplar samman 

dess formalistiska, dialektiska uppdrag med dess diskursiva läge. I korthet kan man säga att 

förändringarna i tilltal (produktion) är ett svar på förändringarna i distribution och uppvisning 

– diskursen och den epistemologiska luckan existerar intertextuellt, utanför ramarna för 

bilden, mellan alla andra inslag i medieflödet, i kommentarsfälten, i producentens Twitter- 

meddelanden osv. Förvandlingen i dynamiken, symmetrin, i förhållandet mellan publik och 

producent har tillika förvandlat förutsättningarna för hur en dialog kan utspela sig parterna 

emellan; den sker inte längre parallellt och indirekt mellan två separerade parter utan någon 

som helst kontakt, utan kan tilldra sig omedelbart via sociala medier och liknande kanaler. 

Tidigare epokers filmskapare motarbetade auktoritära kunskapsförhållanden, bland annat 

genom att använda sig av dissonanta, reflexiva och på annat sätt subversiva och 

självrannsakande grepp för att lyfta fram subjektiviteten, det implicita ställningstagandet 

inbyggt i tilltalet, och bereda utrymme i dialektiken och den epistemologiska strukturen, för 

att därigenom aktivera åskådarens intellektuella respons. Men i denna nya diskursiva miljö är 

spelreglerna inte desamma.  

Subjektiviteten som kan förmodas av det mänskliga, språkliga tilltalet behöver inte 

förstärkas av eller vävas in i den formella strukturen då den redan är en del av ”pakteringen”; 

utan den status som ett verk naturligt får genom att visas i en dedikerad sal, på en stor 

biografduk eller dylikt, blir den ”en i mängden”; den ställs sida vid sida med alla andra videor 

på given plattform och dess betydelse blir följaktligen utjämnad. I en tillvaro där alla 

potentiellt kan vara producenter av verk som uttrycker deras åsikter och perspektiv är dialog 
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inte nödvändigtvis en process som består av utbyte eller transaktion som pågår mellan verk 

och publik, utan verk sinsemellan. 
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3 Diskussion – Problematisering och framtida forskning 
Det första problemet värt att observera är de bristfälligheter som naturligt 

förekommar när man i en förkortad form försöker avhandla ämnen av avsevärt omfång och 

komplexitet. Till exempel är det värt att poängtera hur den framlagda omfördelningen av 

politisk makt och utrymme i den kulturella diskursen som diskuteras i avsnitt 2.2.3 är mer av 

en potentiell utveckling än en fullt formad bild av verkligheten. Eftersom denna process är 

avhängig ett komplicerat samspel mellan flera materiella, politiska, ekonomiska och sociala 

krafter, som alla kräver fördjupning och vidare studier för att ge en mer ingående analys av 

den kulturella verklighet vi står inför och hur vi kan ingripa i den för att främja en 

demokratisering av befintliga maktstrukturer. Ett exempel på detta vore att se närmare på 

samtida sociala plattformars roll i omformuleringen av distributionsstrategier och hur dessa 

influeras av saker som ekomiska överväganden. Bl.a. är frågan om hur sök-, sorterings- och 

visningsalgoritmer påverkar sållningen och prioriteringen av medieprodukter, något som är av 

yttersta vikt för audiovisuella essäister som använder YouTube för att publicera sina verk. 

Vissa forskare har även uttryckt osäkerhet gällande den långsiktiga effekten av det 

kulturella lanskapets individualisering och fragmentering.
 47

 Även om det är svårt att fastställa 

kan det möjligen kopplas till den ökande trenden av politisk insuläritet och polarisering 

istället för en utopisk vision om global dialog. 

Det är även viktigt att konfrontera de eventuella invändningar som kan ha 

uppkommit i reaktion till denna uppsats övergripande utformning. Genrestudier fordrar i sig 

flera komplexa ställningstaganden gentemot själva begreppet och dess implikationer gällande 

kategorisering och ontologi, om huruvida det är ett hållbart sätt att organisera kulturella verk. 

Faktum är att den klassiska essentialistiska hållningen där genre handlade om att destillera de 

mest väsentliga, unika dragen för att tillmäta distinktion och bestämma en uppdelning, mycket 

väl kan vara utfasat inom fältet; många samtida forskare inom genrestudier har gått vidare till 

en mer flexibel och nyanserad tolkning av termen.
48

 Istället för att verk tillhör en specifik 

genre kan det vara mer produktivt att se dem som mosaiker av flera olika genredrag och 

grepp, att varje verk är en yta för dessa kategorier att navigera, överlappa, kollidera och brytas 

upp för att sedan formas om till något nytt. Ur detta perspektiv är den klara tillhörigheten till 

eller distinktionen mellan t.ex. ”essä” och ”dokumentär” oviktig och istället kan man till att se 

dessa som dimensioner eller ådror i ett verks unika konfiguration. Michael Moores filmer är 

                                                           
47

 Chris Anderson, The Longer Long Tail (Hyperion, 2008), 189-191. 
48

 Beata Agrell och Ingela Nilsson red., Genres and Their Problems: Theoretical and Historical Perspectives 

(Daidalos AB: Göteborg, 2003), s 9-11. 
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bra exempel på verk som uppvisar vissa dokumentära drag– med sin riktade, övertygande, 

auktoritära tonalitet, mobiliserad för att förmedla entydiga fakta – men även visar sidor av den 

essäistiska formen – med sitt högst personliga tilltal, sin sökande stil i framtagandet av 

kunskap samt ironiska kollisioner mellan ljud och bild.  

I likhet med en essä är denna text en sökande ansats, som prövar metoder och 

slutsatser som en uppmaning till att ifrågasättas och bjuda in till kritik och vidare diskussion. 

Framläggningen av en definition och historik för den audiovisuella essän är menad att fungera 

som en grund för annan forskning att forma sig runt och utgå ifrån; att pröva andra metodiker 

och infallsvinklar, finna alternativa klassificeringar och historiebildningar. En studie är en 

uppmaning, ett utrymme för intellektuellt arbete. 



29 (39) 

 

4 Slutsats 
Ett par saker kan konstateras om den essäistiska formen, åtminstone hur den har 

kommit till uttryck i en audiovisuell kontext. Den är till ämne och innehåll flytande och 

prövande – ett pågående sökande efter mening, ett aktivt reflekterande – som utgår från en 

påtaglig personlig närvaro i sitt tilltal, som manifesterar ett aktivt ställningstagande i världen 

genom ett tydligt resonerande, formulerat i en logiskt sammanhängande struktur. Detta 

ställningstagande utspelar sig dock med en reflexivitet och återkommande störningsmoment i 

sättet den artikulerar sig, på sätt som (återigen) prövar, söker och ”leker” med mening, form 

och presentation, vilket ger upphov till en multivalent och mångfaldig stil. Slutprodukten är 

en genre som utmärks av föränderlighet, intellektuell stimulans samt epistemologisk och 

politisk öppenhet, med säregna förutsättningar för relationen mellan rollerna producent och 

publik. En redogörelse för formens historiska utveckling måste alltså fundamentalt ta tillvara 

förändringar och transformationer av denna dynamik, och ha det som utgångspunkt för en 

möjlig historisk kartläggning och uppdelning. 

De mest väsentliga utvecklingarna i den audiovisuella essäns historia är i sin första 

del relaterade till innovationer gällande dess textuella strategier: Den tidiga erans viktigaste 

bidrag består i utformning av att en visuell metodik som tillät skapande och organiserandet av 

konceptuella tankar, meningar och resonemang i ett filmiskt verk. Detta gick sedan ihop med 

den auditiva erans grepp utvecklade för att skapa dissonans och dra uppmärksamhet till den 

retoriska konstruktion som existerar i montaget av ljud och bild, vilket gav upphov till en stil 

med diskursiva dimensioner som kunde bryta ner epistemologisk auktoritet och skapa ett 

utrymme för publikens egna intellektuella aktivitet i kontexten av ensidig, asymmetrisk 

mediekonsumtion. Det är i och med uppbrytningen av denna situation, genom de tekno-

sociala implikationerna av den digitala revolutionen som ett nytt sammanhang erhålls, med en 

ny diskursiv dynamik, utmärkt av demokratisering, pluralism och upphävandet av 

distinktionen producent/publik. Detta är vad som kan sägas formar den historiska skiljelinjen 

som markerar övergången till den audiovisuella essäns moderna era, i vilken vi befinner oss 

nu. 

Av detta går även att konstatera att den audiovisuella essäns formalistiska och 

diskursiva funktionaliteter är nära kopplade till de rådande förutsättningarna för den mediala 

produktionscykeln (finansiering, produktion, distribution och visning), vilka inkluderar 

sociala, ekonomiska, teknologiska, politiska och kulturella faktorer.
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6 Bilagor 
 

1. Mått på ”popularitet” och grad av inträdde i allmänbildningen (i ”zeitgeisten”, som 

vissa skulle kalla det) är alltid svåra att etablera, och tenderar i vissa fall bli vagt 

efemära. Man skulle kunna till viss mån hävda att popularitet som måste bekräftas 

eller bevisas inte är popularitet överhuvudtaget, men det är såklart också en fråga om 

relativitet, och även sociala ramar. Således, när man tar i beaktning att filmälskare, 

filmteoretiker och filmproducenter utgör en någorlunda nischad demografi blir 

statistiken man kan utvinna från några av de stora videoessäisterna ett påtagligt tecken 

på, om inte popularitet, åtminstone uppmärksamhet. Bara för att nämna ett par 

exempel: 

 

o The Nerdwriter (Nerdwriter1):
49

 

Prenumeranter – 2,3 miljoner 

Visningar – 144 miljoner 

 

o Every Frame a Painting (everyframeapainting):
50

 

Prenumeranter – 1,5 miljoner 

Visningar – 62 miljoner 

 

o Lindsay Ellis (chezapoctube):
51

 

Prenumeranter – 448 tusen 

Visningar – 29 miljoner 

 

o CCP Grey (CCPGrey):
52

 

Prenumeranter – 3,5 miljoner 

Visningar – 376 miljoner 

 

o Now You See It:
53 

Prenumeranter – 630 tusen 

Visningar – 34 miljoner 
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2.  
Dagar som skakat världen och matchning genom montage. 

 

3.  
Dagar som skakat världen och bildföljd som resonemang. 
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4.  
Inflation och repetition för att påvisa samband. 

 

5.  
Inflation och komposition och dubbelexponering som sammanförande av idéer. 
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6.  
Berling: En storstadssymfoni och konceptuell klippning. 

 

7.  
Mannen med filmkameran och visuellt resonemang för konceptuell överföring. 

 



36 (39) 

 

8.  
Mannen med filmkameran och den synliggjorda subjektiviteten. 

 

9.  
Toute la mémoire du monde och förkroppsligande genom ljud och bild. 
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10.  
Natt och dimma och visuella strategier för nu och då. 
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11.  
Stranger Things, IT and the Upside Down of Nostalgia och nyskapande av bilder. 

 

12.  
Stranger Things, IT and the Upside Down of Nostalgia och interna kommentarer. 
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13.  
Stranger Things, IT and the Upside Down of Nostalgia och dissonant ironi. 

 


