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Abstract 
 
Hellström, Staffan. Tystnaden i ljudfilm - En studie i Jacques Tatis ”Mon Uncle”. C-uppsats. 

Falun: Institutionen för kultur & medier, Högskolan Dalarna. HT-2008 

 
Denna uppsats undersöker Jacques Tatis användning av tystnaden i samspel med ljud och hur 

de komiska situationerna uppkommer genom detta. Dess syfte är att öka kunskapen för 

ljudläggare hur man kan använda tystnaden i samverkan med ljud för att uppnå önskat 

resultat. Den har även som syfte att visa hur specifikt Jacques Tati åstadkommer detta. 

Uppsatsen innehåller en kvalitativ närläsning, analys och personlig tolkning av fyra scener ur 

Tatis film ”Mon Uncle” från 1958. Undersökningen är genomförd med ett hermeneutiskt 

synsätt. Tystnaden definieras som något som endast kan förekomma när ljud existerar. 

Utredningen genomförs med teoretiskt stöd av Bela Balázs teorier om ljud i film samt 

Robert Bressons anteckningar om filmkonsten. Bressons filmer är väldigt liknande Tatis 

filmer på det tekniska planet och är därför relevanta för jämförelser. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att Tati ljudmässigt skapar sina komiska situationer 

genom ett samspel mellan ljud, tystnad och ett repeterande av monotona ljud.  I likhet med 

Bresson är han intresserad att lyfta fram det osedda och göra oss uppmärksamma på 

tystnaden.
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1  Inledning 

Jag har under en lång tid varit väldigt intresserad av både ljud och bild som konstformer. Jag 

tycker det är mycket fascinerande att undersöka hur dessa två kan påverka varandra. Jag är 

speciellt intresserad av okonventionella sätt att arbeta med bild, ljud och olika dramaturgiska 

metoder. Jacques Tati var en unik auteur som med ett personligt uttryck i både bild och ljud 

skapade anmärkningsvärda filmer. Anthony Lane skrev i the New Yorker:” ”[Tati’s] films 

don’t look much like anyone else’s…And they sure as hell don’t sound like anyone else’s. Half 

the time they don’t even sound like films. They sound as though someone were holding a radio 

to your ear and slowly spinning the dial”.1 

Jag vill med denna uppsats utforska Tatis användning ljud och tystnad, samt dess samspel 

gentemot varandra. 

 

1.1  Bakgrund 

Ordet tystnad kan tolkas på många olika sätt. I denna uppsats undersöks tystnaden inte som ett 

absolut frånvarande av ljud, utan som ett komplement till ljudet. För att uppleva tystnad måste 

ljud existera. Susan Sontag skriver i sin essä ” The aesthetics of silence”:  

 
““silence” never ceases to imply its opposite and to depend on its presence: 

just as there is no “up” without “down” or “left” without “right”, so one 

must acknowledge a surrounding environment of sound or language in 

order to recognize silence.”2 

 
I likhet med Sontag beskriver filmteoretikern Bela Balázs i sin bok”Theory of the Film” att 

tystnaden är en akustisk effekt och att den inte innebär en total avsaknad av ljud: “Silence is 

when the buzzing of a fly on the window-pane fills the whole room with sound and the ticking 

of a clock smashes time into fragments with sledge-hammer blows“.3 Därför ansåg Balázs att 

det inte existerade någon tystnad inom stumfilmen. Han beskriver hur stumfilmens tystnad 

egentligen inte var stum på grund av hur bakgrundsmusiken och hur landskap och människor 

visades på duken relaterade till musiken. Enligt Balázs fungerade tystnaden inom teatern på 

samma sätt, där den teatrala tystnaden endast är en imitation av den verkliga tystnaden.3 Alltså 

kan det konstateras att ljudfilmens uppkomst även medförde tystnadens uppkomst. 
                                                 
1 Bordwell, David och Thompson, Kristin, 2004,  Film Art- An introduction, Sjunde upplagan, New York,  s. 353 
2 Sontag, Susan, 1966. ‘The aesthetics of silence” (http://www.ubu.com/aspen/aspen5and6/threeEssays.html) 
3 Balázs, Béla, 1952. Theory of the Film, London: Dennis Dobson LTD, s. 206 
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Tystnaden har svårt att existera i andra konstformer än filmen. Är John Cages 4’33’’ tystnad 

även då inga ljud existerar i verket? Verket i sig kanske inte är tystnad, men kan det vara så att 

tystnaden skapas när den framförs eftersom det inte är möjligt att uppleva absolut tystnad? I 

filmens värld har man länge utvecklat teorier om ljud och tystnadens relation till den rörliga 

bilden. Är det tystnanden som betonar ljudet eller är det ljudet som skapar tystnaden? Skapar 

den filmiska tystnaden ett tomrum i ljudet som frambringar en visuell fullhet? Inom filmen har 

man ofta tänkt på tystnaden i ett nostalgiskt perspektiv och lyft fram det som gått förlorat då 

ljudfilmen kom, speciellt den mänskliga röstens tystnad. 

Det kanske i själva verket inte finns någon tystnad. John Cage har sagt "there is no such 

thing as silence.” Cage menar att han inte ens upplever tystnad i ett ljudisolerat rum eftersom 

han hör sina egna hjärtslag och blodet som strömmar i hans huvud. På samma sätt finns det 

inget tomt rum. Så länge ögat tittar finns det något att se. Därför är inte en total tomhet eller en 

äkta tysthet möjlig.  

Ljudets möjligheter i film har sedan dess uppkomst ansetts vara mycket stora, som Akira 

Kurosawa sa: ”The most exciting moment is the moment when I add the sound… At this 

moment, I tremble”4, men vilken vikt läggs vid tystnaden? Har den lika stora potentialer som 

själva ljudet? 

 

1.2 Syfte 

Denna uppsats har som huvudsyfte att öka kunskapen för hur filmskaparen Jacques Tati 

använder tystnanden för att skapa komiska situationer. Hur fungerar samspelet mellan ljud 

och tystnad? Den har även som syfte att förmedla kunskap om hur man som ljudläggare till 

rörlig bild kan använda tystnaden för att påverka upplevelsen av ljud och erhålla 

dramaturgiska effekter. 

 

1.3 Frågeställningar 

I denna uppsats ska följande frågor undersökas: 

• Hur använder sig Jacques Tati av tystnaden för att skapa komiska situationer? 

• Hur använder sig Jacques Tati av samspelet mellan ljud och tystnad? 

 

                                                 
4 Bordwell, David och Thompson, Kristin, 2004,  Film Art- An introduction, Sjunde upplagan, New York,  s. 348 
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1.4 Forskningsläge 

Det finns mycket skrivet om tystnaden inom filmen. I de flesta grundböcker om ljud i film tas 

även tystnaden upp. De stora klassiska filmteoretikerna som Béla Balázs, Siegfried Kracauer 

och Sergei Eisenstein skriver alla om tystnadens betydelse. Jag anser därför att det finns 

alldeles för mycket skrivet om tystnaden i film för att nämna enskilda verk. Det finns dock en 

viktig filosofisk text om tystnaden inom konsten som jag anser bör nämnas. Den skrevs 1966 

av Susan Sontag och har titeln ”The aesthetics of silence”. I denna text skriver Sontag 

filosofiskt om vad tystnad är och hur den har använts inom konsthistorien. 

Specifikt om Jacques Tatis användning av ljud och tystnad i filmer har det naturligtvis inte 

skrivits lika mycket om. I fråga om filmen ”Mon Uncle” har jag endast stött på en text som 

behandlar tystnaden. Denna text är skriven av John Fawel och har titlen “Sound and silence, 

image and invisibility in Jacques Tati’s Mon Oncle”. Den publicerades i magasinet “Film 

Quarterly” (1990, 43:1). Brent Maddock har även skrivit om filmen i boken ”The Films of 

Jacques Tati”. Denna text behandlar mestadels filmens produktion och innehåller 

karaktärsstudier, vilket inte är relevant i denna uppsats.  

Det har däremot skrivits ett flertal analyser av Tatis film ”Play Time”. År 1999 publicerade 

Anne Ørbæk Jensen artikeln ”En anden verden: Lyd og musikstrategier i Jacques Tatis Play 

Time (1967)”. Det har även skrivits en svensk c-uppsats av Josefin Anjou som heter ”Förstå 

komplex film - Cineliteracy, Play Time och Brittiska Filminstitutets femstegsmetod”. Den 

uppsatsen syftar till att ge ett verktyg för pedagoger att arbeta med komplexa filmer. Som 

exempel använder författaren ”Play Time”. 
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2 Teori 
 
Detta kapitel redovisar de teoretiska referenserna som sedan jämförs med undersökningens 
resultat och tillsammans skapar en slutsats. 

2.1  Teori för ljudanvändning i film 

2.1.1  Béla Balázs5 

 
I denna skrift, som publicerades för första gången 1948, beskriver Béla Balázs sina tankar och 

åsikter om filmteorin. 

I kapitlet om ljud börjar Balázs berätta om hur han först var mycket negativt inställd till 

ljud i rörlig bild. Han ansåg att vad som hade hänt var en katastrof och att det aldrig hade 

inträffat inom någon konstform tidigare. Men han insåg att det skulle leda till någonting 

positivt när tekniken hade utvecklats tillräckligt. Trots den positiva inställningen ansåg han 

inte när han skrev texten, tjugo år senare, att den talade filmen kunde ses som en konstform, 

utan snarare en form av talad teater. Balázs skriver vidare att ankomsten av ljudfilmen gjorde 

att de konstnärliga kvalitéerna som hela tiden utvecklades inom stumfilmen stannade av. 

Detta gjorde att hela denna konstform låg i stor fara. För att återhämta sig från detta måste 

ljudfilmen utvecklas och inte endast bli en imitation av teater. 

Efter denna introduktion beskriver Balázs några av ljudets egenskaper inom film. Han 

börjar med att redogöra för oljuden. Det är alla vardagliga ljud som inte kan kallas för musik. 

Det är ljudfilmens uppgift att ta tillvara på dessa ljud och skapa dess betydelser. Balázs anser 

inte att någon speciell utveckling av ljudfilmsspråket hade skett under de tjugo år som 

ljudfilmen då hade funnits när han skrev texten. Balázs strävade efter ett ljudmontage där 

oljuden användes som ett element och kan leda örat på samma sätt som fotografen kan leda 

ögat. 

Sedan skriver författaren vidare om ljudets dramaturgiska betydelser, där han anser att 

ljudet dramaturgiska potentialer är lika stora som bildens men sällan används på det sättet. 

Därefter ges ett antal exempel på filmer där ljud har använts för att erhålla olika 

dramaturgiska egenskaper. Det ges även exempel på sekvenser där ett berättande med ljud har 

varit mer effektivt än ett berättande med bilder. Men att endast använda ljud utan någon bild 

skulle inte fungera, eftersom ljudet/talet enbart innehåller ett fragment av den mänskliga 

uttryckelsen. Det finns även många ljud som vi inte skulle känna igen utan att se ljudkällan 

                                                 
5 Balázs, Béla, 1952. Theory of the Film, London: Dennis Dobson LTD, s. 194-220 
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med ögat. I en ljudfilm behövs inte ljuden förklaras. Här kan våra uppfattningar av ljuden 

förändras med hjälp av bilden. Tystnaden kan även räknas som en akustisk effekt, men endast 

då ljud kan höras. Ljudfilmen är ensam om möjligheten att använda tystnaden som en 

dramatisk effekt. Det finns oändligt många typer av ljud, men tystnaden kan bara uppenbara 

sig på ett bestämt sätt. Ljud upplyser oss om vad som skiljer mellan föremål, men tystnaden 

förenar dem. Detta kunde utnyttjas inom stumfilmen. 

Om man använder ljud som publiken inte vet vad det kommer ifrån kan det skapa 

spänningar. I en närbild där vi inte kan se bakgrunden får scenen en mysterisk effekt eftersom 

vi inte kan se ljudkällan. Ibland kan karaktären i filmen vara medveten om en ljudkälla, men 

inte publiken. Detta fenomen berikar ljudfilmens potential. Osynkroniserat ljud kan även ha 

en stor betydelse. Det är även möjligt att uppmärksamma små och intima ljud som man i 

vardagen inte hade lagt märke till. Sådana emotionella eller intellektuella länkar kan få viktiga 

dramaturgiska effekter. Man måste däremot vara uppmärksam på att ljud inte kan isoleras från 

sin akustiska miljö som en närbild kan isoleras från dess bakgrund. En del av ljudet kan inte 

heller blockeras på samma sätt som en närbild kan innehålla en liten del av en miljö. 

Balázs skriver vidare att människans öga är mer inlärt/tränat än örat. Vi kan lätt känna igen 

ett föremål som vi har sett ett fåtal gånger, men vi har större svårigheter att känna igen ljud. 

Vi känner till flera visuella former än ljudformer och är vana vid att orientera oss utan ett 

konstant assistans från ljudet. Vi har naturligt tränat synen och hörseln på olika sätt. Vi kan 

ofta se föremål från ett långt avstånd utan att höra, men det är väldigt sällan vi hör utan att se 

någonting. Därför är vi inte vana vid att dra visuella slutsatser från det vi hör. Detta fenomen 

kan användas vid skapandet av ljudfilm. 

En egenskap som ljudet har, men inte bilden, är att ljudet inte kan kasta skuggor. Ett ljud 

kan inte producera former i ett rum. Det vi ser måste ses sida vid sida så att inte det ena 

föremålet skymmer det andra, men flera ljud kan existera samtidigt och bilda ett nytt enhetligt 

ljud. Ljud färgas även av dess akustiska miljö. Vi hör ljudet som mikrofonen registrerat 

oberoende av var filmen visas eller ljudet blir reproducerat. Därför blir vi inte endast som 

tittare, utan även som lyssnare transporterad till miljön där filmen utspelar sig. 

En annan skillnad mellan ljud och bild är att om två olika fotografer skulle fotografera 

samma föremål kan resultatet bli mycket annorlunda. Om två ljudtekniker skulle spela in 

samma ljud skulle däremot ljudet låta väldigt lika i de båda inspelningarna. En fotograf kan 

låta sin personlighet reflekteras i bilden men ljudteknikern kan endast reproducera ljudet. 
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Ljud kan inte representeras av bilder. Ljud har inga bilder och det är ingen skillnad i 

dimension och verklighet mellan originalljudet och det inspelade som det är mellan ett 

verkligt objekt och dess fotografiska bilder. 

Ljudmontage kan användas för att erhålla dramaturgiska effekter. Tystnaden är möjlig att 

använd i ett ljudmontage, eftersom ljud stannar kvar en längre period i vårat undermedvetna 

än bilder gör. 

Balázs skriver att det mest effektiva instrument inom ljudfilmen är det osynkroniserade 

ljudet. De synkade ljudet fungerar endast som ett naturligt komplement till bilden, men 

osynkroniserade ljud kan uppträda oberoende av bilden och ge parallella meningar.  

 

2.2 Metoder för ljudläggning med tystnad 

2.2.1  Robert Bresson och Jacques Tati 

Robert Bresson och Jacques Tati brukar ofta jämföras när det gäller användningen av ljud och 

tystnad i film. Den kända franska författaren och filmregissören Marguerite Duras beskrev 

dem som de stora tvillingarna inom den moderna franska filmen. I Bressons bok 

”Anteckningar om filmkonsten” (Notes sur le Cinématographe) finns många likheter att 

utläsa, bland annat då det gäller användningen av ljud. Båda var även mycket angelägna av att 

vara oberoende filmskapare. Vid första anblick kan de två auteurerna tyckas vara mycket 

olika, men vid närmare eftertanke börjar deras metoder och teorier likna varandra. Tati är den 

lekfulle filmskaparen. Hans karaktärer tar oftast inte livet på fullt allvar. Bresson är mer 

stillsam och allvarlig och arbetar med tunga ämnen som synd och nåd. I denna aspekt skiljer 

de sig markant, men vid en närmare anblick på det tekniska planet finns det genast många 

likheter. Båda hade ett stort intresse för ljudets genklang och förhållandet mellan ljud och 

tystnad. Båda föredrog ofta långa tagningar mot korta och skapade elliptiska bilder för att 

kunna utnyttja det osedda. Jacques Tati har under en lång tid varit hyllad för sina fantasirika 

användningar av ljud i sina filmer. Hans ljudarrangemang brukar beskrivas som en slags 

”musique concrete”, där samtliga ljud är noggrant placerade samtidigt som de upplevs 

stökiga. 

Bresson uppmanade andra regissörer att notera de oorganiserade oljuden i vardagen ute på 

gatan eller på en tågstation, för att sedan spela upp dem separat i tystnad och justera 

ljudbilden. Det var detta som Tati gjorde: han isolerade ljuden, spelade upp dem i tystnad och 

utvann komiska effekter ur de noggrant arrangerade ljuden. Tati uppmärksammade även 
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enskilda ljud som ensamt fick repeteras om och om igen utan något samspel med andra ljud. 

Detta ensamma ljud repeterades tills den sökta komiska situationen har uppstått. Ljudet har då 

helt bytt mening och förvandlats från ett tämligen neutralt ljud till ett komiskt laddat ljud. 

Liksom Bresson använde sig Tati hellre av antydningar än att visa en viss situations läge 

rakt ut. Istället för att visa objektet skulle objektet representeras av dess symptom och 

effekter. Det är på dessa sätt Tatis skämt fungerar. De avslöjar sig i något dolt och utvecklas 

under tystnad i åskådarens fantasi.6 

 

Följande meningar är citat ur Robert Bressons bok ”Anteckningar om filmkonsten”. 

Dessa citat anspelar mestadels på användningen av ljud och tystnad och är relevant för 

uppsatsen samt påvisar Bressons likhet med Tati. 

”Var säker på att du har uttömt allt som kan förmedlas genom orörlighet och tystnad”7 
 
”En alltför väntad bild (kliché) förefaller inte riktig, även om den är det.”8 
 
”Bilder och ljud, som människor som lär känna varandra under resans gång och sedan 
inte kan skiljas åt”9 
 
”Musiken tar hela utrymmet och ger inte något ytterligare värde åt bilden som den 
fogas till.” 9 
 
”LJUDFILMEN HAR UPPFUNNIT TYSTANDEN.”9 
 
”Den absoluta tystnaden och den tystand som uppnås av ljudens pianissimo.”9 
 
”Ett ljuds rytmiska värde. Ljudet från en dörr som öppnas och stängs, ljudet av steg, 
etc, för rytmens skull.10 
 
”Reorganisera de oorganiserade ljuden (det du tror dig höra är inte det du hör) från 
en gata, en järnvägsstation, en flygplats… Spela upp dem ett och ett i tystnad och 
dosera blandningen.”11 
 
”Det utbyte som sker mellan bild och bild, ljud och ljud, bild och ljud ger 
cinematografiskt liv åt personer och föremål i din film, och genom ett subtilt fenomen 
smälter de samman din komposition.”12 
 
”Alla dessa effekter som du kan uppnå genom upprepningar (av en bild, ett ljud).”13 
 

                                                 
6 Fawel, John, 1990. “Sound and silence, image and invisibility in Jacques Tati’s Mon Oncle”, Film Quarterly 
1990 43(1), s. 221-229 
7Bresson, Robert, 1998. Anteckningar om filmkonsten, Ellerströms Förlag, s. 36 
8 Ibid, s. 39 
9 Ibid, s. 46 
10 Ibid, s. 48 
11 Ibid, s. 49 
12Ibid, s. 50 
13 Ibid, s. 52 
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”Finna ett släktskap mellan bild, ljud och tystnad. Få dem att se ut att trivas 
tillsammans, att ha valt sin plats. Milton: Silence was pleased.”13 
 
”Veta precis vad detta ljud (eller denna bild) har där att göra.”14 
 
”Det som är avsett ögat bör inte dubblera det som är till för ögat.”14 
 
”När enbart ögat stimuleras blir örat otåligt, när enbart örat stimuleras blir ögat 
otåligt. Använd dessa otåligheter. Kraften hos den cinematografi som vänder sig till två 
sinnen på ett reglerbart sätt.”15 
 
”ÖVERSÄTTA den osynliga vinden med hjälp av vattnet den skulpterar när den 
passerar.”16 
 
”Bilder och ljud måste understödja varandra på avstånd och på nära håll. Inga 
oberoende bilder, inga oberoende ljud.”17 

 
 

                                                 
14 Bresson, Robert, 1998. Anteckningar om filmkonsten, Ellerströms Förlag, s. 53 
15 Ibid, s. 54 
16 Ibid, s. 63 
17 Ibid, s. 67 
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3 Metod  

3.1  Vetenskapssyn 

Uppsatsen utgår från ett hermeneutiskt synsätt. Detta innebär att undersökningen syftar till 

egna tolkningar och förståelse av undersökningsmaterialet. Hermeneutik kan med ett annat 

ord kallas för tolkningslära. Eftersom hermeneutiken utgår från att det inte finns någon 

absolut sanning är den relevant att tillämpa i denna undersökning, där det är den enskilda 

tolkningen som är intressant. 

 

3.2 Val av metod 

I denna undersökning har jag valt att genomföra en kvalitativ närläsning, analys och tolkning 

av fyra korta scener i Jacques Tatis film ”Mon Uncle”. Eftersom undersökningen utgår från 

egna tolkningar är det inte relevant att använda enkäter eller intervjuer som stöd.  Med 

avseende på uppsatsens syfte analyseras de ljud som används och hur tystnaden lyfts fram 

med dessa. Sedan genomförs egna tolkningar utifrån analysen och teorin. 

 

3.3 Motivering och kritik för vald metod 

Eftersom detta är en undersökning som lyfter fram den enskilda tolkningen anser jag att 

metoden är relevant. Metoden kan dock leda till att uppsatsens validitet ifrågasätts. Med 

denna metod kan tolkningen aldrig bli objektiv. Det finns inte någon absolut sanning eftersom 

olika tolkare kommer fram till olika tolkningar. Därför är det viktigt att uppsatsens validitet 

granskas i förhållande till dess kontext. I en kvalitativ undersökning kan samtliga tolkningar 

vara giltiga i dess rätta kontext. 

Filmen valdes ut av flera olika skäl. För det första anser jag att Tati är en av de mest 

intressanta filmskapare när det gäller användningen av ljud och tystnad. Därför föll valet 

naturligt på Tati. Att valet föll på filmen ”Mon Uncle” beror bland annat på att det har skrivits 

mycket lite om den filmen. De flesta analyser av Tatis filmer handlar antingen om filmen 

”Play Time” eller ”Les Vacances de Monsieur Hulot”. ”Mon Uncle” är en ganska enkel film 

jämfört med ”Play Time” och därför mycket enklare att studera. En analys av ”Play Time” 

hade antagligen krävt mer tid än vad denna uppsatsskrivning tillåter. Därför föll valet på 

”Mon Uncle”. I den filmen förefaller det även enklare att studera tystnaden. 
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De fyra scener som valdes ut studerades och utsågs med avseende på samspelet mellan ljud 

och tystnad och de komiska situationer som uppstod. De scener som jag personligen tyckte 

var mest intressanta i ovanstående aspekter valdes. 
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4 Undersökningsmaterialet 

 

Titel: Mon Uncle 

Regissör: Jacques Tati 

Fotograf: Jean Bourgoin 

Ljudtekniker: Jacques Carrère 

Premiärår: 1958 

Land: Frankrike 

 

Biografi 

Jacques Tati var en fransk filmskapare och skådespelare som levde mellan 1908-1982. Han 

blev känd för sina nyskapande komiska filmer som ofta visade människor i konflikt med den 

moderna världen. I de sex filmer han regisserade var han även manusförfattare och 

skådespelare. I fyra av dessa filmer spelade han karaktären Monsieur Hulot. Tati använde sig 

inte av ett traditionellt berättande. Istället använde han vinjetter med visuella skämt, timing 

och kroppsspråket för att åstadkomma humor. Han sätter vanligtvis kameran långt ifrån 

händelsens centrum, vilket gör att åskådaren kan utforska bildens innehåll.18 

 

Filmens handling 

Familjen Arpel lever in ett väldigt modernt hus i ett mycket tråkigt område. Sonen, Gèrard, 

har tråkigt i denna värld utan lekar och humor. Då gör hans farbror Hulot entré, som inte 

riktigt passar in i det högteknologiska samhället. Han kommer från en gammaldags tradition 

som här håller på att försvinna och har svårt att orientera sig i Arpels hus. Han ställer till 

problem varthän han visar sig, bland annat på hos företaget Plastac, vilket ger Gèrard mycket 

nöje. Hulot är en stor kontrast mot makarna Arpel, där humorn helt saknas. 

 

4.1 Scenbeskrivningar 

4.1.1 Scen 1 

 
Tidsintervall: 0.26.05-0.29.23 

                                                 
18 "Tati, Jacques." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 6 Jan. 2009 
(http://www.search.eb.com/eb/article-9071385) 
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Handling 
Monsieur Hulot cyklar till Plastacs fabriken där han ska få en anställning. Ett antal hundar 

följer efter cykeln. Hulot anländer till fabriken. Då han öppnar fabriksdörren och går in lyckas 

hundarna även följa med in. En fabriksanställd jagar iväg hundarna. Hulot blir visad till 

kontoret och väntar på att någon ska komma. En kvinnlig sekreterare kommer in och 

informerar Hulot om jobbet. Sekreteraren noterar vita fotspår på golvet och skrivbordet, 

ursäktar sig och går iväg. Hulot väntar. Sekreteraren kommer tillbaka och avvisar Hulot. 

Sekreteraren ber Hulot att gå ut. Hulot går ut. 

 
Sekvensbeskrivning 
 

 Händelse/bildbeskrivning Ljud Dialog (översatt) 
1 Hulot cyklar till 

Plastacfabriken, hundar följer 
musik, cykel, 
fotsteg 

 

2 Hulot, fabriksdörr 
(öppning/stängning), hundar 
följer 

fabriksbrum, 
fotsteg, 
fabriksdörr 

 

3 Hulot, anländer till kontoret klocktickande, 
brum 

Arbetare: Varsågod och 
stig på. 
Hulot: Tack, ursäkta. 

4 Sekreteraren gör sig redo brum  
5 Hulot, ordna med skorna klocktickande, 

skoklirr 
 

6 Sekreteraren anländer, Hulot 
sätter sig på stol 

klocktickande, 
dörr, brum, stol, 
fotsteg, 
skrivbordslåda 

Sekreteraren: Då så, det 
hela är enkelt. Ni börjar åtta 
och jobbar till tolv. Ni har 
en timmes lunch och börjar 
igen klockan ett…till 
klockan sex. Och givetvis 
har ni lediga söndagar. Ett 
litet ögonblick 

7 Sekreteraren går ut, Hulot 
sitter kvar 

fotsteg, 
klocktickande, 
stol 

 

8 
 

Sekreteraren kommer 
tillbaka 

fotsteg, 
klocktickande, 
brum, stol 

Sekreteraren: Då så, min 
herre, vi kontaktar er 
brevledes. För tillfället 
behöver vi inga akrobater.  
Sekreteraren: Nej, nej, 
gå ut…den här vägen. 

9 Hulor går ut ur rummet fotsteg, 
klocktickande, 
brum 

Sekreteraren: På så sätt 
kan ni se vad som sker vid 
sidan om, utan att 
gymnastisera. 

10 Hulot går ut ur fabriken fotsteg, brum, 
biltuta 
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4.1.2 Scen 2 

 
Tidsintervall: 0.35.18-0.37.00 

 
Handling 
Familjen som Hulot bor hos äter mat ute i trädgården. Hulot går in i det högteknologiska 

köket och fingrar nyfiket på föremålen. Han trycker på en knapp som gör att ett skåp öppnas 

och en tillbringare rullar ut ur skåpet. Hulot försöker fånga tillbringaren, men tappar den mot 

spisen. Tillbringaren studsar upp, Hulot fångar den och undersöker dess studsförmåga. Hulot 

tar ett vanligt glas och släpper det mot golvet för att se om glaset också kan studsa. Glaset går 

sönder. Hulot försöker dölja glassplittret. Ute i trädgården kommer mamman på idén att låta 

deras pojke umgås med sin fabror (Hulot). Pojken blir glad. I köket öppnar Hulot skåpet och 

lägger tillbaka tillbringaren. Sedan går han ut till trädgården hos familjen. 

 

Sekvensbeskrivning 

 Händelse/bildbeskrivning Ljud Dialog (översatt) 

1 Familj: äter ute, Hulot: i 

köket 

tallriksklirr, 

maskinljud 

 

2 Hulot undersöker köket tallriksklirr, 

maskinljud 

 

3 Hulot studsar tillbringare, 

har sönder glas 

tallriksklirr, 

skåpöppning, 

tillbringare studsar 

mot mark, glas 

spricker 

 

4 Familjen äter ute tallriksklirr Mme Arpel: Charles, jag 

har en idé. Eftersom hans 

morbror är ledig kan han 

ju gå ut med Gérard. 

Pojken: aaahhh 

Mme Arpel: Pappa… 

5 Hulot ställer in tillbringaren i 

skåpet, går ut 

Tallriksklirr, 

maskinljud 

 



 17  

4.1.3 Scen 3 

 
Tidsintervall: 0.54.28-0.56.16 

 
Handling 
En frukthandlare anländer med bil utanför Aprels hus. Han går ut ur bilen, varvid metallskrot 

ramlar ur bilen. Han lägger tillbaka skrotet, tar en grönsakslåda och ringer på hos Arpels. 

Någon (troligtvis Madame Arpel) aktiverar fiskstatyn i trädgården som sprutar vatten. 

Grönsakshandlaren tittar förbryllat på vattensprutet som kan ses ovanför husets inhägnad. 

Sedan öppnas dörren och grönsakshandlaren stiger in. Mme. Aprel ser att det är 

grönsakshandlaren som är gästen och stänger därför av fiskstatyn. Fiskhandlaren stannar och 

tittar förvånat på statyn. Han går sedan mot huset och möts av tjänaren (Georgette) som tar 

emot grönsakerna. Mme. Arpel tar grönsakerna och gör iväg med Georgette. M. Arpel 

kommer ut och betalar för grönsakerna. Grönsakshandlaren tackar och går mot utgången 

genom trädgården, medan han tittar förbryllat på fiskstatyn. Porten öppnas och fiskhandlaren 

stiger ut.  

 

Sekvensbeskrivning 

 Händelse/bildbeskrivning Ljud Dialog (översatt) 

1 Grönsakshandlare anländer 

med bil utanför hus 

bilmotor, bildörr, 

metallskrot,  fotsteg 

 

2 Grönsakshandlare ringer på 

entrén, Staty sprutar vatten 

dörr-ringning, 

vattensprut från 

statyn, 

entréöppning 

 

3 Madame Arpel stänger av 

vattenstatyn, 

grönsakshandlare går in 

dörrstängning, 

vattensprut, 

märkliga ljud från 

statyn,  fotsteg 

 

4 Tjänare (Georgette) tar 

emot grönsaker och ger 

dem till mamman. Madame 

fotsteg Mme Arpel: 

Georgette, ta det 

försiktigt. 
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4.1.4 Scen 4 

 
Tidsintervall: 1.14.49-1.16.39 

 

Handling: 
I en tidigare scen förstörde pojken Arpel av misstag en växt i familjens trädgård, varvid Hulot 

försökte rätta till problemet utan att lyckas. 

I denna scen kommer han tillbaka på natten för att försöka klippa till växten utan att bli 

upptäckt. Han tittar sig omkring och skyndar sig till växten. Då han börjar klippa till växten 

börjar hundar skälla. Paret Arpel tittar då ut genom varsitt fönster för att se vad som pågår. 

Hulot gömmer sig. Då paret har avlägsnat sig från fönstret fortsätter Hulot att klippa. 

Hundarna börjar då åter att skälla och paret Arpel syns åter i fönstren. Hulot gömmer sig och 

går sedan mot trädgårdens utgång. Då han ska gå ut råkar han haka av portdörren vilket gör 

att hundarna åter skäller och paret Arpel uppenbarar sig vid fönstren. Hulot försöker att inte 

bli sedd. Paret försvinner och scenen slutar då Hulot försöker laga dörren. 

 

Arpel ropar på hennes 

man.  

Georgette: Men jag 

håller den. 

Mme Arpel: Min man 

kommer på momangen. 

När gästerna kommer 

är ingenting klart. 

5 Tjänaren och Mme. Arpel 

går iväg. Hennes man, 

Charles Arpel, anländer 

och betalar för frukten. 

fotsteg Charles Arpel: God 

dag, min vän. Vad är vi 

skyldiga? 

Grönsakshandlare: 

650. 

Charles Arpel: Det 

ska du få. Varsågod, 

behåll växeln. 

6 Frukthandlaren går ut fotsteg , 

dörröppning, 

dörrstängning 

 



 19  

Sekvensbeskrivning (ingen dialog) 

 Händelse/bildbeskrivning Ljud 

1 Hulot vid husets port (innanför) saxklipp, fotsteg 

2 Hulot går till växter i trädgården fotsteg 

3 Hulot klipper växterna saxklipp, hundskäll, fotsteg 

4 Makarna Arpel tittar ut genom fönster  

5 Hulot klipper växterna igen, Makarna Arpel 

tittar ut genom fönster, Hulot gömmer sig. 

Hulot går mot porten. 

saxklipp, hundskäll, fotsteg 

6 Hulot öppnar porten och förstör den. fotsteg, dörr, gnissel, 

hundskäll 

7 Makarna Arpel tittar ut genom fönster, Hulot 

gömmer sig och 

fotsteg, dörr, hundskäll 

8 Hulot försöker lagar dörr (uttoning) fotsteg, dörr, hundskäll 
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5 Analys 

Detta kapitel innehåller en faktamässig analys av de fyra utvalda scenerna. Vid benämningar 

av sekvensnummer refererar jag till sekvensanalyserna som finns under kapitel 4. 

5.1 Scen 1 

Den första scenen börjar med att Hulot gör entré cyklandes till Pastac fabriken följandes av ett 

antal hundar. Det icke-diegetiska ljudet som finns i denna scen är den inledande 

bakgrundsmusiken, som har en lätt, hurtig och lantlig ton. Övriga ljud är diegetiska. Musiken, 

som fortsätter från föregående scen och ständigt återkommer i filmen, är det första ljudet i 

scenen tillsammans med ljudet av Hulots cykel. Ljudet av cykeln är väldigt starkt och 

påminner om sådant ljud som uppstår då barn fäster en kartongbit på hjulet, som slår mot 

ekrarna, för att få den att mer likna en moped eller motorcykel. Hulot parkerar cykeln och går 

upp för en trappa till entrédörren. Innan han går upp för trappan kliver han och några av 

hundarna i ett slags vitt färgmaterial som fäster sig under skorna. Detta resulterar i ett skämt 

längre fram i scenen. Det hörs även fotstegsljud när Hulot går upp för trappan till plattformen 

för entrén. Då Hulot öppnar dörren till fabriken bryts tystnaden och höga industriella ljud 

hörs. Detta ljud består huvudsakligen av ett högt brum (som inte är helt konstant), men 

inledningsvis kan även ett ytterligare ljud höras som inte går att identifiera. Hulot håller upp 

dörren under några sekunder, vilket möjliggör för hundarna att smita in med honom. 

Nästkommande ljud är från dörren när den stängs. Detta ljud kan beskrivas som ett kraftigt 

luftsug. Sekvensen slutar med att en anställd öppnar dörren två gånger för att jaga ut 

hundarna. Den sista gången stampar han kraftigt i entréplattformen, vilket genererar ett 

kraftigt skostampljud. 

Sekvens tre börjar med att Hulot visas in till rummet (troligtvis av samma man som jagade 

iväg hundarna) där han ska bli informerad om jobbet han ska få. De två ljud som 

inledningsvis finns i scenen är fabriksbrummet, som den här gången är lite lägre i volym, 

samt ett klocktickande. Klocktickandet finns kvar under hela tiden vi vistas i rummet. 

Fabriksbrummet återkommer varje gång vi förflyttas till ett annat rum eller då en dörr öppnas. 

Det förekommer även ett ljud av låsmekanismen i dörrar då de stängs. Hulot blir lämnad 

ensam i rummet. Då passar han på att ta av sig skorna av någon anledning. Medan detta pågår 

klipps bilden (sekvens fyra) in till rummet intill där sekreteraren som ska informera Hulot om 

arbetet gör sig i ordning för mötet. Som tidigare noterat hörs här fabriksbrummet. Efter detta 

återgår vi till Hulot (sekvens fem). Nu får vi se hur hans ordnande med skorna har resulterat i 
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vita skoavtryck både på golvet, en stol och på skrivbordet. Här finns även ljudet av skoklirr. 

Då sekreteraren anländer börjar sekvens sex. Hulot sätter sig på en stol. Ett misslyckat försök 

av Hulot att hälsa och vara artig leder till att han får resa sig och sätta sig på stolen två gånger 

till. Det finurliga med detta är att stolen ger ifrån sig ett mycket påtagligt ljud som uppstår då 

luft sugs in och ut ur stolsklädseln. Efter detta börjar sekreteraren informera Hulot om arbetet. 

Ett nytt ljud här är ljudet av en skrivbordslåda som stängs då sekreteraren öppnar den för att 

lägga dit några dokument. Efter ett tag upptäcker sekreteraren de vita fotspåren och blir 

förbryllad. Hon tittar sig omkring, ursäktar sig och går ut ur rummet. Sekreteraren bär 

klackskor, vilket gör att hennes fotsteg låter högt. Ljudet innehåller även ett reverb. När 

sekreteraren är borta hörs två sugljud från stolen. I sekvens åtta, då hon kommer tillbaka och 

ytterligare fotsteg hörs, får vi åter höra två sugljud då Hulot försöker vara artig och resa sig 

upp. Sekreteraren säger att de ska höra av sig om jobbet. Hon kommenterar även de vita 

fotspåren genom att säga till Hulot att de för närvarande inte behöver akrobater. I sekvens nio 

visas Hulot ut ur rummet och blir uppmanad at gå en annan väg än den han kom in för att se 

vad som sker i fabriken utan att han behöver gymnastisera. Sekreterarens fotsteg hörs här, 

men inte Hulots. I den tionde och sista sekvensen placeras vi utanför fabriken vid en entré. 

Här slutar omedelbart klocktickandet, men fabriksbrummet finns fortfarande kvar. Hulot går 

ut ur fabriken med fotstegsljud som förändras beroende på underlaget. På marken står det 

skrivet ”UTGÅNG” med stora vita bokstäver, vilket troligtvis var anledningen att den vita 

färgen förekom i inledningen. Det sista ljudet som hörs är en bil som tutar samtidigt som 

fabriksbrummet och Hulots fotsteg finns kvar. 

 

5.2 Scen 2 

Den andra scenen utspelar sig i familen Arpels trädgård och högteknologiska kök. Scenen 

inleds med att Hulot går in till köket, samtidigt som man kan se familen (mamma, pappa och 

son) äta ute i trädgården genom ett öppet fönster. Det ljud som finns här är endast tallriksklirr 

mot bestick. Detta ljud uppkommer då och då under hela scenen. När Hulot börjar undersöka 

kökets apparatur uppkommer diverse designade brum från utrustningen. Vid sekvens två byts 

kameravinkel, vilket gör att familjen inte längre syns i bild, men de är fortfarande närvarande 

i ljudet. Hulot fortsätter att undersöka köket och trycker på knappar. Bilden klipps fram och 

tillbaka mellan de två vinklarna. Efter ett långt brum öppnas ett skåp och en tillbringare faller 

ut. Skåpet ger ifrån sig ett ljud när det öppnas. Hulot försöker fånga tillbringaren, men lyckas 

inte. Istället studsar den mot spisen och sedan upp i Hulots händer. Studsningen ger ifrån sig 
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ett reverbrikt ljud. Han testar att studsa tillbringaren mot olika ytor och till sist golvet. Vid 

varje studs förekommer samma reverbrika ljud, samt ett ljud då han fångar tillbringaren med 

händerna. Hulot tar sedan fram ett vanligt dricksglas ur samma skåp och släpper det mot 

golvet i tro om att också det ska studsa. Istället går glaset sönder och ger ifrån sig ett vanligt 

glassplitterljud med reverb. Sedan försöker Hulot sopa undan glassplittret med fötterna, vilket 

resulterar i flera ljud av glassplitter. 

Efter detta klipps bilden ut till matbordet där familen äter. Mme. Arpel ger på förslag att 

Hulot kan göra deras son sällskap eftersom han är ledig. Sonen lyser upp och pappan muttrar 

tyst. 

I den sista sekvensen är kameran tillbaka i köket där Hulot öppnar skåpet för att ställa in 

tillbringaren. Samma brumljud och skåpljud som tidigare förekommer. När detta är gjort går 

Hulot ut ur köket till familen i trädgården. 

 

5.3 Scen 3 

Den tredje scenen inleds med att en grönsakshandlare anländer med bil utanför porten till 

Arpels hus. De ljud som förekommer här är motorljud och gnissel från bilen. Då 

grönsakshandlaren går ut ur bilden ramlar metallskrot ut ur förarsätet och ner på marken. 

Detta ger ifrån sig ett ljud av metallföremål som slås mot varandra. Handlaren slänger in 

metallskrotet i bilden och stänger igen dörren. Här förekommer de naturliga ljuden av fotsteg 

och dörren som stängs. Sedan tar han en grönsakslåda från bilen och ringer på porten, vilket 

resulterar i ett kort brumljud. Sekvens två fortsätter sedan med att någon (antagligen Mme 

Arpel) aktiverar fiskstatyn i trädgården som sprutar vatten. Denna information går att avläsas i 

ljudet tidigare än i bilden. Ett designat märkligt ljud uppkommer då grönsakshandlaren står 

utanför porten och väntar på att släppas in. Handlaren reagerar förbryllat. Ljudet kan liknas 

vid det som uppstår då man blåser ut luft med munnen under vatten och luften åker upp till 

ytan och bildar bubblor. Efter detta ljud kan man i bilden se en vattenstråle som reser sig 

ovanför husporten. Då byts ljudet ut mot en vattenstråle som rinner upp och sedan ner mot en 

ansamling vatten. Efter ett tag öppnas porten och grönsakshandlaren går in i trädgården. 

Därmed anländer sekvens tre som börjar med att Mme. Aprel stänger av statyn när hon 

märker att gästen inte är av någon betydelse. Ljudet som statyn avger vid avstängning är 

mycket märkligt och liknar det som uppstod när den aktiverades. Grönsakshandlaren tittar 

mycket förbryllat och intensivt på fisken när han går genom trädgården till huset. 
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I sekvens fyra möts han av Georgette som tar emot grönsakslådan. Här förekommer det 

endast ljud av fotsteg och dialogen. Mme. Arpels tramljud är speciellt påtagliga eftersom hon 

bär klackskor. Mme. Aprel tar grönsakslådan och går iväg med Georgette samtidigt som hon 

kallar på sin man. 

Charles Arpel anländer i sekvens fem och betalar för frukten. Även här består ljudet endast 

av fotsteg och dialog. I den sista sekvensen går grönsakshandlaren ut genom trädgården till 

bilen, samtidigt som han vänder sig om flera gånger för att hålla koll på statyn. Ljud som 

förekommer här är fotsteg, dörröppning och dörrstängning. Grönsakshandlaren ser förvirrad ut 

av det främmande högteknologiska huset. 

 

5.4 Scen 4 

Scen fyra utspelar sig på natten i Arpels trädgård och innehåller igen dialog. I en tidigare scen 

förstörde pojken Arpel av misstag en växt i familjens trädgård, varvid Hulot försökte rätta till 

problemet utan att lyckas. Här har han kommit tillbaka för att rätta till problemet. 

Sekvens ett inleds med Hulot stående innanför Arpels trädgård där han tar fram en sax ur 

fickan. Han klipper med saxen i luften två gånger, vilket resulterar i ett typiskt saxklipparljud. 

I sekvens två går han mot växterna, vilket åstadkommer relativt höga fotstegsljud som 

återkommer genom hela scenen. Sekvens tre inleds med att Hulot börjar klippa till växten. 

Samma klippljud som förut kan höras och återkommer varje gång ett Hulot klipper med 

saxen. Omedelbart efter det första klippet i sekvens tre börjar några hundar, som inte syns i 

bild, att skälla. Hulot gör ytterligare ett klipp. Hundarna fortsätter att skälla, vilket leder till 

sekvens fyra, där paret Arpel uppmärksammar uppståndelsen genom att titta ut genom varsit 

fönster högt uppe i huset. Hulot gömmer sig och slutar med klippandet tills paret försvinner 

från fönstren. När detta är klart gör han ett sista klipp, vilket får hundarna att skälla åter igen. 

Paret Arpel uppenbarar sig då en andra gång i fönstren. Hulot försöker gömma sig tills 

uppståndelsen är över. 

Han går mot trädgårdsporten och öppnar den. Ett ljud uppkommer när han låser upp dörren. 

När han öppnar dörren gnisslar den. Efter att han öppnat porten på glänt råkar han haka av 

hela dörren från dess montering. Detta resulterar i ett högt dån av plåt som även gör att 

hundarna åter börjar skälla och makarna Arpel visar sig en tredje gång i fönstren. Hulot 

gömmer sig tills det har blivit tyst, sedan försöker han laga dörren. När detta pågår hörs mer 

hundskäll, plåtdån och fotsteg. Tillslut uttonas scenen med denna pågående händelse.
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6 Diskussion 

Diskussionen i detta kapitel innehåller personliga tolkningar av de utvalda scenerna med stöd 

från den utvalda teorin. Här kommer uppsatsen frågeställningar försöka besvaras. 

6.1  Scen 1 

Det som inledningsvis är anmärkningsvärt i den första scenen är kontrasten mellan ljuden 

utomhus och hur det låter i fabriken. Så fort Hulot öppnar fabriksdörren väller det ut brum 

mot den fridfulla tystnaden som innan rådde. När dörren stängs återgår vi till tystnad. Efter ett 

tag öppnas dörren igen (och ingen) då arbetaren vinkar ut hundarna och tystnaden bryts med 

samma tråkiga brum. Tati har här tagit tillvara på oljuden som Balázs talade om. Dessutom 

används tystnaden i relation till andra ljud, vilket även stödjer Balázs teori. Genom att 

repetera brummet uppstår en komisk situation i själva repeterandet. Detta brum som upplevs 

mer absurt, starkt och aggressivt för varje gång det hörs tar på sig arbetarnas personlighet av 

indignation. Om inte brummet hade brutit en tystnad och istället föregått av andra ljud hade 

inte effekten varit lika påtaglig. 

När vi kommer in i intervjurummet möts vi åter igen av en tystnad som gör att vi 

omedelbart noterar ljudet av klockan som tickar. Liksom brummet, hade tickandet inte blivit 

lika irriterande och monotont och det hade delats med andra ljud. När sekreteraren kommer in 

introduceras vi till ett lika monotont irriterande och repeterande ljud, nämligen 

klackskotrampet. Liksom Bresson påpekar i sin bok om filmkonsten, utnyttjar Tati, under hela 

denna film, den komiska kraften som repetitioner kan åstadkomma. Han använder speciellt 

ofta väldigt monotona och mekaniska ljud vid dessa repetitioner, som ofta kan anspela på 

karaktärers personligheter. Det tredje ljudet i scenen som uppmärksammas tack vare 

tystnaden är ljudet från kontorsstolarna då luft sugs in och ut ur klädseln. Redan efter knappt 

två minuter in i scenen har Tati använt tre ljud som repeteras om och om igen. Egentligen är 

nästan alla ljud i hela scenen repetitiva ljud som lyfts upp mot tystnaden. Hit hör också dörrar 

som öppnas och stängs. Hela denna lek mellan tystnad och ljudrepetitioner har en högst 

komisk effekt. Liksom i Bressons anteckningar utnyttjar Tati både en orörlighet och tystnad 

till fullo för att uppnå målet, som oftast är komik. Det enda stora skämt i scenen som inte 

utnyttjar bilden är den vita färgen som Hulot får under sina skor och sedan ger avtryck med 

över hela kontoret. Med detta förstår man hur mycket Tati arbetar med ljudet som komisk 

källa. Om ljudet togs bort skulle väldigt många skämt försvinna. Det är dock värt att 

understryka att Hulots kroppsspråk i många scener är avgörande, och inte enbart 
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kombinationen mellan ljud och tystnad. Bresson skriver om rytmens vikt genom öppningar 

och stängningar av dörrar och fotsteg. I denna scen består till stor del av dessa rytmiska ljud, 

men i Bressons värld skulle de vara dystra och inte komiska som hos Tati. 

 

6.2  Scen 2 

Denna scen, i likhet med den första, utnyttjas effekten av repeterande mekaniska ljud mot 

tystnad. Scenens bakgrundsljud består av familjens tallriksklirr när de äter ute i trädgården. 

De centrala ljuden uppstår i köket med Hulot. De mekaniska ljuden som kan höras i köket 

understryker Hulots vilsenhet i det moderna huset, vilket är en stor kontrast jämfört med den 

miljö han kommer ifrån. Detta ger intrycket av att han inte är helt välkommen. Ljudet som 

tillbringaren skapar jämfört med glaset har även stor betydelse. Vi ser i bild att tillbringaren 

inte går sönder vid kraftiga slag, men när glaset krossas syns inte det i bilden. Vi kan inte se 

golvet där glaset krossas. Istället får ljudet tala om detta för oss. Detta gör att ljudet av 

glaskrosset blir komiskt. När Hulot inte lyckas fånga upp tillbringaren förväntar vi oss att den 

ska gå sönder och blir lika förvånad som Hulot. När han testar glasets hållbarhet förstår vi 

intuitivt att det ska gå sönder, men Hulot är inte lika övertygad. Med hjälp av tystnaden blir 

alla ljud förstärkta och extra påtagliga. Absurdheten i Hulots agerande höjs och skämtet 

skapas.  

 

6.3  Scen 3 

Balázs skrev om hur man kan utnyttja ett ljud som publiken eller karaktärer inte kan se källan 

till. Bresson talade även om att översätta den osynliga vinden med vatten som skulpteras. I 

denna scen känner publiken till ljudet av vattenstatyn sen tidigare scener, men 

grönsakshandlaren gör det inte. De designade ljuden av vattenstatyn är det mest påtagliga 

ljuden i denna scen. Då vi hör hur tystnaden bryts av statyn och ser hur grönsakshandlaren 

tittar förvånat upp på vattenstrålen vet vi på en gång att Mme Arpel kommer att stänga av den 

så fort hon ser att deras gäst inte är av hög betydelse. Statyn får hela ljudspåret för sig själv 

och tycks säga till grönsakshandlaren att han inte är välkommen. Precis som Hulot och alla 

andra enkla människor i filmen skapar ljuden ett utanförskap med dessa karaktärer när de 

vistats hos Arpels. Om inte tystnaden hade funnits och samspelat med de mekaniska ljudet 

hade detta utanförskap inte blivit lika påtagligt och karaktärerna hade inte upplevts lika vilsna. 

När statyn stängs av återgår vi till en tystnad som bryts av Mme. Arpels ständiga, monotona 
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och irriterande klackskotramp. De mekaniska repeterande ljuden varvad med tystnad tycks 

alltid finnas hos Arpels, till skillnad mot miljöer hos övriga bybor där ljuden upplevs mycket 

varmare och mänskligare. 

 

6.4  Scen 4 

Hela denna scen svävar i en tystnad med mörker. Källan som bryter tystnaden de flesta 

gångerna är Hulots saxklipp. Samtidigt är det saxklippen som etablerar tystnaden. Utan 

saxklippen och dess inverkan skulle tystnaden inte ha några ljud att sluka. Den största delen 

av bilden utgörs av mörker och vi kan inte alltid vara säker på vad som Hulot gör med endast 

bildinformationen. När det första saxklippet hörs förstår man genast vad som ska utföras. 

Detta extra och onödiga första saxklippet förefaller komiskt och skapar scenens stämning. I 

denna scen utnyttjar även Tati ljud som vi inte kan se källan till, nämligen hundskäll. 

Saxklippen resulterar i att hundarna börjar skälla, men tystnaden återtar snabbt övertaget. 

Denna procedur repeteras flera gånger. Även i denna scen utnyttjar Tati sambanden mellan 

ljud, repetition och tystnad. Slutligen bryts tystnaden en sista gång med Hulots misslyckande 

att öppna porten. Varje gång tystnaden bryts öppenbarar sig paret Arpel som någon slags 

indikation på att ljuden tillfället har övertagit tystnaden. Scenen slutar, liksom många andra 

scener hos Tati, med en uttoning av ett sista utdraget ljud. 

 

6.5  Sammanfattning och slutsats 

Sammanfattningsvis kan det sägas att Tati verkar använda ett samspel mellan ljud, tystnad 

och repeterande ljud. Ljuden skapar upplevelsen av tystnad och tystnaden möjliggör många 

komiska situationer. Som i Bressons anteckningar använder Tati ljudets pianissimo för att 

höja upp tystnaden. Tystnaden har en stor betydelse i de flesta av filmens scener och gör även 

mer än att skapa komiska situationer. På samma sätt som han använder ljud för att skapa 

tystnad utnyttjar han även det vi kan se för att göra oss intresserade av det vi inte kan se. Tati 

tycks sträva efter att göra oss uppmärksammade över tystnaden och det oseddas makt. 
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Videogram: 

Tati, Jacques, 1958. Mon Uncle, DVD: Atlantic Film 3374, 2004, Sverige 

 Tidsintervall, scen 1: 0.26.05-0.29.23 

 Tidsintervall, scen 2: 0.35.18-0.37.00 

Tidsintervall, scen 3: 0.54.28-0.56.16 

Tidsintervall, scen 4: 1.14.49.1.16.39 

 


