
Dokument{ir och verklighet.
Alla anpassar sig ti l l kameran,
DET FrNNs EN GAMMAL DocMATtsK TEs som siger att en bild
(eller en film) iir dokumentdr om den iLterger verkligheten
si som den skulle se ut dven om inte kameran hade varit ddr.
Ingen vettig bedcimare har ldngre en si fundamentalistisk syn
pi det dokumentdra sanningsvdrdet. Men sjtilva id6n upp.
fordrar fortfarande till vaksamhet,,Det dr alltid klokt att fr6ga
sig var kameran st6r, varfcir den stir diir och vad det betyder
fcir den avbildade verkligheten att den stir diir.

Ronja Yus dokumentdr "Berny blue" fciljer forfattaren
BernyPAlsson under ir av kamp och frirtrrivlan, professio-
nella frarngi,ngar och privata katastrofer, uppriittelsel gqti
psykoser. Det dr en intim personbeskrirrning, lrtford meil
stark empati och iskall saklighet. Berny P6.{sson 6r intelligent,
dppen, sirbar och helt enkelt sympatisk. Ingen kan tmdgi att
gripas av medkdnsla och av ilska mot vArdsystemets brutala
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Det'5r alltidklolct att
friga sig.v,aikatrre-
ran star, varfdr den
stir d€ir och vad
det betyder ltir den

en inkdnnande anmdlan
diir hon i fdrbigiende
noterade Berny Pilssons
medvetna fcirhillande till
kameran. "Det dr som om
hon agerar infdr publik
dven ndr filmen bercir
hennes allra mest in-
nersta och privata." Den
meningen citerar etik-
doktornAnn Heberlein
niirhoni Sydsvenskan
angriperRabe for bris-
tande inkiinning. "Det
grir fysiskt ont i mig ndr
jag liiser aningskisa w-
krcinikrirers reaktioner",
skriverHeberlein.

avbildade verklighe. DErtRrNrEEAmavkolle-
ten att den Stiif ddf.tt giala skdl som jag tycker

att det hiir angreppet iir
opikallat och missriktat.

Inte ens i samband med en existentiellt angeldgen film som
denna - allra minst dir - dr det ovidkommande hur samspelet
mellan kamera och medverkande ser ut. Det dr klart att den
som portrdtteras si ndrginget dr pdLverkad avkamerans ndr-
varo ivarje stund. BernyPilsson iir i hogsta grad medveten
och ndrvarande. Hon anvdnder det hdr mdtet med oss till att
redovisa erfarenheter, upplevelser och kiinslor, sitt liv med sig
sjdlv och sitt missbrulq med medmdnniskor, virdinrdttningar,
byrikratier. Det dr klart att hon hela tiden forhiller sig och
anpassar sig till kameran, att hon avsiktligt kommunicerar
med den och oss precis som niir hon skriver sina bdcker.

Det iir med den hiir filmen som medvade annan mellan-
'mdnsklig kommunikation. Trovdrdigheten beror pi vilken
tillit man som mottagare dr beredd att satsa i den. I "Berny
blue" trorjag de flesta kdnner en
grundliiggande tillit till bide Berny
PAlsson och RonjaYu.
LEIFFURHAMMAR.,
tv@dn.se

TITTA SJALV:
Ja just det, ni kan sj6lv ta st€llning till
den saken, Filmen finns ag se pi SVT:s
hemsida. Den hiirtill de angelHgna.


