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at analysere film. 
Og hvordan gør man så? Det er det bedste og mest ubesvarlige spørgsmål 

af dem alle. Film er på mange måder en lige så fascinerende som uhåndterlig 
størrelse at analysere. Den gamle kliche om billedet, der siger mere end 1000 
ord, er ikke helt ved siden af, og når det enkelte billede så sættes i bevægelse 
og klippes sammen med andre billeder, og med indtil flere lag lyd, kan det 
hele blive ganske overvældende. Man må således fra starten gøre sig klart, at 
den udtømmende filmanalyse er en utopi, og at enhver analyse vil være re- 
duktiv i forhold til sit objekt. 

Der gives ikke nogen generel opskrift på filmanalyse, ingen universel me- 
tode, som passer på alle film og alle analytiske temperamenter. Det betyder 
dog ikke, at man som filmanalytiker er fuldstændig på herrens mark, for der 
findes trods alt, ikke mindst i dag, en række kvalificerede teorier og metoder, 
som man som filmanalytiker kan vælge enten at støtte sig til eller distancere 
sig fra. 

På vej mod en filmvidenskabelig tradition 

I år fejrer filmen sine første hundrede år. Som videnskabelig disciplin er stu- 
diet af film imidlertid væsentligt yngre. Københavns Universitet var relativt 
tidligt ude, da man i 1967 oprettede faget Filmvidenskab, men selv om der var 
blevet teoretiseret over filmen siden 1 Oerne, stod filmvidenskaben længe over 
for det problem, at den ikke havde en egen videnskabelig tradition at trække 
på. Teorier og metoder måtte derfor i vidt omfang importeres fra andre fag- 
områder - hovedsagelig lingvistik og litteraturvidenskab. En sådan tværfaglig 
udveksling kan naturligvis være uhyre frugtbar, men »lånte«, ikke-medie- 
specifikke teorier og metoder har også deres naturlige begrænsninger over for 
»fremmedobjekter«. 

At hævde, at filmvidenskaben i dag er blevet voksen, er måske nok at tage 
munden lovlig fuld, men den er i alt fald vokset fra nogle af sine bmnesyg- 
domme. I løbet af det sidste kvarte århundrede har filmen fået sit eget korpus 
af teoretiske tekster, der bl.a. i kraft af deres udspring i det internationale 
universitetsmiljø gør krav på betegnelsen videnskab. Dette korpus indskriver 
sig nok på mange måder i mere generelle teoretiske »trends« og henter stadig 
i vidt omfang inspiration fra andre områder - fra neuropsykologi over filosofi 
og atomfysik til litteraturteori -, men er samtidig specifikt i den forstand, at 
teorien er udformet med specielt henblik på de audiovisuelle medier, d.v.s. 
film såvel som tv. 

På det grundlag har også filmanalysen, og -analytikerne, udviklet sig. Som 
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