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Sar tre, Cocteau, Camus, Genet, de Beauvoir. Och V iolette Leduc. 

tS prOduCtIONS 
  prESENtErAr



Violette
EN FILM AV MARTIN PROVOST

Violette Leduc föddes utom äktenskapet i 
början av förra seklet. Fattig och oälskad 
möter hon Simone de Beauvoir i efterkrigs-
tidens Saint-Germain-des-Prés. 

En livslång vänskap växer fram mellan 
de båda författarna, som bygger på Vio-
lettes strävan efter att nå frihet genom sitt 
skrivande och på Simones övertygelse om 
att hon håller en enastående författares öde 
i sina händer.

Violette hungrar efter kärlek men söker den på de mest omöjliga ställen och lyckas för det mesta stöta 
bort andra människor med sin kantighet och sin bottenlösa längtan efter bekräftelse. Filmen börjar un-
der andra världskrigets slutskede i ett fattigt Frankrike där livsmedel är hårdvaluta på svarta marknaden 
och Violette en framgångsrik mellanhand. Efter att ha blivit brutalt bortstött av den man hon älskar, som 
visar sig vara homosexuell tar hon sig till paris där hon fortsätter med sin svartabörshandel samtidigt som 
hon försöker komma igång med sitt skrivande.

Men det är när hon får kontakt med Simone de Beauvoir och de litterära kretsarna i paris som hennes 
författarskap tar fart. paris intellektuella kretsar höjer hennes böcker till skyarna, men bokhandlarna 
säljer inte många exemplar. Violette kämpar på, med sitt skrivande, med sin ensamhet, och med livet.  
Hon skriver om sin barndom, om hur det är att vara kvinna, om en ungdomsförälskelse på flickskolan, 
om sex, om en abort, om allt som var onämnbart och tabu på den tiden och som Simone de Beauvoir 
säger i filmen: 
 ”Du skriver om kvinnlig sexualitet på ett sätt som ingen kvinna gjort före dig. 
 Poetiskt, ärligt och mer än så. En dag kommer du att bli tackad för det!”



EN FILM AV MARTIN PROVOST

OM V i o l e t t e LEDUC

Violette Leduc föddes i Arras, pas de Calais i 
Frankrike 1907. Hon började skolan 1913 men 
första världskrigets utbrott avbröt allt vardagligt 
liv. Efter kriget kunde hon fortsätta sin utbildning 
på en internatskola.  1926 flyttade hon till paris för 
att gå gymnasiet men tog ingen examen utan bör-
jade istället arbeta som telefonist och sekreterare. 
Inte förrän 1942 träffade hon Simone de Beauvoir 
och Albert Camus som båda uppmuntrade hennes 
skrivande och såg till att hennes böcker blev ut-
givna på Gallimards bokförlag. Hon hyllades inom 
intellektuella kretsar av personer som Jean-Paul 
Sartre, Jean Cocteau and Jean Genet. Bokförlaget 
Gallimard ville inte ge ut hela hennes bok Ravages 
(1955) utan vissa delar censurerades  eftersom de 
handlade om sex mellan två kvinnor. de censure-
rade delarna gavs senare ut i boken Thérèse et Isa-
belle (1966). Boken Oäktingen (La Bâtarde, 1964) 
blev en bestseller och Violette Leduc jämfördes 
med Marguerite Duras och Nathalie Sarraute.      
Violette Leduc avled 1972.

BöCkEr AV V i o l e t t e LEDUC

L’Asphyxie      (1946)
L’affamée      (1948)
Ravages      (1955)
La vieille fille et le mort    (1958)
Trésors à prendre, suivi de Les Boutons dorés  (1960)
La Bâtarde      (1964)
La Femme au petit renard    (1965)
Thérèse et Isabelle     (1966)
La Folie en tête     (1970)
Le Taxi      (1971)
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