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Agnès Vardas unika filmiska gärning har följts av filmälskare i hela världen sedan 50-talet. 
Den ikoniske fotografen JR kan skryta med över en miljon följare 

på Instagram. Det visar sig att dessa två konstnärer har mer gemensamt än man kunde ana.

De delar en livslång kärlek för bilder och hur de skapas, visas och delas. 
Agnès passion har kommit till uttryck genom filmen, 

medan JR visar sina fängslande bilder på stora fotoinstallationer utomhus.

JR var en stor beundrare och när de möttes hemma hos Agnès visste de båda omedelbart att de ville 
arbeta tillsammans. Faces, Places dokumenterar deras kärleksfulla resa genom den 

franska landsbygden och den osannolika och ömsinta vänskap som växer fram mellan dem på vägen.
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JR: Vi kan väl ta det från början.

Agnès: Det var min dotter Rosalie som tyckte att vi skulle 
träffas.  Vi tyckte det var en bra idé.

JR: Jag tog första steget och åkte hem till Agnès. Jag fotogra-
ferade den legendariska fasaden på Rue Daguerre där hon 
har bott i hundra år. Och tog bilder av henne med en katt.

Agnès: Din mormor är hundra, inte jag. Inte än. Dagen 
därpå gick jag till hans studio. Jag tog några bilder och insåg 
snart att han inte skulle ta av sina solglasögon.

JR: Och dagen efter det träffades vi och drack te.

Agnès: Jag kände direkt att att vi borde göra något 
tillsammans.

JR: Först pratade vi om en kortfilm.

Agnès:…En dokumentär. Det kändes självklart att du som 
ger människor en sådan kraft genom att förstora upp bilder 
av dem på husfasader, och jag med min förmåga att lyssna 
och sätta fingret på det essentiella, att vi tillsammans verkli-
gen skulle åstadkomma något.

JR: Och vi ville ge oss ut på vägarna tillsammans. Ingen av 
oss har regisserat tillsammans med någon annan förut.

Olivier: Varför valde ni att fokusera på människor på 
landsbyden?

JR: Agnès ville få bort mig från storstan.

Agnès: Precis. Du är i sanning en urban konstnär. Och jag 
älskar landet. Vi kom snabbt på idén med byarna. 

Att det var där vi kunde möta människor. Och så blev det. 
Vi stack iväg med din osannolika fotobil.

JR: Jag har använt den bilen i många år för en massa projekt.

Agnès: Ja, men nu var det ju vårt projekt och vår resa. 
Hur som helst hade vi kul när vi körde omkring.

Olivier: Hade ni någon plan eller åtminstone ett schema? 
Hur får man ihop en film som enbart bygger på tillfällighet-
er?

Agnès: Ibland hade någon av oss en idé eller kände nå-
gon i en by. Då kollade vi upp det. Som alltid när man gör 
dokumentärfilm – och jag har gjort många – börjar det med 
en idé. Men ganska snart börjar omständigheterna spela 
in – vem du känner eller träffar på – och plötsligt faller 
bitarna på plats och man vet vem och vad man fokuserar på. 
Faktum är att vi bejakar tillfälligheterna, betraktar dem som 
en assistent.

JR: Själva livet är också en viktig medspelare eftersom filmen 
samtidigt handlar om mötet mellan oss. Vi lärde känna 
varandra under resan och projektet och genom den roliga 
erfarenheten att jobba ihop som en duo. Jag började förstå 
Agnès lite bättre, vad hon ser och hur hon ser det, och hon 
försökte förstå hur min konstnärliga process fungerar. Vi 
pratade mycket och prövade våra idéer. Sedan växte visionen 
fram.

Agnès: Då klev Rosalie in som producent.

JR: Du sa: Nu gör vi det här!

ETT SAMTAL MELLAN AGNÈS OCH JR 
ur en intervju med den franske filmproducenten Olivier Père



Olivier: Filmen är ju en resa genom Frankrike, men också 
genom minnet, både personligt och kollektivt, genom 
mötet med arbetare,  bönder och människor i byarna.

JR: Vart vi än kom, kunde vi snabbt avgöra om vi skulle 
hitta en återkoppling.

Agnès: Jag gillar att du jobbar så snabbt. Så fort vi träffade 
någon började du tänka på vad vi skulle göra. Till exempel 
brevbäraren i Bonnieux som jag kände och ville att du skulle 
träffa eftersom jag gillar brevbärare. Jag tycker om brev och 
frimärken. Du kommunicerar väsentligen på nätet och får 
20 000 ”likes” när du lägger ut en bild. Och nu gick du med 
på att göra brevbäraren till byns hjälte och blåsa upp honom 
till ett jätteformat.

JR: Tre våningar högt.

Agnès: Han var stolt över att få bli så stor. Och sedan drog 
vi iväg till Alpes-de-Haute-Provence.

JR: Och någon berättade om fabriken vid Chateau Arnoux.

Agnès: Jag kände mannen som driver biografen. Jag hade 
varit där och visat Vagabond. Det var han som visade oss 
fabriken.

JR: Det var lite farligt. Vi blev nyfikna och åkte dit för att 
kolla. Vi träffade några och fick lite idéer.



Agnès: Industrimiljöer är alltid vackra. Och de som jobbar 
alltid så godhjärtade.

JR: De ställde upp på en gruppbild. Det hände ofta att 
jag trodde att det var jag som presenterade dig men att du 
redan varit där flera år sedan. Bilderna du hade tagit flera 
år tidigare var inspirerande. Kollagen i filmen är frukten av 
vårt samarbete.

Agnès: Det var ofta mina bilder du klistrade upp.

JR: Det är sant.

Agnès: Som den stora geten med hornen. Jag tog den 
bilden när vi var ute och rekade.

JR: Vi tillbringade mycket tid med Patricia, kvinnan som 
behöll gethornen istället för att elda upp dem som andra 
gör.

Agnès: Människor är oftast väldigt intensiva när de pratar 
om sitt arbete. Hon var djupt passionerad över sina getter, 
hennes övertygelse var imponerande.

JR: Och upp i norr hörde vi några starka röster.

Agnès: Alla gruvor är nedlagda idag, men vi träffade en 
kvinna, Jeannine, som var den sista som bodde kvar i en 
av gruvarbetarlängorna. Hon berättade om sin far som var 
gruvarbetare, och några av dem som jobbat i gruvan delade 
också med sig av sina historier om en värld vi vet så lite om. 
Det var intressant att höra dem prata med en sådan glöd. 
Vi blev väldigt berörda av Jeannine. 

JR: Du gräver så djupt när du intervjuar. Jag blev helt 
fängslad av att höra dig.

Agnès: Du pratade också med dem en hel del.

JR: Absolut. Det är viktigt i mina projekt precis som jag 
har sett dig arbeta i dina filmer, med ditt alldeles speciella 
tilltal, så mjukt och känsligt…och så feministisk.

Agnès: Jag är verkligen en feminist!

Olivier: Kvinnorna är starkt närvarande i filmen. Och 
deras roll i arbetarklassen.

Agnès: Ja, det tyckte vi båda var självklart.

JR: Det var Agnès idé. När jag visade henne mina bilder av 
hamnarbetarna i Le Havre sade hon: ”Men var är kvinnor-
na?” Så jag ringde hamnarbetarna och bad dem ta med sina 
fruar och komma tillbaka. De sade: ” Våra fruar har aldrig 

satt sin fot i hamnen, men det kanske är dags.” Lite galet att 
det var vårt projekt som fick ner kvinnorna till hamnen.

Agnès: Tre intressanta kvinnor som hade något att säga. 
Det var fantastiskt. Jag var världigt nöjd med att sätta dem 
i ljuset. ”För en gångs skull” som en av dem påpekade. 
Hamnarbetarna var väldigt hjälpsamma med att ställa 
stora containrar till vårt förfogande. Vi använde dem som 
legobitar, byggde höga torn. Det går inte att beskriva med 
ord, det måste ses. Vilket äventyr!

JR: Vi får inte glömma att allt detta hände samtidigt som 
de var mitt i en stor strejk. Jag är helt förundrad över att de 
lät konsten ta så stor plats, trots att de hade så mycket annat 
på gång.

Agnès: Det är själva idén med att konst är för alla. De ville 
hjälpa oss för att de ville vara en del av vårt konstprojekt. 
En av fabriksarbetarna sade: ”Konstens uppgift är att över-
raska.” Trots att de var mitt uppe i strejken, tog de sig tid för 
oss. Det var också en turbulent tid i Frankrike och världen, 
men vi möttes ändå av engagemang för vårt projekt.

Olivier: Du utvecklar alltid starka relationer till dem du 
möter. Och inkluderar också alltid dem som gått ur tiden 
som Nathalie Sarraute, Guy Bourdin, Cartier Bresson…

Agnès: Ja, jag kände ju dem. Att tala om dem är att göra 
dem närvarande igen. Jag råkade passera förbi Nathalie Sar-
rautes hus och det gjorde mig glad, men det var ju bonden 
lite längre bort som vi var intresserade av.

JR: Vi filmade också i en övergiven by. Men det hade ju 
funnits liv där en gång. Och vi kom ju med vår fotobil. 
Så vi ordnade en fest.

Agnès: Och den kvällen kom det upp hundratals bilder på 
fasaderna. Vi åkte redan nästa dag. Senare fick vi veta att 
hela byn hade förstörts.

JR: Vårt arbete har en särskild struktur…

Agnès: Det är det jag alltid har älskat med dokumentärer. 
Man tillbringar ett par dagar med några människor, man 
blir vänner, och sedan tappar man kontakten. Precis som 
dina bilder som bleks bort från fasaderna. Ögonblicken i 
mötet, när man filmar, när bilderna klistras upp…och voilà! 
Jag älskar det!

JR: Ögonblick som försvinner men som samtidigt är 
fastetsade för evigt.



Olivier: Hur gick det till när ni filmade?

Agnès: Vi gjorde en eller två resor. Sedan tog vi paus. Jag 
orkar inte längre stå på benen åtta veckor i sträck. Vi filmade 
två till fyra dagar i månaden.

JR: Jag tycker det fungerade bra. Det gav oss tid att tänka och 
reflektera över art vi vart på väg. Vi började också redigera. Vi 
pratade i timmar om vart vi skulle åka och vad vi skulle göra. 
Jag kan improvisera och tyckte vi kunde prova och se vad som 
hände. Agnès tänker ut hela scenen och hur det ska filmas. 
Den skillnaden bidrog till dynamiken i vårt samarbete.

Agnès: Det är också flera generationer som skiljer mellan 
oss. Men det tänkte vi inte alls på, även om du kan gå mycket 
fortare uppför trapporna. Vi var förebilder för varandra. Så 
kändes det. Genom att filma dig i arbete, när du klättrade 
omkring blev filmen samtidigt ett porträtt av dig och ditt 
arbete. Och du var intresserad av mig…och mina ögon som 
bara blev sämre.

JR: Precis. Vi försökte visa vad som höll på att hända med 
dina ögon. Jag ville se för dig, när det blev suddigt…särskilt på 
långt håll. Jag fotograferade dina ögon på nära håll och visade 
det från långt håll. Och dina tår också!

Agnès: Ja, mina tår. Du hade roliga idéer. Du retas jämt, 
men du kunde hela tiden uppfinna bilder som skildrade vår 
vänskap. Och vi delar verkligen lusten att upptäcka nya platser 
och företeelser.

JR: En annan viktig sak är att vi lärde oss något nytt av alla vi 
träffade. Och vice versa.

Agnès: Som när vi berättar för bilmekanikern om getterna 
som inte har horn. ” Det är fantastiskt”, sade han. ” Det visste 
jag inte, det måste jag berätta för alla.”

JR: Från människa till människa, från en idé till nästa. Filmen 
är som ett kollage.

Olivier: Filmen är verkligen ett kollage. Med JR som klistrar 
sina gigantiska bilder på husväggarna och Agnès som gör ett 
filmiskt kollage med sina rim och visuella gåtor.

Agnès: Jag är förtjust i idén att klippningsprocessen blir som 
ett kollage där ord och bild samspelar och styr berättelsen. 
Jag brukar föreställa mig klippningen som en serie ord som 
rimmar. (Visage, villages, collage, partage, rivage)

Olivier: Stränderna finns också alltid med. Berätta om bunkern 
på stranden.

JR: Jag åker ofta till Normandie för att åka motorcykel på 
stränderna. Där upptäckte jag en gammal tysk militärbunker 
som hade rasat ner från en klippa och stack upp mitt på stran-
den. Jag nämnde det för Agnès men hon verkade inte särskilt 
intresserad. Men när jag berättade vad byn hette klickade 
det till. Hon hade varit i just den byn med Guy Bourdain 
någon gång på 50-talet. Så vi åkte dit och hon visade mig Guy 
Bourdains hus, och bilder hon tagit av honom för länge sedan. 
Vi tog en promenad på stranden. Då tyckte Agnès att vi skulle 
klistra upp bilden av Guy på bunkern. Det var lite vanskligt 
eftersom bunkern var enorm och högvattnet var på väg in.

Agnès: Jag hade tagit en bild av Guy när han satt med benen 
rakt ut, men det var din idé att vinkla bilden så att miltitär-
bunkern förvandlades till en slags vagga. Jag blev väldigt rörd 
av att se hur fotografiet plötsligt fick en helt annan innebörd. 
Och sedan..psshhht, så kom högvattnet och spolade bort alltihop.

Olivier: Just det fotografiet och just den händelsen illustrerar 
perfekt ert projekt: hur det kom till, hur det utvecklade sig, 
och hur det sedan bara var borta.

JR: Filmen handlar om det, och samtidigt om hur vänskapen 
mellan oss växte fram. Det som höll på att hända med dina 
ögon påverkade mig och blev också en del av filmen.

Agnès: Det tycker jag är att gå lite långt. Men det stämmer 
att ögonen och blicken är viktiga i ditt arbete. Du ser så klart 
och det är en hjälp för mig som ser så suddigt och paradoxalt 
nog är dina ögon alltid dolda bakom mörka solglasögon. Vi 
överraskar varandra. Jag hoppas också att vi ska överraska vår 
publik med berättelsen om vår vänskap och genom alla de 
fantastiska människor och historier vi samlade. Det finns så 
mycket jag aldrig kommer att glömma. 

Olivier: Jag var lite förvånad över slutet.

Agnès: Det var något vi var med om och jag tänker inte prata 
mer om det.

JR: När vi klev på tåget hade jag ingen aning om vart Agnès 
skulle ta oss. Så var reglerna i vårt spel. Men då slutade vi spela 
och det blev på riktigt. Ett äventyr. Och så tittade vi ut över 
Genèvesjön. (Lac Leman i Frankrike)

Agnès: Med sitt mjuka vatten… och där lämnar vi filmen.



AGNES VARDA 

Agnès Varda är född 1928 i Ixelles i Belgien och växte upp med fyra syskon. 
För att undgå kriget flyttade familjen till södra Frankrike 1940 och Agnès 
tillbringade sina tonår i Sète för att sedan flytta till  Paris för att studera 
fotografi.

1948 började Varda arbeta som fotograf åt Jean Vilar i samband med att 
han startade teaterfestivalen i Avignon, och gick sedan vidare till Théâtre 
National Populaire vid Palais de Chaillot i Paris. Första egna fotoutställ-
ningen ordnade Varda själv 1954 på sin egen bakgård. Samma år tog hon 
steget över till filmen. Agnès Vardas första långfilm producerades med film-
kollektivet hon var med och grundade, Ciné-Tamaris. Sedan dess har Vardas 
många kortfilmer, dokumentärfilmer och spelfilmer gett henne epitetet
”den franska nya vågens mormor”.  Sedan 2003 har hon även gjort sig ett 
namn som bildkonstnär.

Agnès Varda bor på Rue Daguerre i Paris, och var gift med regissören Jacques 
Demy. Hon arbetar idag tillsammans med dottern Rosalie.
Den mångfaldigt prisbelönade Agnès Varda belönades 2017 
med en hedersoscar för sin livslånga filmgärning.

 

FILMOGRAFI 

JR

JR är född 1983 och delar sin tid mellan Paris och New York. 
Det var när han råkade hitta en kamera på tunnelbanan i Paris som han 
började sin karriär som fotograf. Han började ta bilder på sina egna äventyr 
från tunnelbanan till hustaken som han förstorade och klistrade upp på 
husfasader. 

JR ställer ut på husväggar över hela världen och når på så sätt en helt annan 
publik än dem som vanligtvis besöker museer. 

JRs unika fotokonst visar oss de osynliga, från slumområden i Frankrike 
och Turkiet till Times Square och Pantheon i Paris, från ghetton i Kenya 
till Brasiliens favelas. Och när han klättrar upp för att klistra sina bilder 
engageras de som bor och rör sig runt omkring och gränsen mellan den som 
utför och den som beskådar suddas ut.

KORTFILM 

1957 Ô Saisons Ô Châteaux  
1958  L’opéra-mouffe  
 Du côté de la côte  
1963  Salut les cubains 
1965  Elsa la rose 
1967  Uncle Yanco  
1968  Black Panthers  
1975  Réponse de femmes 

LÅNGFILM

1954  La Pointe courte
1958  Du côté de la côte
1958  Les Opéra mouffe
1958  Ô saisons, ô châteaux
1962  Cléo från 5 till 7
1963  Salut les Cubains
1965  Min lycka
1966  Varelserna
1967  Oncle Yanco
1967  Loin du Viêt-nam
1969  Lions Love
1975  Réponses de femmes
1976  Daguerrotyper
1985  Vagabond
1988 Kung-fu master!
1988 Jane B. par Agnes V.
1991 Lille Jacques från Nantes
1993 Flickorna fyller 25
1995 De 101 nätterna
1995 L'Univers de Jacques Demy
2000  Efterskörd
2008  Agnès stränder
2017  Faces, Places (Visages, villages)

 FILMOGRAFI Agnès Varda
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