Être et avoir / Å være og ha
Fransk dokumentarfilm, Regissør: Nicolas Philibert, 2002
Vi får være "flue på veggen" i en liten skole med 13 barn i bygda Saint-Etienne-sur-Usson
(ca 230 innbyggere) i hjertet av regionen Auvergne i Sør-Frankrike. Barneskolen er her en
kombinert école maternelle (3-6 år) og école élémentaire (6-12 år). De eldste barna
forbereder seg til å begynne på ungdomsskolen (Collège). Vi følger det som skjer i og
omkring skolen i fem måneder fra vinteren til sommerferien.
Sentralt i filmen står læreren, George Lopez, som barna kaller "Monsieur" [mø-siø]. Av
de små barna blir vi særlig kjent med Jojo, Alizée (med fletter), Axel (som øver seg i
lesing), Marie og Johann (med asiatisk opprinnelse), og Laetitia.

Læreren, Marie, Jojo og
Alizée

Jojo og Monsieur Lopez

Laetitia, læreren, Johann

Av de store barna legger vi spesielt merke til Nathalie (med briller, nærmest læreren på
bildet nedenfor, hun er storesøster til Laetitia), Olivier (hvis far er syk) og den kraftige
Julien (lengst til høyre på begge bildene nedenfor). Julien ser vi også i aksjon hjemme hos
hans familie.

Mer om filmen: www.imdb.com Søk etter "etre et avoir" og klikk på "external reviews".
Når filmen er ferdig, sitter vi først rolig i et par minutter og lar inntrykkene synke.
Deretter skal vi dele med hverandre to og to det som gjorde inntrykk på oss. Du må altså sitte
sammen med en som du kan samarbeide med.
Hvilke scener i filmen gjorde mest inntrykk på deg? Beskriv de personene som vi blir best
kjent med. Hva er det filmen handler om og hvordan er fortellingen bygget opp?
Er det noe i filmen som dere ikke forstår, eller er det noe som dere vil spørre om /
kommentere / diskutere?
Plemumssamtale. Velg ut noe fra samtalen som dere vil dele med oss andre.
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