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Et brev om en drøm

Introduktion til Eric Pauwels’ hytte-trilogi

– Oscar Pedersen

I 2002 instruerede den franske filmskaber og antropolog Jean Rouch 
sin sidste film, som fik titlen Le Rêve plus fort que la mort (Drømmen er 
stærkere end døden, egen overs.). Under arbejdet på filmen forestiller 
jeg mig, at Rouch, der på daværende tidspunkt var i begyndelsen 
af 80’erne, var bevidst om, at han under alle omstændigheder ikke 
havde mange år tilbage og derfor gav sig til at reflektere over den 
forestående død. Men som titlen foreslår, så var drømmen også en 
essentiel komponent i hans “etno-fiktion”. Etnografiens grænser 
var i Rouchs verden kun defineret ud fra drømmens grænser. Han 
var fortaler for filmkunsten som en potlatch: Et udtryk, han hentede 
fra de nordamerikanske nordvestkystindianeres gavefester, der for 
ham betød “[S]haring surplus. We all have a surplus of dreams that 
we must share.” Drømme bliver film, og film bliver drømme. De 
deles med verden og triumferer i sidste ende over døden.

Rouch-citatet stammer fra Eric Pauwels’ essayfilm Les film rêvés 
(2010, Drømte Film, egen overs.). I 1980’erne var Pauwels under 
Rouchs lære på Sorbonne, og selvom de to cineasters virke 
differentierer sig fra hinanden på mange måder, udgør filmkunstens 
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uudtømmelige drømmepotentiale en vital åre hos dem begge. 
“One day, a man, a filmmaker, had a dream. He dreamed of making 
a film that would contain all the films he had dreamed of making”, 
som Pauwels indleder sin film med. Pauwels begynder altid sine 
drømmerier i sin lille hytte i sin baghave i Bruxelles. Det er herfra, 
at hans rejseivrige og evigt-reflekterende Triologie de la Cabane 
tager afsæt. 

Kameraets afstand
Det metodiske spørgsmål om hvilken afstand, der bør være mellem 
filmskaber og subjekt, har altid været centralt for Pauwels. Ifølge 
det belgiske kunstcenter Argos arbejdede Pauwels i særdeleshed 
med performance- og dansefilm i 1980’erne og 90’erne, hvor han 
igennem one-takes søgte at forene sit bevægende kamera med de 
dansende kroppe. Kameraet blev en slags forlænget arm, strakt 
ud til danserne. Desværre er disse film svært tilgængelige. Langt 
størstedelen eksisterer kun i deres oprindelige 16mm-format, 
hengemt på et lager et sted i Frankrig eller Belgien. Selv ikke 
engang på internettets “mørke” hjemmesider har jeg haft held 
med at finde filmene. Det vigtigste at drage fra disse film lige nu 
er blot, at han forsøgte at mindske distancen mellem sig selv og sit 
subjekt gennem kameraets dans. I 2002 udkom Lettre d’un cinéaste 
à sa fille (Brev fra en filmskaber til sin datter, egen overs.), den første 
del af Pauwels’ “hytte-trilogi”, som også indeholder den førnævnte 
Les film rêvés og La deuxième nuit (2016, Den anden nat, egen overs.). 
Det er personlige essayfilm, hvor Pauwels fører os igennem sine 
drømme, minder, overvejelser og spørgsmål. Bedømt ud fra 
beskrivelserne af Pauwels’ dansefilm, er hytte-trilogien markant 
anderledes hvad angår tema og æstetik, men det metodiske 
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La deuxième nuit (2016). Foto: Potemkine.
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afstandsspørgsmål er stadig til stede. Man kan sige, at Pauwels 
forsøger at udslette enhver afstand mellem filmskaber og subjekt 
ved at vende linsen indad og indtage begge roller på samme tid. 

For Pauwels er det i højere grad processen i at stille spørgsmål, 
der er essentiel, og ikke nødvendigvis svarene på disse. Trilogien 
er skabt i en essayistisk ånd, hvor Pauwels forsøger at sige 
næsten alt om næsten alting: “I’m just looking for the meaning 
of things”, forklarer Pauwels i Les Film Rêvés. Et ambitiøst projekt. 
Det handler “bare” om at finde tingenes mening, velvidende at 
dette er umuligt. Derfor er det selve hans søgen, der behandles. 
Det kan måske lyde en smule naivt, hvilket det også er - og det er 
netop filmenes store styrke. I Lettre d’un cinéaste à sa fille indleder 
Pauwels med at forklare, at han ville lave denne film for at finde 
det barn, han engang var. Han er bogstavelig talt på sporet af 
den tabte tid. Selvom han udtrykkeligt mener, at hans barne-jeg 
for længst er gået bort, og han blot bærer rundt på dets lig, tilgår 
han verden med en barnlig iver og nysgerrighed. Han filmer en 
skjorteknap, et par hænder, et maleri; stort set alt interesserer den 
belgiske filmskaber, der bruger sit kamera som et forstørrelsesglas. 
Pauwels har selv beskrevet redigeringen af sine film som en dans 
mellem ham og hans klipper; tre skridt frem, fire skridt tilbage, 
to til venstre og tre til højre. Det er en redigeringsproces, der er 
baseret på lige dele forventning og improvisation, alt imens 
de udforsker filmens område. Resultatet er en mosaikstruktur 
bestående af 1000 løsrevne øjeblikke i et væld af teksturer (DV, 
HD, 8mm, 16mm, 35mm) samlet af Pauwels’ associative tankeleg. 
Dét motiv, der forekommer flest gange i hytte-trilogien og således 
binder dem visuelt tættest sammen, er paradoksalt nok det mest 
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flygtige motiv af dem alle: vandmotivet. Det er et motiv, vi ser i 
alle dets former: regn, bølger, kilder, damme, slud og så videre, 
og som spejler filmenes overordnede form. Vi overvældes med 
mangeartede indtryk, minder strømmer igennem filmene i 
konstant forandring, og selve filmene er kun en beholder for disse 
indtryk, som jordbunden er for flodens rindende vand. Pauwels’ 
metode indkapsler på fængende vis Hans Richters berømte ord 
om filmessayisten: “The filmmaker can bounce around freely in 
space and time, switching between objective representation to 
fantastic allegory [...] the filmmaker can portray dead as well as 
living things […] the filmmaker can use everything that exists and 
what can be invented.” Pauwels’ evne til at danne mønstre, der 
tværs gennem tid og rum binder eksempelvis Columbus’ rejser 
sammen med Kafkas daglige gåture, er funderet i en oprigtig tro på 
altings fællesskab: “Memory is collective, death doesn’t exist”, som 
Pauwels kommenterer. Inden for filmens regi ser vi den samme 
form for forbundethed hos Agnès Varda og landsmanden Boris 
Lehman. Ligesom hos Varda og Lehman er Pauwels’ udgangspunkt 
en udforskning af jeg’et, selvom han dog hurtigt finder sig selv på 
sporet af andre menneskers fortid og minder. 

Man fornemmer desuden tydeligt, hvordan Chris Marker, 
essayfilmens vel nok vigtigste stemme, har været en stor 
inspiration for Pauwels. Overordnet set er det Markers behandling 
af tid, hukommelse og ikke mindst kameraets forhold til disse, der 
genspejles i Pauwels’ film. Men også brevformen, som Pauwels’ 
film er opbygget efter, peger tilbage mod Marker, der brugte en 
lignende tilgang i eksempelvis Lettre de Sibérie (1958) og Sans Soleil 
(1983). Pauwels giver endda et åbenlyst nik til Marker i Lettre d’un 
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Les films rêvés (2010). Foto: Potemkine.
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cinéaste à sa fille ved flere gange at vise nærbilleder af ugler og katte. 
Netop disse to dyr forbandt Marker ofte sig selv med - eller rettere 
sagt brugte han dem som figurer, han kunne gemme sig bag. 
Markers evige forsøg på at tilsløre sin egen identitet udgør da også 
en af de væsentligste forskelle mellem hans og Pauwels’ værker: 
Marker arbejder med det personlige, men på samme tid anonyme 
jeg, mens Pauwels inviterer os helt ind i det private. 

Billedets barriere
Hvornår er et billede interessant på grund af det, det repræsenterer, 
og hvornår er det interessant på grund af dets mediespecifikke 
komponenter, altså som en ren flade dannet af lys og bevægelse? 
Det er et spørgsmål, Pauwels behandler både legende og alvorligt. 
I Les film rêvés vekselvirker billedet flere gange mellem at have en 
repræsentativ og abstrakt funktion. Scene efter scene, billede efter 
billede ser vi fugleflokke og farvestrålende sommerfugle. Først vises 
de i en figurativ relation med de emner, Pauwels reflekterer over, 
men som hans stemme aftager, efterlades vi i en ren billedtrance. 
Vi ser ikke længere fugle og sommerfugle, men oplever billedets 
førsproglige potentiale igennem et formmylder af sorte prikker i 
konstant bevægelse set mod den lyse himmel. Som Pauwels siger i 
Lettre d’un cinéaste à sa fille: “This isn’t a story, but just an image that 
I want to show you.”

Pauwels’ kommentarer om billederne, vi ser, betoner også 
filmenes selvrefleksive kvaliteter. Han undersøger konstant sine 
egne konstruktionsprocesser. Eksempelvis i La deuxième nuit, hvor 
Pauwels ser tilbage på tiden med sin nu afdøde mor og samtidig 
reflekterer over kameraets evne til at vise disse minder (og skabe nye 
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selv). Her berører vi også Pauwels’ Marker-inspirerede dilemma, 
nemlig filmens repræsentationskrise. Hvad kan kameraet vise? 
Eller måske mere nøjagtig: Hvad kan kameraet ikke vise? Pauwels 
finder aldrig svaret. Til tider giver han udtryk for filmmediets enkle 
fuldkommenhed – filmkunsten handler blot om at “watch time and 
clouds pass by”. Andre gange mærker vi en melankoli hos Pauwels, 
fremprovokeret af mediets mangelfuldhed. Som når Pauwels 
fortæller om fortidige søfarere og eventyrere, mens vi ser nutidige 
billeder af havets lullende overflade. Diskrepansen mellem billede 
og lyd bliver grænsen for filmens repræsentationsmulighed. 
Filmen kan i disse øjeblikke ikke gøre fortiden nærværende, 
og det glinsende vand bliver ren tid, selve afstanden mellem 
filmskaberens nutid og subjektets fortid. Det eneste, vi får indsigt i, 
er, hvad det betyder ikke at få indsigt. Vi får ikke tilfredsstillet vores 
ønske om et visuelt bevis for at bekræfte, hvad fortællerstemmen 
forklarer, men overvældes i stedet af fraværet i billedet. I Lettre d’un 
cinéaste à sa fille klipper Pauwels mellem sort skærm og forskellige 
monokrome billeder af blade, der blafrer i vinden, mens han 
fortæller om et barns tragiske død. Sekvensen ender med den 
sorte skærm, repræsentationens lakune, mens Pauwels fastslår: “I 
can’t find a single image for this story.” I et andet øjeblik er Pauwels 
dog i stand til at bruge nøgne landskaber som brændstof til at 
forestille sig mulige kærlighedsaffærer, der kunne have fundet 
sted. Hver gang han kommer tæt på en sandhed om filmkunsten, 
vikler han sig ind i nye problemer og tanker, der modsiger denne 
sandhed. Det er som om, at Pauwels finder sig bedst tilpas i denne 
evige stræben efter filmkunstens sandhed, og det er de mange 
modsigelser, der får Pauwels’ film til at både sitre med livskraft og 
forvitre i melankoli.
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Film er en løgn, men en sand løgn, siger Pauwels i et interview. Det 
kan skabe en intern sandhed gennem sin konstruktion. Selvom 
Pauwels’ hyttefilm ikke ligefrem er cinéma vérité, er det tydeligt 
at mærke Rouchs indvirkning. Rouch, faderen af cinéma vérité, 
erklærede tideligt, at man ikke kan filme verden uden at ændre 
den. At træde ind foran kameraet og acceptere, endda omfavne, 
den filmiske konstruktion er en måde at fremprovokere en sandhed 
på, der ellers lå skjult. Verden er ufuldendt, fragmenteret og dens 
sandheder flydende. I sine film drømmer Pauwels sandheder frem, 
og hvad vi efterlades med er ikke sandheden om film, men filmiske 
sandheder; ciné, ma vérité. 

–––––
Oscar Pedersen, redaktør på Balthazar og stud.mag i Film- og 
medievidenskab ved Københavns Universitet.
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