Euforisk museum
Mário Peixotos ‘Limite’
– Daniel Flendt Dreesen

“… vers la conception du cinéma pur, du cinéma dégagé de tout
apport étranger, du cinéma, art du mouvement et des rythmes
visuels de la vie et de l’imagination // … mod idéen om en ren
filmkunst, en filmkunst frigjort fra fremmede indflydelser, en
filmkunst, der er bevægelsens, livet og forestillingskraftens visuelle
rytmers kunstart.”
– Germaine Dulac, pp. 48, L’art cinématographique, 1927

Paris 1960: Den marxistiske filmhistoriker Georges Sadoul rejser
fra Europa tværs over Atlanten til Rio de Janeiro i forsøget på at
opspore og med egne øjne opleve det sagnomspundne “ukendte
mesterværk”, Mário Peixotos Limite (1931). Ved sin ankomst
erfarer han imidlertid, at rejsen har været forgæves. Den eneste
tilbageværende kopi af filmen ligger på operationsbordet. Billede
efter billede renses og splejses af omhyggelige hænder iført hvide
handsker, der udkæmper en årelang kamp mod nitratforvitring
indtil værket endelig i 1978 udskrives som en overlevende fra den
store celluloidsyge, der ellers opåd størstedelen af verdens stumfilm.
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Sadoul dør i 1967 og når aldrig at se, hvad der i dag fremstår som et
egenartet, impressionistisk hovedværk i Sydamerikas filmhistorie.
København 2018: Jeg downloader Limite som AVI-fil, der fylder knap
1,5 GB. Det tager nogle minutter. Siden Plinio Süssekind Rocha og
Saulo Pereira de Mellos uvurderlige restaurationsarbejde, der
reddede værket fra opløsning (og Sadouls marxistiske læsning), er
filmen igen blevet restaureret i 2010 gennem et samarbejde mellem
Cinemateca Brasileira og Bolognas Cinema Ritrovata laboratorium
– og udsendt i Martin Scorseses World Cinema Project. I skæret af
internettet og den globaliserede markedskapitalismes blændende
lys synes vi allerede at have glemt vores historisk set uforlignelige
privilegium: Næsten alt er tilgængeligt, altid og alle steder – Limite
og historiens øvrige filmskat, der anslås til at rumme mere end
200.000 værker, kan når som helst hentes fra en netopkoblet
computer.
Spørgsmålet er, hvad dette privilegium gør for oplevelsen af et
ukendt og hidtil utilgængeligt mesterværk? Jeg husker tydeligt,
hvordan jeg med en barndomsven, i en fjern analog ungdom,
feticherede den eksotiske og tilsyneladende evigt tabte kanon
besunget og oplistet i Christian Braad Thomsens Drømmefilm
(2000). Der sad vi, 14 år gamle på et kælderværelse i Århus Nord og
fantaserede om unio mystica med værker som Olmis Træskotræet
(1978) eller Straub-Huillets Ikke forsonet (1965), mens vi umiddelbart
måtte nøjes med Åndeløs (1960) på VHS, hentet (i kassette og
rygsæk) fra hylderne på Hovedbiblioteket i Mølleparken. En
verden åbnede sig, men lukkede sig lige så hurtigt igen. Den
materielle filmhistorie befandt sig uden for rækkevidde på arkiver
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i Paris og New York. DVD’er kostede en kvart julegavehøst og
distributørerne fokuserede på samtidsfilmen.
Filmkritik; mundtlige som skiftlige omtaler og anbefalinger, hele
denne værkomgivende kultus poder forestillingskraften, så sagnet
vokser i hovedet indtil, en skønne dag, alle konstruerede drømme
forløses, konkretiseres og omdannes i det subjektive møde med
det egentlige værk. Den kreative friktion mellem forventning og
oplevelse afføder underbevidste filmsyn, som nu overvejende
er gået tabt, idet afstanden mellem konsumtilskyndelse og
filmkonsumering er blevet reduceret til et par målrettede
søgninger og klik. Ingen fortalte mig om Limite. Jeg må have fundet
den i nettets virvar af rubrikker og lister. Min forudgående fantasi
begrænsede sig altså til den rent ordlige æstetik. Navnet “Peixoto”
og titlens rå, absolutte udsagn.

I periferien af Chaplin Club
Rio de Janeiro 1927: En række forhold udgør forudsætningerne for
Limites tilblivelse. Fra 1926 til 1927 tilbringer den 18-årige Mário
Breves Peixoto et år på Hopedene School i Sussex, England.
Den europæiske kulturkreds tillader ham at udvikle en smag for
Lang, Murnau, Pabst, Lubitsch, Eisenstein og Pudovkin. Efter
sin hjemkomst hjælper han til under optagelserne på Adhemar
Gonzagas Barro Humano (Human Clay, 1927). Fra 1928 opsnapper
han oversøiske filmsproglige bulletiner fra Chaplin Club, en Riobaseret kreds af cinefile intellektuelle, hvis udgivelse af tidsskriftet
O fan havde som erklæret mål at udforske stumfilmens æstetik
og teori. For selv at nedsænke sig i kunstartens rivende udvikling
rejser Peixoto i 1929 til Paris, hvor han i 74. udgave af magasinet
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VU falder over et særligt prægnant billede af fotografen André
Kertész, der viser et kvindeansigt med lynende øjne omkranset af
sammenlænkede mandenæver. En kreativ anstødssten, der allerede
ved undfangelsen negerer Germaine Dulacs profeti om en kunstart
renset for udefrakommende indflydelse. Peixoto rekonstruerer
samme billede for rullende kamera og placerer det både i første
og sidste scene af Limite som symbolsk referent for resten af
værket. Det fremstår som et metabillede, der sammenholdt med
filmens titel optegner eksistensens grundvilkår med skyggefuldt
lys. Mennesket er født frit, og overalt er det bytte for strukturer,
egen dårskab og tilfældets rasen. Med familieformuen tog Peixoto
kunstnerskæbnen i egne hænder og påbegyndte arbejdet med
Limite.
Det er svært at forestille sig Limite uden at danne sig begreb om
en særlig form for beåndet studentikos vildskab og skabertrang.
Mário Peixoto var blot 22 år gammel under optagelserne. Han var
netop fyldt 23, da Limite havde premiere i Rio 17. maj 1931. Seks dage
forinden havde 41-årige Fritz Lang fremvist M for verdenspressen
i Berlin og cementeret talefilmens indtog. Der er ingen tvivl om,
at den brasilianske billedstormer lod sig influere af sovjetiske,
europæiske, ja endog japanske mestre, som han havde afluret
under sine besøg i Europa. Man fornemmer i Limite en iver efter
at afprøve og kombinere alle tidens filmsproglige landvindinger.
Eller snarere: efter at rekombinere forlæg og teori til et nyt
subjektivt filmsprog. Nutidige eksponenter for en så frydefuld
kombinatorik findes i Athina Rachel Tsangaris Attenberg (2010)
eller Kleber Mendonça Filhos Neighbooring Sounds (2013), mens det
studentikose overmod bl.a. har fundet sit indholdsmæssige udtryk
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Limite (1931). Foto: Criterion Collection.
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i Matías Piñeiros They All Lie (2009). Forbløffende dog at bemærke,
hvordan dette moderne triumvirat alle var betydeligt ældre under
udfærdigelsen af deres pendanter udi ungdommelig energi og
inspireret medieforelskelse.

Et splintret Mangaratiba
Omtrent 70 km vest for Rio ligger Mangaratiba, der siden Peixotos
forevigelse i fragmenter på kuriøs vis har genoptrådt i Sylvester
Stallones The Expendables (2010). I dag er byen bedst kendt som en
døsig færgehavn for turister undervejs mod den næsten uberørte
ø, Ilha Grande. Peixotos fætter havde en gård i Mangaratiba, hvor
han indkvarterede filmholdet. Brutus Pedreira var ansvarlig for det
musikalske akkompagnement, men spillede også en af de mandlige
hovedroller. Den erfarne kameraoperatør Edgar Brazil besad den
tekniske formåen, der besvarede Peixotos visioner. Manuskriptet
læses mere som en skudplan end et narrativ. Det beskriver tre
skæbner, der af forskellige årsager bogstaveligt talt ender i samme
båd. En kvinde er undsluppet fængslet, en anden er på flugt fra et
ulykkeligt ægteskab, mens filmens mandlige fribytter er stået til
havs i desperation over at være forelsket i en anden mands afdøde
hustru. Limite springer frit mellem den fortvivlede havsnød og
karakterenes forudgående tildragelser, men forbliver lænket til
bådscenens tragiske inerti ligesom karaktererne forbliver lænket
til fortidens fatale handlinger.
Og hvordan ser det så ud? Den importerede pankromatiske film
fanger kystsamfundets dele og helheder i udsøgt gråtoneskala.
Gribbe flokkes på bakken. Klip til lænkerne om den navneløse
kvindes hals. Lænkerne alene. Hendes øjne. Og så solen, glitrende
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i havet. I stævnen af de kuldsejlede skæbners fartøj lukker den
ulykkeligt gifte kvinde sine øjne under den brændende sol.
Den flygtede fange ligger som besvimet, agter. Og ved årerne
sidder manden foroverbøjet og fortabt. Senere: Provinsens
støvede hovedgade, tiltet, så husfacaderne udgør billedets bund.
Panorering til fritgående ænder og gæs. Kameraet zoomer direkte
ind i fontænen, kildens udspring, på landsbypladsen. Billedet
klatrer så over tagene og finder i næste nu kvinden fra stævnen,
som på filmens nutidsplan driver nødstedt omkring på havet.
Hun går i land på stranden fra en anden båd og bevæger sig ned
ad gaden. Vi ser hende oppefra, gennem løvet, og undersøger i
næste nu indholdet af hendes kurv (courgetter, fisk, andet grønt).
Kameraøjet bevæger sig med tankens frihed og sammensætter
adræt en uforudsigelig montage.
Særligt i første halvdel agerer Limite som en forjættende og
lunefuld bevidsthed, vi som beskuere låner – ikke ulig den
svimlende forgabelse, det udløser, når man i drømme pludselig
besidder et flyvedygtigt legeme. For selvom Peixoto selv har hævdet
en strukturel rigorisme i klipperytme og indstillingernes længde,
virker sammenhængen improviseret som et rejselystent digts
overraskende leg med ekskurser. Musikken understreger scenernes
følelsesmæssige aspekt, men markerer også de kronologiske
spring. Det dominerende tema er Eric Saties Gymnopedie #1, der
i Serge Koussevitskys fortolkning med Boston symfoniorkester
bliver helt uigenkendelig og aldeles hypnotisk som lydside til de
tilbagevendende bådscener. Mens vi ser et billede af den forblæste
hovedgade, truer filmstrimlen med at disintegrere. Kvinden i
bådens stævn lægger ansigtet i sine hænder, som frygter hun tillige
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at gå under med filmen for tidens ætsende kraft. En mellemtekst
erstatter nogle billeder, der ikke stod til at redde: “Manden søger at
hjælpe den bevidstløse passager.” Både film og karakterer kæmper
for deres liv. Det mirakuløse ved overlevelsen glimter i hvert et
billede.

“Mário Eisenstein”
Da Glauber Rocha, der i dag fremstår som brasiliansk films
uomgængelige patriark, bar sin politisk optændte Cinema Novobevægelse frem i begyndelse af 1960’erne, udpegede han Humberto
Mauros Ganga Bruta (1933) som kimen til sit kunstneriske projekt.
Mauros voldelige drama passede bedre til det konfrontatoriske
socialpolitiske program i Rochas manifest “Sultens æstetik” end
Limite, som han afviste på baggrund af dets virkelighedsfjerne,
intellektuelle dekadence, der ifølge Rocha var ude af stand til at
forstå modsætningerne i det borgerlige samfund. En imponerende
analyse i betragtning af, at Rocha, som så mange andre, aldrig
selv havde set Peixotos medielyriske eksperiment, hvilket altså
ikke afholdt ham fra at benytte de nedarvede fordomme som
diskursivt møbel. Er al kunst politisk? Lad os hellere gemme den
diskussion og fastslå, at hvor Mauros film fremstår mere politisk
kompatibel, så har Peixoto uden tvivl haft et helt andet sigte. Desto
mere interessant, at han valgte Eisenstein som sin kunstneriske
skytsengel. Mere om den opridsede disputs med Rocha senere, lad
os først spole tilbage til 1920’ernes eksplosive udvidelse af filmens
vokabular.
Der kan ikke herske nogen tvivl om, at Peixoto havde øje for
stumfilmens store fornyere. I Limite sporer vi tydeligt nærbillederne
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af syværkstedets materialer til en lignende scene i Dimitri
Kirsanoffs Ménilmontant (1926). Det desorienterede kamera,
billeder af dobbelteksponerede hjul og bevægelseslegemer, jump
cuts og flashbacks optræder ligeledes i Kirsanoffs tætpakkede
idékatalog, der lykkes med filmisk at repræsentere tankemylder
som en særegen eksistentiel krise. Teinosuke Kinugasas A Page
of Madness (1926) er med sit kongeniale emne – manisk sygdom
til et manisk filmsprog – tillige en demonstration af heterogen
kronologi, ekspressiv klipning, tiltede beskæringer, konkave linser
og en accelererende billedkarrusel, der uden tvivl har givet den
unge Peixoto kløe i hjernen. For nu blot at nævne to af de mest
filmsprogligt agile og delvist oversete inspirationskilder. Lokalt i
Brasilien sker der imidlertid det, at Humberto Mauros Lábios sem
Beijos (Lips Without Kisses, 1930) – med den eksplicitte ambition at
udforske stumfilmens muligheder, selvom talefilmen nu var en
mulighed – vinder Jornal do Brasils pris for årets bedste film. For
Peixoto må denne ophøjelse af Mauros statiske og overvejende
konventionelle værk have forekommet som en kastet handske.
Historien om Limites reception er hurtigt fortalt. Elitære
kunstkendere og Chaplin Clubs kerne af internationalt orienterede
connaisseurer lovpriste dens radikale formsprog og universelle
tema. Alligevel vandt den intet større publikum og gik snart i
glemmebogen for kun sporadisk at blive vist til filmturister som
Orson Welles og Maria Falconetti under deres besøg i Brasilien. I
1959 forsvandt filmen som tidligere nævnt fra jordens overflade for
nu at tilbringe to årtier på lazarettet. Men legenden levede videre,
og i 1965 bragte 38. udgave af det brasilianske tidsskrift Arquitectura
en opsigtsvækkende artikel af ingen ringere end den sovjetiske
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mester Sergei Eisenstein. Under titlen “A Film from South America”
introducerede teksten en nykritisk læsning, der – udover at levere
forbløffende velinformerede betragtninger – kunne opfattes som
en afvisning af den historisk-politiske kontekst, der for den mildest
talt forudindtagede Glauber Rocha forblev det altoverskyggende
bedømmelseskriterium.
Eisenstein beskriver i teksten Peixoto som en nær onkel, der i en
konfirmationstale udråber sin nevø til misforstået barnegeni: “this
boy grew up with a camera for a brain.” Andetsteds: “This boy (who
later I knew to be just sixteen) or this film (of which he is the style),
lends or transfers, yet hitherto unimagined, importance to his
images.” Forfatteren sætter simpelthen lighedstegn mellem film
og kunstner, mens han nævner en “hidtil utænkelig billedladning”
blandt den nu pludselig blot 16-årige filmskabers bedrifter. Rochas
forsøg på at indskrive Limite i en politisk tradition pareres med
sætningen: “This is an extremely beautiful film, which, from the
very outset, should only be subject to the anguish-filled harmony
of pure, synthetic cinematographic language.” Over årene dæmrer
det, at Peixoto selv har ført pennen. Først påstår han at have oversat
fra en fransk version af Eisensteins påståede originaltekst fra 1931,
men siden 2000 er artiklen blevet udgivet i brasilianerens navn,
og vi står tilbage med et lige dele afslørende og indsigtsgivende
dokument. Peixoto døde i 1992 og kan ikke remonstrere. Hvis han
vitterlig havde en kamerahjerne, kan vi nu også granske den som
tekst. Kun sjældent i filmkritikkens forkætrede historie har en
auteur analyseret sig selv i tredje person ental.
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Limite (1931). Foto: Criterion Collection.
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Vandets hukommelse
Nogle af mine første noter angående Limite er taget for mange år
siden. De undrer mig nu, da jeg genser filmen. Alle dage har det
fascineret mig, at Mário Peixoto aldrig færdiggjorde andre end
dette ene, desto mere legendariske værk (efterfølgeren Onde a Terra
Acaba fra 1933 blev aldrig afsluttet og har i stedet fundet form i Sérgio
Machados biografiske Peixoto-dokumentar af samme navn fra
2002). I stedet sysselsatte han sin visuelle bevidsthed med poesien,
foruden et livslangt romanprojekt i seks bind med titlen O inútil de
cada um (da. “Alles ubrugelighed”), hvoraf kun det første bind er
udgivet, mens de øvrige er under forberedelse. Mine årgamle noter
siger, af uransagelige årsager, omtrent det modsatte. Her hedder
det litterære magnum opus nemlig “Altings anvendelighed”. Som
nægtede jeg værket dets eksistentielle tristesse for i stedet at tolke
dets rige formsprog som en kreativ ekstase.
Limite handler uden tvivl om menneskelivets uforsonlige
begrænsninger, men oversat til filmbilledets stedvist eksalterede
beskæringer

modsiger

formen

underligt

nok

indholdet.

Omdannes livet til kunst forekommer grænserne (endeligheden,
tabet, det fremmedpsykiske problem) for en tid til forhandling,
fordi de operationaliseres i kunstens tjeneste. Selve handlingen
at omforme og fremstille kunst ud af livets materiale bliver det
søde selvbedrag, der efterlader en rest af håb og gør livet tåleligt
gennem skønhed og forvandling – for slet ikke at sige ren og skær
beskæftigelse.
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I en strofe fra et udateret digt behandler Peixoto “vandets
hukommelse” som en æstetisk idé, der forankrer mennesket og
modvirker tidens konstante ødelæggelse af konturer. Limite ender
med fem minutters montage af bølger og rivende havstrømme;
vandet som billede på den uovervindelige bevægelse i naturens
hjerte. “All is limits … Like the sea that breaks in foamy waves,
only to abate upon sands that stretch out beneath the baking
sun...” skriver Mário Chutzpah Eisenstein. Og arrangeret på den
rette måde ophører disse grænser for en stund med at pine os for
i stedet at danne bjergtagende konstellationer på tidens lærred.
Overbeviste Limite ikke i sig selv om det eksistentielle, næsten
metafysiske ærinde, der optog Mário Breves Peixoto, supplerer
hans litterære produktion i rigt mål. Mennesket er ikke det
væsentlige, især ikke for en mand, der hellere udgav sig for stilen i
sin film. Savner man alligevel mandens intense blik, kan man altid
finde ham i det euforiske museum, der blev hans testamente. Her
sidder instruktøren selv, i rollen som den forrådte enkemand, og
fingererer med sin vielsesring ved sin hustrus grav, før han sender
filmens mandlige protagonist til havs med knust og skyldtynget
hjerte. Passende at han skulle vælge denne rolle, der tillod ham at
våge over den ultimative grænse.
–––––
Daniel Flendt Dreesen, redaktør på filmtidsskriftet Krystalbilleder og
programansvarlig på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium.
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