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Kameraet drejer rundt

Laura Mulvey og Peter Wollens ‘Riddles of 
the Sphinx’

– Michael Sicinski

“Being bored is power!”

– The Minutemen, “Political Song for Michael Jackson to Sing”

Jeg husker tydeligt at have læst om Laura Mulvey og Peter 
Wollens avantgarde-klassiker Riddles of the Sphinx (1977), da jeg 
var universitetsstuderende. Jeg forsøgte omhyggeligt at støve 
filmen op, men uden egentligt held. Der var dog ingen grund til 
bekymring, forsikrede en række professorer mig. “Den er meget 
kedelig. Faktisk,” forsatte de, sotto voce, som om de var bange for at 
miste noget af deres hårdt tilkæmpede akademiske troværdighed, 
“er det meget bedre at læse om den end at se den.” 

De havde ikke behøvet at bekymre sig. De fleste af deres kollegaer 
sagde det samme, ligesom den håndfuld ældre, mere erfarne 
studerende, der delte mit engagement i eksperimental og/eller 
feministisk filmkunst. Denne konventionelle visdom om at se-film-
gennem-omtale synes altid at cirkulere rundt blandt en bestemt 
subgenre af avantgarde-værker, såsom Riddles, Andy Warhols film 
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(især Sleep (1963) og Empire (1964)), og de radikale tracts fra Godards 
Groupe Dziga-Vertov-periode. Formaningen minder mig om en 
linje fra en Laura Anderson-sang: “Hearing your name is better 
than seeing your face.”

Det pudsige ved denne “læs først, se aldrig”-filosofi er, at det i sig 
selv, i det store og hele, ikke har så meget med filmens længde eller 
sværhedsgrad at gøre. Jeg har aldrig hørt en seriøs cinefil komme 
med en lignende påstand om Stan Brakhages virke eller Béla 
Tarrs 7 ½ timers lange Sátántangó (1994). Så det fortæller mig, at 
der foregår noget særligt med disse film, som omhandler et ry af 
ubehag, en slags bevidst forstokkethed, der består i at tilbageholde 
interesseværdien. Det bør bemærkes, at andre film, der i årenes 
løb har været genstand for lignende no-go-formaninger, med tiden 
er blevet kendetegnet ved ren stringens og respektabilitet. 

I dag er personer som Michael Snow og Straub/Huillet praktisk 
talt folkeeje og selv Peter Gidals film kan streames online. Men 
Mulvey og Wollen forbliver så stivsindede som nogensinde. 
Riddles betragtes stadig som en svær, tung film, der er skabt 
til at demonstrere bestemte teoretiske argumenter fremfor at 
engagere dens tilskuere (deres andre film, eksempelvis Amy! (1979), 
Pentheselia (1974), og Wollens Friendship’s Death (1987) taler man 
nærmest aldrig om). Hvad skyldes det?

Mulvey har uden tvivl selv haft noget med det at gøre, eftersom 
hendes klassiske essay “Visual Pleasure and Narrative Cinema” 
slutter med et løfte om helt og holdent at ødelægge fornøjelsen 
ved at se film. Selvom der ikke er nogen grund til, at forskere og 
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Panorering 1-8
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Panorering 9-16
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Panorering 17-24
Riddles of the Sphinx (1977). Foto: BFI.
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kritikere skulle have taget Mulveys tvivlsomme PR for pålydende, 
har hendes udtalelser i årenes løb fungeret som et slags intellektuelt 
frikort for tilskuere, der hverken har kunnet eller villet lade sig 
besvære med de særlige udfordringer, som der stilles med Riddles. 
Det er ligesom, hvis nogle gæster satte tænderne i en sukker- og 
glutenfri kage, og de så fik at vide af bageren, at hun havde villet 
give dem en særlig grum smagsoplevelse. I forhold til de andre film 
var kun et fåtal villige til overhovedet at give sig i kast med dem.

Men her har vi et klassisk eksempel på teoretisk udslip, et tilfælde 
af “forfatteren er død, medmindre...”. Hvorfor skal Mulveys egen 
udtalelse forstås definitivt i forhold til Riddles? Det er jo sandt nok en 
film, der til en vis grad komplicerer tilskuerens forhold til “the male 
gaze”. I et essay fra 2007 diskuterer Charles Esche de to sekvenser 
af filmen, hvor Mulvey selv optræder, “2. Laura Speaking” og “6. 
Laura listening”, og bemærker Mulveys “charmerende” udseende, 
og fortsætter: “på skærmen er en attraktiv ung kvinde, hvis charme 
og nervøsitet virker mindre farlig end mystisk – endda forførende.” 
Man kan argumentere for, at Esches læsning af Mulveys billeder 
er bevidst pervers, endda anti-feministisk. Men det kan også 
hævdes, at Mulvey og Wollen forstod, hvad der var på spil ved 
at have hendes billede på skærmen i første omgang, og at dette 
var en taktik anvendt med omtanke. Under alle omstændigheder 
viser det faktum, at en sådan læsning (hvor pervers den så end er) 
er mulig, at “Visual Pleasure and Narrative Cinema” ikke var en 
vejledningsmanual, eller at Riddles var det endelige mål. 

Det er velkendt, at Riddles hovedsageligt består af 13 cirkulære 
panoreringer. De fungerer som filmens kerne og udgør “plottet”, 
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hvorom det ikke-narrative/teoretiske materiale ophobes. Da 
filmen udkom var dette Mulvey og Wollens dristigste innovation, 
da det ifølge Wollens essay “The Two Avant-Gardes” var et forsøg 
på at integrere Gidal, Snow og Hollis Framptons strukturalistiske 
formalisme på den ene side med Godard og Alexander Kluges 
nybølge-politiske radikalisme på den anden. Vi behøver nu engang 
ikke at sidde fast i Wollens tekst eller samtidige intentioner for 
at kunne evaluere Riddles i dag, og vi kan genoverveje både dette 
cirkulære korpus og dets forhold til resten af filmen. 

Ved filmens udgivelse lader det til, at mange tilskuere fandt 
hybridformen, af mangel på bedre udtryk, kedelig. Fortalere 
for Godard & co. – hvis film D.N. Rodowick betegnede som 
“politisk modernisme” – fandt de strukturalistiske anstrøg 
meningsløse, fandt “museumsfilmkunst” elitært og kunne ikke 
fordrage de langsomme, langsomme panoreringer. Fortalere for 
den strukturalistiske avantgarde, hvoraf mange indledningsvis 
betragtede den højt teoretiserede britiske fløj af feltet (Gidal, 
Malcolm Le Grice, Lis Rhodes) med mistænksomme blikke, fandt 
Riddles klodset og kluntet, især sammenlignet med Yvonne Rainers 
værker, der har rødder i den amerikanske minimalistiske dans.

Intet af dette betyder særlig meget i dag og vi kan nu se Riddles 
med friskere øjne. Disse panoreringer er bestemt mere livlige 
sammenlignet med den kontemporære “slow cinema”, såsom 
Tsai Ming-liang eller Pedro Costa. Men endnu vigtigere, så er 
Mulvey og Wollens formalisme nu ikke andet end en erklæret 
strategi og ikke et advarselsskud mod filmkunsten selv. Ligesom 
såkaldt slow cinema bruger Riddles’ korpus kameraet som et 
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middel til en verdensopbygning, en som markerer sine subjekter 
som sammenhængende med deres overordnede sociale miljø 
frem for at forankre eller dominere det. Dette er trods alt en film 
om kampen for ordentlig børneforsorg og den ulige fordeling af 
arbejde mellem kønnene. Spørgsmålet, som Riddles stiller, er klart: 
Vil vi være forandrede, når vi vender tilbage til det sted, hvor vi 
startede? 

–––––
Michael Sicinski, filmkritiker, underviser ved University of Houston. 
Bidrager regelmæssigt med artikler til Cinema Scope, Cineaste, Mubi 
m.fl.

Oversat af Oscar Pedersen. 
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