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Glemt tid og gemt gestik

Frigjorte bevægelser og historisk genbrug i 
Angela Ricci Lucchi og Yervant Gianikians ‘Dal 
Polo All’Equatore’

– Oscar Pedersen

“Jeg vil ikke stjæle noget værdifuldt og ikke tilegne mig nogle åndfulde 

formaninger. Men pjalterne, affaldet: dem vil jeg ikke inventarisere, men 

lade dem komme til deres ret på den eneste mulige måde: ved at anvende 

dem.”

– Walter Benjamin, Passageværket, s. 563

Det første, jeg erfarede i mødet med Angela Ricci Lucchi (ARL, 1942-2018) 

og Yervant Gianikians (YG, 1942-) filmkunst var ikke, hvad billederne 

viste, men selve billedernes materialitet. Det var med andre ord ikke, 

hvad der var i billederne, jeg oplevede, men billederne som en stoflig, 

fysisk genstand. ARL og YGs film Dal Polo All’Equatore (eng. titel: From 

the Pole to the Equator, 1987) indledes med en langvarig togrejse højt oppe 

i snebeklædte og trædækkede landskaber. Men før landskabet kommer 

til syne, ser vi kun et flakkende mønster, et resultat af filmrullens mange 

ridser og kemiske forvitring. Beskadigelsen af filmrullen bliver et billede 

i sig selv, lagt “oven på” de optagede billeder – materialiteten bliver en 

lige så vigtig komponent, som de landskaber, vi ser afbildet. ARL og YG 
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har ikke selv filmet denne rejse. Størstedelen af deres filmiske arbejde er 

funderet i behandlingen af arkivmateriale, og i dette tilfælde stammer 

materialet fra det 20. århundredes tidlige år. Med afsæt i found footage 
arbejder de i krydsfeltet mellem avantgarde og arkivarisk katalogisering. 

Men de ønsker ikke at inventarisere materialet. De er kine-arkæologer 

og filmalkymister, og gennem deres billedbehandling kan vi nærme os 

en forståelse for, hvordan det filmiske arkiv er i stand til at løsrive sig den 

lineære tid og producere en ny historieopfattelse. 

ARL og YG har siden 1980’erne arbejdet med arkivmateriale, der på 

den ene eller anden måde bearbejder historiske begivenheder i det 20. 

århundrede, såsom 1. verdenskrig og det armenske folkedrab. Filmene 

stammer fra en lang række forskellige kilder: private og offentlige 

optagelser fra både berømte og anonyme fotografer. Dal Polo er en 

montagefilm bestående af materiale fra adskillige film, alle optaget af den 

italienske dokumentarist Luca Comerio (1878-1940) i perioden 1899-1920. 

Filmen skildrer bl.a. storjagt på Antarktis og koloniale ekspeditioner i 

Indien og Afrika. Vi ser isbjørne og flodheste blive dræbt, missionærer 

undervise indfødte børn og spektakulære danseoptrædener. Comerios 

arkiv er et lager af eksotisme. 

I langt størstedelen af deres film skaber ARL og YG ikke nogen form for 

historisk ramme eller kontekst. Vi får intet kendskab til, hvem personerne 

i billederne er, hvornår eller hvor materialet præcist er optaget. Filmene 

indeholder desuden hverken fortællerstemme eller mellemtekster. For 

den kontemporære beskuer har billederne mistet deres umiddelbare 

referent. Rent formmæssigt er filmene uden højdepunkter eller 

fremdrift. De har snarere en flad, ikke-hierarkisk struktur bestående 

af heterogene fragmenter. Indstillinger af “store” begivenheder, såsom 
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officielle, opulente militærparader og skyttegravskrig tildeles samme 

opmærksomhed som hverdagslige, lavmælte begivenheder. Hvert et 

filmklip er berettiget en plads i filmen gennem sin blotte eksistens og 

historiske overlevelse, og ingen indstilling har forrang over de andre. 

Udgangspunktet for ARL og YGs filmiske arbejde er deres selvopfundne 

“analytiske kamera”. De beskriver selv kameraet på følgende vis:

“An analytical camera, consisting of two elements [...] Movement 

is applied manually using a crank: this is due to the precarious 

state of the sprocket holes and the continual fire hazard posed 

by the inflammable material [...] This first part of the camera was 

made by transforming a contact printer. The second, suspended 

part is aligned with the first, from which it takes the image in 

transparency. The camera has the characteristics of a microscope, 

more photographic than cinematographic.”

Det analytiske kamera er en form for optisk printer, der tillader ARL 

og YG at manuelt “gen-fotografere” hvert eneste billede af de mange 

filmruller som arkivmaterialet består af. De approprierer billeder og 

deres film er palimpsester. I Dal Polo understreger de den temporale 

afstand, der eksisterer mellem Comerios levede erfaring i begyndelsen af 

det 20. århundrede og deres behandling af materialet årtier senere, ved 

at lade tiden materialisere sig i filmrullen som ridser og fordybninger.

Et af kendetegnene ved ARL og YGs film er, at afspilningshastigheden 

er sænket, sommetider til bare et billede per sekund (i modsætning til 

nyere tids afspilningsstandard: 24 billeder per sekund). Dertil forstørrer 

de bestemte detaljer i billederne. Gennem disse metoder kan ARL og 

YG drage opmærksomheden hen på en given bevægelse eller gestik, der 
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ellers ville have gået ubemærket hen eller ikke ville have muligheden 

for at blive forstået i sådan en detaljerigdom. ARL og YGs interesse 

for kropsbevægelser minder om Étienne-Jules Marey og Eadweard 

Muybridges fysiologiske fotoeksperimenter fra slutningen af det 19. 

århundrede, der søgte at opfange og opdele bevægelser i deres mindste 

bestanddele. Det interessante er, at den sænkede afspilningshastighed i 

Dal Polo ikke blot muliggør en dybere analyse af bevægelsernes dele, men 

også af filmmediet selv. Filmen hakker og hviler på hvert billede, akkurat 

længe nok til at man bliver påmindet om filmrullens bestanddele: det 

stillestående fotografi. Fotografiet har som medie ingen fikseret længde 

– det er i sin essens atemporalt. Det er beskueren, der bestemmer, hvor 

længe han eller hun vil kigge på fotografiet. Filmen har derimod altid en 

given længde, bestemt af filmskaberen. Billedets stilstand, om end kort, 

i Dal Polo lader beskueren se dybere i hvert billede – eller skaber i hvert 

fald fornemmelsen af at kunne dykke ned i dets detaljerigdom. I et glimt 

fornemmer man fotografiets atemporale kvalitet, men frarøves atter 

dette, da filmen bevæger sig til næste billede. Filmmediets flygtighed 

reduceres og fremhæves på én og samme tid. Med nøjagtig denne 

afspilningshastighed har ARL og YG fundet et spændingsfelt, hvor 

fotografiets og filmmediets temporale betingelser mødes. 

Fremskridtets ruin
I en overvejende del af de sekvenser i Dal Polo, der foregår i Afrika, ser 

vi grupper af indfødte, der bevæger sig lige fremad. Afrikanske piger 

går på rad og række, mens en kristen missionær står og holder øje med 

dem. Senere: Rækker af afrikanske mænd, der krydser en flod, mens de 

bærer kufferter og anden tung bagage på hovederne. Samlet danner de 

en linje, der skærer diagonalt gennem billedet og vi ser dem så langt øjet 

rækker. ARL og YG sætter disse optagelser sammen med optagelser fra 



67

landsbyer, hvor koloniherrer og missionærer også har taget over. På en 

bred hovedgade i en af landsbyerne fylder arbejdende menneskeflokke 

billedet med deres vuggende skridt. En anden fornemmelse får man, 

når der senere klippes til en boulevard med store, smukke træer på hver 

side. Med rolige skridt og ranke rygge flanerer nogle få mennesker langs 

boulevarden. Det er tydeligt, at disse mennesker ikke arbejder, men 

nyder fritiden. Man kan forestille sig, hvordan de arbejdende mennesker, 

som er blevet vist i de tidligere indstillinger, netop har været med til at 

sikre dette billede: en tilsyneladende velstand, der er kommet til de 

afrikanske lande som følge af kolonialisternes beherskelse og udvikling af 

kontinentet. Man mærker med andre ord koloniherrernes udviklingsånd 

og deres tro på fremskridtets evne til at bane vej for en ny civilisation og 

samfundsstruktur. Fremdriftsånden manifesterer sig også helt konkret i 

Comerios mange tracking shots, hvor kameraet bevæger sig ufortrødent 

fremad. Under en storjagt på Antarktis er Comerios kamera ombord 

på et skib og filmer ned på havet, hvor store isflager brydes på grund 

af skibets insisterende fremdrift. Troen på fremskridtet modarbejdes 

dog af filmens overordnede fragmentariske struktur og det analytiske 

kameras tydeliggørelse af filmrullens udviskede kanter og isprængte 

sorte pletter. Billederne af fremskridtet er samtidig billeder i forfald. Et 

sådant selvudslettende fremskridtsbillede tegner Walter Benjamin også i 

sin berømte historiefilosofiske tese om Historiens engel: 

“Den [Historiens engel] har sit ansigt vendt mod fortiden. Hvor 

en kæde af hændelser fremtræder for vore øjne, der ser den kun 

én eneste katastrofe, der uafladeligt hober ruin på ruin og styrter 

dem for dens fødder. [...] fra Paradis blæser en storm, der har tag 

i dens vinger og er så stærk, at englen ikke kan folde dem [sine 

vinger] sammen […] Hvad vi kalder fremskridt, er denne storm.” 
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Dal Polo all’Equatore (1987). Foto: Angela Ricci Lucchi og Yervant Gianikian.
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For Benjamin er fremskridtet en storm, der nådesløst driver mennesket 

ind i fremtidens modernitet, og efterlader alt bag sig i ruiner. Det 

fremskridtsideal, som magthaverne repræsenterer i Comerios billeder, 

viser sig gennem ARL og YGs analytiske kamera at have været et baglæns 

skridt ind i fremtiden og endnu en tilføjelse til den samlede ruinhob, 

som fortiden må bære på. Det politiske og ideologiske indeks, der er 

indlejret i Comerios oprindelige optagelser vendes på vrangen i Dal 
Polo og står tilbage som en evig produktion og akkumulation af ruiner. 

Om fremskridtet skriver Benjamin desuden, at “Forestillingen om et 

menneskehedens fremskridt gennem historien kan ikke løsgøres fra 

forestillingen om, at denne skrider frem gennem en homogen og tom 

tid.” Den homogene, tomme tids fremgangsmåde er additiv og udfyldes 

med fakta, linearitet og årsagssammenhænge. Men disse informationer 

får kun lov til at blive skrevet af historiens sejrherrer, der efterlader 

de undertryktes historie glemt. Den homogene, tomme tid er det 

dominerende narrativ; de store ideologiske fortællinger. Ved hjælp af 

deres analytiske kamera, der skaber et sammenstød mellem fortidens 

fremskridt og nutidens ruin, formår ARL og YG at erstatte magthavernes 

triumfhistorie med en lidelseshistorie. De formår at stryge historien 

mod hårene. At skabe billeder, der sprænger tidens kontinuum, uden 

fortid eller fremtid, hinsides evolution og udvikling. Ligesom Marcel 

Duchamps readymades eller de franske surrealisters interesse i forældede 

materialer, bevirker ARL og YGs palimpsest-metode og analytiske 

kamera en anden historieopfattelse. Det er i både relationen og friktionen 

mellem arkivmaterialets oprindelse og ARL og YGs behandling af dette, 

at materialet kan løsrive sig sin fysiske præmis som arkaisk objekt og 

lade sig transformere til et andet objekt. Et objekt, som ikke bare er nyt, 

men en unik sammensmeltning af datiden og nuet, det gamle og det nye. 

Det er hverken fortiden, der kaster sit lys på nuet, eller nuet, sit lys på 
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fortiden, men snarere fortiden, der i et lynglimt indgår i en konstellation 

– en spænding – med nuet. 

Opvågningsøjeblikket
At se ARL og YGs film er at befinde sig i et altid allerede forandrende 

opvågningsøjeblik. Det er et øjeblik, hvor man befinder sig på tærsklen 

mellem det ubevidste og det kritiske klarsyn. 

Ved at benytte det analytiske kamera, som både gen-fotograferer 

og sænker afspilningshastigheden, kommer nye ting til syne ud af 

materialet. En ordinær bevægelse eller handling, som en munk, der ifører 

sig sin kåbe, renderes pludseligt drømmende. Det løsthængende stof, 

der draperes rundt om legemet, blafrer forsigtigt i vinden, og beskueren 

kan give sig hen i en sælsom æstetisk nydelse baseret på denne simple 

gestik. Velkendte motiver udfolder sig på ny, i kontinuerlige perplekse 

rytmer. Gennem de drømmende bevægelser overskrider menneskene i 

Dal Polo enhver fysisk grænse. De løfter sig ud af deres egne kroppe og  

den specifikke historiske kontekst, og bliver i stedet overjordiske, eller 

måske underjordiske, som var de fra en subterræn verden. Det er ikke 

længere nyttigt at tale om disse som personer, individer eller subjekter – 

de er først og fremmest bevægelsen selv, ren tilstedeværelse. De viser sig 

som intensiteter, som atmosfæriske tilstande. Her spiller musikken, som 

ARL og YG har lagt under filmen, også en rolle. Musikken består skiftevis 

af mørke, forvrængede synthesizer-toner og lyse, lette klaver-fraser, men 

er i begge tilfælde repetitivt og dækket af rumklag, hvor en tone flyder 

over i en anden. Dal Polo indledes som nævnt med en togrejse. Indstilling 

efter indstilling, billede efter billede rejser kameraet gennem tunneller 

og åbne bjerglandskaber og etablerer fra begyndelsen en trancelignende 

og næsten hallucinerende oplevelse for beskueren. Vi transporteres ind i 



71

Dal Polo all’Equatore (1987). Foto: Angela Ricci Lucchi og Yervant Gianikian.
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det optisk-ubevidstes kraftfelt.

I samme øjeblik som drømmebillederne lukker os ind i ubevidste rum og 

ud på ukendte vidder, tilbyder de os samtidigt et kritisk klarsyn. Beskueren 

oplever, hvordan kroppenes grænser trækkes op og bliver emblematiske 

for måden, hvorpå ideologisk magtudførelse kan lokaliseres på kroppen 

og i dens bevægelser. I en af sekvenserne, der er optaget i Afrika, ser vi 

en nonne instruere en række indfødte skolepiger i at gøre korsets tegn. 

Forinden dette klip har vi set to missionærer døbe en afrikansk nyfødt og 

en række arbejdende afrikanske mænd. ARL og YG fabrikerer et lærred 

af bevægelser, både af rituel og hverdagslig betydning, som alle lader til 

at være indoktrineret og pege mod magtstrukturer. Magten viser sig i 

den indlærte bevægelse og bevirker et klarhedens syn for beskueren, der 

opfordres til at overveje enhver ordinær bevægelses epistemologiske og 

performative betydning. 

Vi erfarer også klarhedens syn gennem forståelsen af kameraet som et 

våben. Jægeren er det første menneske, vi præsenteres for i filmen. Han 

træder ind foran kameraet i en totalindstilling og stiller sit sigte mod en 

isbjørn og affyrer. Få indstillinger efter står en jæger på et skib og sigter 

mod vandet. Der klippes til isbjørne, som forgæves forsøger at flygte. ARL 

og YG har indført en billedbeskæring på disse indstillinger af isbjørnene, 

der imiterer jægerens teleskopiske sigte. Kameraet tilegner sig jægerens 

synsvinkel og fremhæver sin egen brutalitet og magt som våben. Den 

langsomme afspilningshastighed giver beskueren tid til at kontemplere 

over det drab, denne overværer, og tvinger denne til at overveje, hvordan 

blikket, dét at se – både metaforisk og bogstavlig talt – er en integreret del 

af dét at dræbe. Der findes ikke et neutralt, uskyldigt blik.
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Vi bevæger os altså langs to parallelle spor, drømmestadiet og det kritiske 

klarsyn, der er præget af henholdsvis nydelse og bevidsthedsdannelse om 

den koloniale magtudførelse. Drømmestadiet afføder desuden endnu et 

kritisk klarsyn, da man bliver gjort opmærksom på sin egen nydelse ved 

at se sådanne dehumaniserende og objektiverende repræsentationer af 

“den anden”. I en transformerende hvirvelvind af opvågningsøjeblikke, 

arbejder Dal Polo i samspil med beskueren. Filmens “mening” 

forekommer ikke kun “inde” i billedet som en fikseret, autonom form, 

men opstår i relationen og mødet mellem værk, kunstner og beskuer. 

Man kan naturligvis mene, at dette er en grundsætning, der gør sig 

gældende for al kunst, men i så fald tydeliggøres dette forhold i Dal Polo 
gennem opvågningsøjeblikkene. Filmen er umulig at læse, hvis vi forstår 

“at læse” som en udgravning af en monologisk, sammenhængende 

mening. Udgangspunktet for ARL og YGs arbejde med det analytiske 

kamera er et forsøg på at udgrave Comerios oprindelige materiale, men 

ikke med det formål at finde nogen “sandhed”. De stryger historien mod 

hårene, men det betyder ikke, at de nødvendigvis ønsker at korrigere 

historiens fejltrin og forløse de undertryktes fortid. De forsøger ikke at 

give de undertrykte dén stemme, som de dengang blev frarøvet, eller 

på anden vis at emancipere deres fortid. For det ville svare til at have et 

ønske om endelig at kunne færdigskrive deres historie, at søge mod en 

definitiv forløsning. Og et sådant mål ser historien ud fra et sekventielt 

udviklings- og fremskridtsideal, der ønsker at afslutte kapitler. At sætte 

punktum. En sådan forløsningsfortælling ville svare til at beskueren 

bruger arkivet til at lune sig ved sin egen gode moral, at udnytte ofrene 

til banal indignation over den ondskab, de var udsat for. ARL og YGs 

evige forløsningsudskydelse indebærer en fortsat fortolkning og en 

erkendelse af arkivets iboende mangel. Arkivet er en samling spor, der 

alle er pladsholdere for det, der engang efterlod sig sporet. Hver gang der 
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fyldes noget i arkivet, vil arkivet blive fyldt med endnu en mangel. Dal 
Polos ikke-hierarkiske struktur tyder på, at ARL og YG arbejder ud fra en 

sådan erkendelsespræmis. Selve fragmentet bliver udgangspunktet for 

filmen, og filmen stræber ikke mod at skabe et ideelt hele. I stedet for at 

forsøge at repræsentere så mange af de navnløse som muligt, garanteret 

at kun en mikroskopisk andel vil komme med, fremhæver ARL og YG det 

kolossale glemselsrum, de navneløse kommer fra. Klarsynet består her i 

den pludselige opmærksomhed på alle dem, vi ved stadig må være glemt 

– dem, som står gemt bag de få, hvis ansigter er fanget på filmrullen. Dem, 

der huserer arkivets skyggesider og sprækker, gemt i historieskrivningens 

dyb for aldrig at komme op til overfladen af vores kollektive bevidsthed 

som andet end blot et fravær. 

–––––
Oscar Pedersen, redaktør på Balthazar.
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