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Portræt af Harry Smith. Foto: Allen Ginsberg.
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Den uafhængige filmkunstner og 
institutionen
Myten om Harry Smith 

David Dellagi

“Does Harry Smith really exist? Is he a black or a white 

magician? Who will be the next victim of Harry Smith? 

What horrors is he preparing, and for whom?”

Jonas Mekas, Movie Journal, 1965.

I kølvandet på 2. verdenskrig og frem til begyndelsen af 1980’erne 

udarbejdede Harry Smith (1923-91) sin egen idiosynkratiske tilgang 

til filmkunsten, der fortrinsvis tog eksperimentelle animationsteknik-

ker i brug. Smith indtager en væsentlig rolle inden for efterkrigstidens 

amerikanske avantgardefilm sammen med filmskabere som Maya 

Deren, Stan Brakhage og Kenneth Anger. Som det indledende citat 

også antyder, blev Smith fulgt (og følges stadig) af et ry, der betegner 

ham som hemmelighedsfuld, umulig at sætte i bås, “genial”. For at 

kunne tale om Harry Smiths mystik, må man også beskæftige sig med 

forholdet mellem avantgarden og en række institutionelle betingelser. 

Ved at arbejde mig frem og tilbage og rundt omkring i Harry Smiths 

kunstneriske virke og biografi vil jeg forsøge at eksplicitere dette for-

Balthazar
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hold mellem kunst og institution. Er institutionen nødvendig for selv 

den mest uafhængige avantgarde-filmskaber?

Harry Smiths liv og virke

For at forstå baggrunden for Smiths ry vil et kort overblik over hans 

virke være nyttigt. I perioden 1949-1957 skabte Smith 11 film, der 

fik numeriske titler (1-11). Fremfor at bruge filmstrimlen til at optage 

billeder med et kamera, blev filmene til ved, at Smith håndmalede på, 

ridsede i og på anden vis direkte “beskadigede” den blanke filmstrim-

mel. Filmene besidder et abstrakt billedsprog gennem rytmisk syn-

koperet animation og komplicerede geometriske former og mønstre, 

tydeligt inspireret af filmskabere som Len Lye, James og John Whitney, 

Norman McLaren og Oskar Fischinger. Sidstnævnte inspirationskilde 

vedkendte Smith sig åbenlyst ved at give Film #5 undertitlen Homage 

to Oskar Fischinger (1944).  I Film #11, også kendt som Mirror Anima-

tions (1957), dukker figurer og små narrativer op, og markerer således 

et brud med de tidligere films rene abstraktioner. Smith begyndte fra 

og med dette tidspunkt at bruge stop motion i sine film, hvor enkelt-

dele af collager flyttes rykvis, mens der mellem hvert ryk trykkes på 

kameraets udløserknap. Et sekunds animation krævede mellem 12 og 

24 enkeltbilleder.  

 Med Film #12, bedre kendt under titlen Heaven and Earth 

Magic (1957), tog Smith springet ud i et billedsprog, der yderligere 

lægger afstand til den geometriske abstraktion og nærmer sig surrealis-

mens transformationer og akausale narrativer. Med en spilletid på 66 

minutter er Heaven and Earth Magic på dette tidspunkt det længste og 

mest ambitiøse værk i Smiths oeuvre. Handlingen lader sig kun van-
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skeligt gengive: En hund stikker af med en vandmelon. Så sidder en 

kvinde i en tandlægestol, der gennemgår forskellige forvandlinger. En 

lille mand giver hende en indsprøjtning med en kæmpesprøjte, hvor-

efter hun synes at flyve op gennem universet. Den lille mand skaber 

en række mærkværdige væsener ved at udføre eksperimenter med sære 

maskiner. Kvinden dukker op i forskellige udgaver og dele. Et skelet, 

omgivet af maskineri, jonglerer med en baby. Et kæmpehoved spiser 

den lille mand og kvinden, hvorefter vi atter er tilbage i filmens første 

tableau, hvor to sarkofager er placeret i hver side af billedrammen.

 De animerede bevægelser er tempofyldte, grove og hakkende, 

så figurerne og motiverne bevæger sig rundt i lettere komiske positurer. 

En overvægt af collagematerialet er taget fra viktorianske illustrationer, 

som besidder en høj detaljerigdom. Dette materiale forlener filmen 

med et sammenhængende grafisk udtryk, der yderligere fremhæves af 

forholdet mellem de lyse forgrundselementer og den sorte baggrund. 

Lydsporet, udarbejdet af Smith selv, er et kapitel for sig. Lyden af 

muhende køer, gøende hunde, mjavende katte, vind og hvinende hjul 

udgør et asynkront lydtæppe, der sjældent giver nogen form for logisk 

mening i forhold til billedet. Sammenholdt med de mange bevægelser 

og komplekse operationer, der udspiller sig i tableauerne, kræver dette 

en særlig opmærksomhed fra tilskuerens side. Som audiovisuel oplevel-

se må man som tilskuer overgive sig til en organisk “totalitet”, fremfor 

at søge en intellektuel mening – ikke ulig at observere plante- eller in-

sektliv, som kan resultere i en følelse af “andethed” og ægte forundring 

over disse naturfænomeners blotte eksistens.

Efter Heaven and Earth Magic blev det småt med film fra Smiths side. 

Fra 1962 og frem til hans død i 1991 byder Smiths filmografi på otte 
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værker, hvoraf seks består af sammenklip af ældre værker, et er ufuld-

endt, og et er Film #18: Mahagonny (1980), der med en spillelæng-

de på 2 timer og 20 minutter er Smiths længste værk. Det blev også 

Smiths sidste film og til forskel fra hans tidligere værker består den af 

sammenklip af realfilm og animation.

Smiths liv var – for at sige det mildt – en noget mere spraglet og kao-

tisk affære end hans films omhyggelige metodiske kunstfærdighed lader 

ane. Som autodidakt, evigt fattig og kontrær ligner han prototypen på 

en bohemeagtig avantgardekunstner. Han havde mange sysler og er 

lige så kendt for sin rolle som redaktør af pladeudgivelsen American 

Anthology of Folk Music (1952) som for sit filmiske virke. Selv kaldte 

han sig antropolog. Visse livsepisoder fremstår hjerteskærende – eller 

tragikomiske, afhængigt af temperament – som da en utilfreds udlejer 

smed ham på gaden og fik kørt hans ejendele, hvilket indbefattede 

kunstværker, film og etnologiske artefakter på lossepladsen. Smith 

samlede nogle bekendte for at forsøge at redde ejendelene. Uden held. 

 I perioder af sit liv støttes han også økonomisk af vennen, be-

atdigteren Allen Ginsberg. Dog brugte Smith ofte pengene på alko-

hol og piller, og i en periode kostede han angiveligt Ginsberg 20.000 

dollars om året. Bortset fra sin tid som universitetsunderviser kan den 

sidste tredjedel af Smiths liv beskrives som én lang deroute med ophold 

på stadig mere udrangerede hoteller og herberger, ledsaget af et alkohol- 

og stofmisbrug. 

Karriere og netværk

Foretager man et eksperiment, hvor man holder denne del af hans 

biografi helt uden for regnskabet, tegner der sig et noget anderledes 
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Heaven and Earth Magic (1957-1962). Foto: Harry Smith Archives.
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billede: I 1946 arbejdede Smith som frivillig på San Francisco Museum 

of Art, der præsenterede den fortløbende avantgardefilm-serie “Art in 

Cinema”. I kraft af dette opnåede han i 1947 dels at få præsenteret sine 

egne film til offentligheden på samme museum, og dels at møde Oskar 

Fischinger, den indflydelsesrige tysk-amerikanske pionér inden for ab-

strakt animationsfilm. Fischinger anbefalede den unge Smith til ven-

inden Hilla Rebay, direktør for Museum of Non-Objective Painting, 

det senere Solomon R. Guggenheim Museum. Hun indkøbte flere af 

Smiths kortfilm, finansierede nye, samt bekostede hans flytning fra San 

Fransisco til New York. 

I 1961 mødte han tilfældigt Allen Ginsberg, et allerede etableret navn 

i den litterære verden, også udenfor den snævre Beat-scene. Begejstret 

for Smiths film og via sine gode forbindelser sørgede Ginsberg for, at 

Smiths mødte en af de væsentligste kræfter inden for avantgarden i 

New York, hvis ikke dens centrum, Jonas Mekas. Mekas var på dette 

tidspunkt bagmand for Film-Makers Cooperative, den primære distri-

butionsarm for avantgardefilm på USA’s østkyst, samt redaktør på det 

indflydelsesrige avantgardebetonede tidsskrift Film Culture. Mekas så 

et geni i Smith og sørgede for at vise hans film i vidt omfang, mens 

Ginsberg agerede økonomisk mæcen. Smith, den “hemmelige” vest-

kystfilmskaber, var pludseligt ikke så hemmelig længere på østkysten. 

Efterhånden strakte Smiths udvidede netværk sig helt ud til den ind-

flydelsesrige “Commisioner of Cultural Affairs” i New York, Henry 

Geldzahler, der sponsorerede færdiggørelsen af Film #18: Mahoganny 

– med premiere på Mekas’ Anthology Film Archives i 1980. Ginsberg 

formidlede i 1988 en undervisningsstilling til Smith på Naropa Insti-

tute i Colorado. Her mødte han Rani Singh, Ginsbergs daværende as-
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sistent. Hun blev Smiths assistent og skulle senere redigere antologibo-

gen Harry Smith: The Avant-Garde in the American Vernacular (2010). 

Bogen blev udgivet af Getty Research Institute til hvilket Harry Smith 

Archives (oprettet efter Smiths død i 1991 af Rani Singh) senere blev 

overflyttet.

(Selv)mytologisering

Smith lader, trods sit ry som isoleret og hemmelighedsfuld, til at have 

været en yderst effektiv “networker”, der formåede at placere sig i cen-

trum af forskellige subkulturelle miljøer, hvorved han kom i kontakt 

med en omgangskreds, der for sin del var tæt forbundet med avantgar-

dens institutionelle liv over en bred kam: museer, privatmæcener, kul-

turattacheer, skribenter, indflydelsesrige digtere med flere. Ofringen af 

fast indtægt og tag over hovedet betød for Smiths vedkommende ret 

beset, at han var herre over sin egen tid – en fordel med tanke på, hvor 

ekstremt tidskrævende hans foretrukne filmteknik var.

 Smith påstod i interviews at have lavet film siden 1939, men 

ingen Smith-film eksisterer fra denne periode, og i et brev til Hilla 

Rebay fastslår Smith selv, at hans første film er dateret til 1946. Ifølge 

en af Smiths egne venner, William Moritz, tilbagedaterer Smith sine 

værker for at fremstå mere original og tidligere ude med sine animati-

onsteknikker end “konkurrenterne” (eller var det forbillederne?) Len 

Lye og Whitney-brødrene. Ligeledes siges det, at Smith løj om sin alder 

og sit ophav. Han påstod at være født ombord på et russisk krigsskib 

ud for Alaskas kyst som barn af den russiske prinsesse Anastassia og 

den berygtede okkultist og forfatter Aleister Crowley. Med tanke på, 

at flere af Smiths film kredser om okkultisme, både emnemæssigt og 
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ikonografisk, kan det ses som Smiths forsøg på at fremstå mere interes-

sant – som et bindeled mellem person og værk.

 Denne selvmytologisering forudsætter strategisk tænkning. 

Her er en kunstner, der vil fremstå original og interessant, så han kan 

fremme sit værk. En velkendt strategi blandt kunstnere: Jens August 

Schade indleder sin tredje digtsamling, Hjerte-Bogen (1930), med lin-

jen: “Kender i den lyse digter Schade?,” med hvilket han henviser til 

digtenes overstadige glæde. Slår man i dag Schade op i et hvilket som 

helst medie, kan man være sikker på, at han beskrives som “Schade, 

den lyse digter”. Så udover at være en stor digter, var Schade også en 

skamløs “personal brander”. På samme måde har en Karen Blixen, en 

Dan Turèll (for at blive lidt i det hjemlige) og en Alfred Hitchcock 

mestret kunsten at præsentere sig på en måde, der straks huskes, måske 

lige så meget som selve værket.

 Selvmytologisering lader sig af gode grunde bedst udfolde, 

hvis der eksisterer et publikum til at påskønne den. I forhold til Smith 

har det først og fremmest været filmhistorikere og de, der færdedes i 

avantgarde-kredsene, der har ført hans ry videre. Eksempelvis var Jonas 

Mekas på ingen måde interesseret i at hive tæppet væk under Smiths 

(selv)mytologiserede ry. Han havde tværtimod en stor interesse i at ved-

ligeholde og puste til dets ild (jævnfør det indledende citat). At gøre 

den hidtil ukendte Smith kendt var ganske enkelt, efter alle kilder at 

dømme, et af Mekas’ projekter. 

 Også andre, såsom kunsthistorikeren Andrew Perchuk, bidra-

ger til mytologiseringen af Smith i et kongenialt eksempel på, hvordan 

man ophøjer en kunstner til mere end blot en “kunstner”. Med ud-

gangspunkt i Smiths egne udtalelser og livsomstændigheder portrætte-

rer Perchuk Smith som uvillig til at tage kunstnerrollen på sig. Perchuk 
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mener nemlig, at Smith står uden for gængse kunstneriske kategorise-

ringer, og kan derfor hverken siges at være “avantgardekunstner” eller 

“boheme”. Nej, Smith er for Perchuk en “vred bums”. Og desuden “my-

stiker”. Ifølge Perchuk unddrog Smith sig simpelthen enhver instituti-

onel sammenhæng. 

Efterkrigstidens amerikanske avantgardefilm som institution

Uanset om mytologiseringen af Smith er blevet fremprovokeret af 

Smith selv eller ej, er den gledet over i måden, hans virke er blevet 

behandlet på. Det kan man forvisse sig om ved at læse den store krøni-

keskriver P. Adams Sitneys berømte bog Visionary Film (1974),  hvor et 

kapitel beskæftiger sig indgående med Smith og især Heaven and Earth 

Magic. Sitney præsterer et imponerende omstændeligt og nærmest ar-

kæologisk arbejde, hvor han sporer filmens animerede collageudklip 

tilbage til deres historiske og tematiske udspring. Hans flittige brug 

af Smith-citater er dog problematisk, fordi de får lov at stå til troende. 

Det gælder citater om arbejdsproces, tematik og fortolkninger af det 

færdige produkt. Selv et spektakulært selvpromoverende Smith-citat 

som “My movies are made by God; I was just the medium for them,” 

tolkes entusiastisk af Sitney som en henvisning til tilfældets betydning 

for Smiths arbejdsproces. Det kan med god ret påstås, at Sitney al-

drig bevæger sig uden for Smiths egne erklærede hensigter og interesser, 

hvorfor han ikke ligefrem kan siges at behandle hverken filmen eller 

Smith med nogen som helst form for kritisk distance. For sin del kan 

Sitney siges i Smith at have fundet det perfekte emne for sit erklærede 

hovedsynspunkt, nemlig at romantikkens idé om kunstneren som visi-
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onær ener lader sig overføre til de amerikanske avantgardefilmskunst-

nere i efterkrigstiden.

 Filmhistorikeren Jan Cristopher Horak kritiserer i bogen Lo-

vers of Cinema (1995) Sitney for at være uden reflekteret distance til sit 

stof og periodens avantgardefilmskabere for selvbevidst og opportuni-

stisk at romantisere kunstnerrollen. Han argumenterer i stedet for, at 

avantgardefilmens forskellige bevægelser kun kan afgrænses historisk, 

hvis de, som det er tilfældet for den kommercielle filmindustri, be-

handles ud fra deres institutionelle rammer såvel som deres æstetiske 

landvindinger. Han slår samtidig fast, at den amerikanske avantgarde-

films opblomstring i efterkrigstiden ironisk nok kun var mulig, idet 

periodens institutionelle platforme begyndte at støtte den finansielt. 

Andre filmhistorikere understøtter denne konklusion, eksempelvis 

Cynthia Lucia i The Wiley-Blackwell History of American Film (2012):

“(…) experimental cinema is no less embedded in econo-

mic and social factors than the products of Hollywood. 

Nor does it exist in some parallel realm totally isolated 

from the commercial cinema.” 

Filmhistorikere som Horak og Lucia er dog blandt de få undtagelser 

i forhold til den dominerende opfattelse af efterkrigstidens amerikan-

ske avantgardefilm. Det siges ofte blandt de kritikere, der beskæftiger 

sig med avantgarden, at den står i opposition til kommercielle film 

og er hævet over økonomiske, såvel som organisatoriske og instituti-

onelle hensyn. Eller som forfatter Lars Movin formulerer det: “Mere 

end noget andet handlede det om frie kunstneriske visioner – blandt 

andet i modsætning til Hollywoods kalkulerede samlebåndsdrømme.” 
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Ifølge en anden skribent, Jack Verrone, er avantgarden ganske enkelt 

kendetegnet ved – og det er tydeligvis ment som en positiv kvalitet 

– at dens filmskabere laver film, der står i modsætning til “films that 

generate public pleasure,” og som slet og ret er kendetegnede ved at 

være “different”. En pendant til dette synspunkt finder man i Sitneys 

idé om at “(…) the precise relationship of the avant-garde cinema to 

American commercial film is one of radical otherness. They operate in 

different realms”. Fremfor at pege på egentlige produktionsmæssige 

omstændigheder, fastslår Sitney blot, at avantgardefilm bliver til i en 

dialog mellem filmskabere “(…) responding to each other’s work and 

to the forces that were active in American painting, poetry, and dance 

around them”.

 Det forholder sig samtidig sådan, at perioden 1955-1970 

med et citat af Lars Movin, anses for at være den “amerikanske avant-

gardefilms storhedstid”. Ifølge Horak og Lucia er en række milepæle 

afgørende for dette. Det gælder bl.a. tilgængeligheden af 16mm film 

og generelt forøgede statslige ydelser og legater i perioden. Jeg vil til 

dette tilføje, at man i efterkrigstidens amerikanske avantgardefilm aner 

en parallel – omend på et indlysende, anderledes kvantitativt niveau – 

til Hollywoodstudiernes vertikale integration, det vil sige deres kontrol 

over produktion, distribution og præsentation. Man behøver blot at 

se på Mekas’ virke, der som nævnt indbefatter filmskaber, redaktør og 

medstifter af Anthology Film Archives, hvilket fungerede som muse-

um, arkiv og biograf. 
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Heaven and Earth Magic (1957-1962). Foto: Harry Smith Archives.
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Avantgardefilmens rationelle myter

I The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism fra 2008 

fremhæves især ideen om, at institutionelle sammenhænge opstår ved 

at organisationer skaber “rationelle myter” om sig selv i et forsøg på at 

signalere rationalitet og derved opnå social legitimitet og anerkendelse 

fra den omgivende verden. Ofte er disse rationelle myter ikke i overens-

stemmelse med organisationens “tekniske kerne”. Et eksempel på en ra-

tionel myte kunne være Hollywoodsystemet som “drømmefabrikken”, 

mulighedernes og stjernernes domæne. Hollywoodsystemets “tekniske 

kerne” er imidlertid, at det består af et felt af konkurrerende enheder 

(firmaer, organisationer, og så videre), som skal overleve i et marked 

baseret på udbud og efterspørgsel, via arbejdskraft inddelt i hierarkier. 

Forskellen mellem den rationelle myte og den tekniske kerne kan en 

organisation sagtens være sig bevidst om. Når dette er tilfældet, siges 

det, at organisationen opererer med en form for symbolsk “confidence 

game” i forhold til sig selv og den omgivende verden – som i “vi ved, at 

de ved, at vi ved”. Det sker dog ganske ofte, at en organisation begyn-

der at opfatte sin egen rationelle myte – og dermed dens institutionelle 

sammenhæng – som værende lig med virkeligheden og derved, at den 

ophører med at reflektere over sig selv og sine virkemidler. Dette kaldes 

en “isomorfisme”.

 Anvender vi denne begrebsramme på efterkrigstidens ameri-

kanske avantgardefilm er det tydeligt, at den i høj grad har fungeret 

som en isomorfisk institutionel sammenhæng, der ikke reflekterer over 

sig selv og sine virkemidler. Beviset for denne påstand finder jeg i netop 

dens rationelle myte, nemlig at den, i modsætning til “mainstreamfil-

men” og Hollywoodsystemet, understøtter kunstneren som visionær 
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ener, hvorfor den udadtil, såvel som indadtil, signalerer, at den per 

definition er anti-institutionel. Det institutionelle bliver her identisk 

med Hollywoodsystemet og dets produkter.

 Horak mener, at dette i praksis har betydet, at et af Hol-

lywoodsystemets institutionaliserede filmiske virkemidler – det klas-

siske narrative plot – ifølge avantgardefilmskabernes selvforståelse 

betragtes som uforenelig med deres normer og æstetik. Eller, tolket i 

institutionsanalytiske termer, har vi her at gøre med en rationel myte, 

der i praksis fungerer som en ganske klar begrænsning af, hvilke filmi-

ske virkemidler en avantgardefilmskaber kan tillade sig at benytte, hvis 

vedkommende vil have adgang til avantgardefilmens institutionelle 

sammenhænge – og dermed skabe sig en karriere.

Filmskaberen Harry Smith og institutionen

Smiths ry som en filmskaber, der i den grad har arbejdet udenfor en 

institutionel sammenhæng, er skabt via hans egen selvmytologisering 

og viderebragt – endog forstærket – af skikkelser som Sitney, Perchuk 

og Mekas. Netop fordi dette ry i den grad har fulgt og stadig følger 

Smith, er han et glimrende eksempel på, hvordan selv den på overfla-

den mest uafhængige filmkunstner i realiteten er defineret af en eller 

anden form for institutionel sammenhæng eller ramme, og at selv be-

vægelser skabt af en opposition til denne konklusion i sidste ende er 

defineret af en institutionel sammenhæng. Smith har passet perfekt 

ind i efterkrigstidens amerikanske avantgardefilm og dennes rationelle 

myte om filmkunstneren som en visionær ener, hvis værker forkaster 

det klassiske narrative plot. Dette kan vise os, hvorledes Smith, for at få 

adgang til en institutionel sammenhæng, har måttet leve op til/bidrage 
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til dens rationelle myter og desuden har måttet gå igennem dens net-

værk af “gatekeepers”. Omvendt kan det også vise os, hvordan Smith 

i samspil med denne sammenhæng kan siges at have skabt rammerne 

for at kunne arbejde med sin kunst. Smiths liv og virke er så uhørt 

interessant og kulørt, at man forstår fristelsen til at mytologisere det. 

Det ville dog være konstruktivt for en relevant og kvalificeret tilgang til 

især en mytologiseret skikkelse som Smith – men også andre avantgar-

defilmskunstnere – at man også inddrager en institutionsmæssig vinkel, 

der forholder sig kritisk til institutionens rationelle myter.

David Dellagi, billedkunstner og cand.mag. i Film- og medievidenskab ved Kø-

benhavns Universitet, har udstillet på museer og gallerier i Danmark, USA, Eng-

land og Mexico. 
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