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Noter om Danièle Huillet & Jean-Marie Straubs
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Martin Grennberger

Alle film af det fransk-tysk-italienske par Danièle Huillet & JeanMarie Straub er baseret på en litterær tekst eller et musikalsk værk. De
gennemfører i hvert tilfælde en minutiøs læsning, hvor visse elementer
af det ofte omfattende materiale ekstraheres. I deres filmiske arbejde
har de blandt andet givet sig i kast med at undersøge værker af Kafka,
Pavese, Schönberg, Duras, Hölderlin og Vittorini. Men der er ikke
tale om filmatiseringer i traditionel forstand og aldrig tale om at
overføre litteratur til film. Det drejer sig snarere om at finde ind til
det punkt eller den bevægelse, hvor det udvalgte materiale kan gives
krop, stemme og tonalitet. Deres specifikke og yderst velovervejede
arbejdsmetoder er ved flere lejligheder blevet dokumenteret, hvoraf
de to måske vigtigste og smukkeste tilfælde er skabt af vennerne og
samarbejdspartnerne Harun Farocki og Pedro Costa. I Jean-Marie
Straub and Danièle Huillet at Work on a Film Based on Franz Kafka’s
Amerika (1983) fokuserer Farocki på parrets indlæring og indøvning af
manuskriptet under optagelsen af Class Relations (1984). Mens Costas
Where Does Your Hidden Smile Lie? (2001) dokumenterer parrets
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postproduktionsarbejde, deres dynamik og arbejdsrollefordeling under
klipningen af Sicilia! (1999).
I nærværende tekst vil jeg se nærmere på et centralt værk i
deres virke, nemlig History Lessons (1972), og læse det parallelt og sammen med Luisa Greenfields History Lessons by Comparison (2017) – et
opholde mig ved en af Jean-Marie Straubs første større præsentationer
i en samtidig kunstkontekst: installationen In omaggio all’arte Italiana! (2015), der kommenterer, udvider og anbringer udspringsværket i
et andet lys. Det uundgåelige spørgsmål bliver: I hvilken grad tilfører
disse “nylæsninger” noget til det oprindelige materiale og hvilke implikationer har dette?
*
History Lessons er baseret på Bertolt Brechts romanfragment The Business Affairs of Mr Julius Caesar, der blev skrevet mellem 1937 og 1938,
mens Brecht befandt sig i eksil fra Nazi-Tyskland. Parret indspillede
filmen i løbet af tre uger i Rom, Frascati, Trentino-Alto Adige og ved
Elba i juni og juli, 1972. Alle tekster, der læses op i filmen stammer fra
Brecht, og intet ved teksterne er hverken blevet tilføjet eller modificeret.
Det er den anden af parrets film, der udspiller sig i Rom. Den
første var Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être
qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour (1970), også kendt
som Othon, efter et stykke af dramatikeren Pierre Corneille (16061684). Her er det hovedsageligt italienske skuespillere, der læser Corneilles tekst op på et lettere gebrokkent fransk. I History Lessons er det
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værk, der tager direkte afsæt i Huillet & Straubs film. Til sidst vil jeg

tysktalende skuespillere, der læser dele af Brechts tekst op på et tysk,
som det oprindeligt lød.
I filmen kører en ung mand gennem det moderne Rom. Han
møder fire historiske individer, der levede i tiden før Cæsars magtovertagelse: en bankier, en forhenværende soldat, en advokat og en skribent.
Hver og en beretter de om Cæsars udnyttelse af romerne. De diskuterer blandt andet slavehandel, demokrati og økonomi. Det handler
dog ikke om at bekræfte historiske fakta. Det er tydeligt, at Huillet
& Straub i stedet interesserer sig for disse politiske, økonomiske og
militære diskussioner som en spejling af det samtidige Rom, herunder
byens nyfascisme og efterkrigstidskapitalisme. At Brecht skrev sin bog
lige efter Hitlers magtovertagelse, og at der er klare paralleller mellem Hitler og Cæsar, giver kun filmens historiske sammenlægning
yderligere vægt.
Men hvordan skal vi forstå denne sammenstilling af historisk
materiale og dets samtidige aktualitet hos Huillet & Straub? History
Lessons indledes med tre korte indstillinger af kort over Romerriget.
Først et af Rom, da det var mægtigst og geografisk mest udbredt, så
Rom efter den første puniske krig og til sidst et kort over Middelhavsverdenen. Alt imens fyldes lydsiden af det samtidige Roms urbane bystøj. Der klippes herefter til en totalindstilling af en statue, der
forestiller Cæsar på en plint. Disse indledende indstillinger udgør filmens “historiske kontekst”. Derefter begynder den første af tre længere
bilture, der fungerer som en form for interpunktioner til de længere
samtale-sekvenser mellem den unge mand og de historiske individer.
Bilturene varer hver især omtrent ti minutter og er filmet i én lang,
uafbrudt indstilling indefra bagsædet. Bilen kører gennem det samtidige Rom, passerer forbi plakattavler med politiske budskaber og
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indimellem passerer den også det antikke Roms ruiner. Turene skaber
en slags sønderlemmet, palimpsestisk stratificering mellem fortid og
nutid. Manden i bilen er iklædt samtidens tøj, mens de “skuespillere”,
som han taler med, er iklædt togaer og antikke draperinger.
*

en filmisk talehandling vil sige. History Lessons handler i høj grad om at
lytte, forstået som det vi som tilskuere er travlt optagede af, men også
den lytning, den unge mand i filmen selv er optaget af. Til forskel fra
størstedelen af film, hvor samtalen og det at lytte indtager en central
placering, bliver intonation, pauseringer, cæsurer og kroppenes placeringer i landskabet hos Huillet og Straub til brudpunkter på sporet
efter den tekstlevering, der ikke er recitation, men citation. Væk fra
det “naturlige” eller “virkelighedstro” og i retning mod den sandhed,
som undlader sig filmatiseringens konventionelle rammer. Dette og
det faktum, at den unge mand ofte er placeret udenfor billedrammen,
når han taler, samt valget af de ofte ukonventionelle, decentrerede
kameravinkler øger billedernes og læsehandlingens tæthed. Ud over
de længere bilture sammenflettes samtalerne med billeder af landskaber og floder, hvilke altid er yderst velafvejede og skaber en subtil
rytme i billedovergangene.
*
Filmens afslutningsscene, hvor den unge mand taler med bankieren,
fungerer som en påmindelse om, at dette er en eruptiv filmkunst, en
filmkunst med inversioner og uventede vendinger. Det er en filmkunst
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Huillet & Straubs værker rejser ofte produktive spørgsmål om, hvad

History Lessons (1972). Foto: Grasshopper Film.
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bestående af delinger og dialektiske uoverensstemmelser. Vi ser den
unge mand i samtale med bankieren, samtidigt med at det blæser op
i buskadserne, der omgiver dem. Man fornemmer, at vinden og katastrofen nærmer sig; derefter et hårdt klip til et zoom-in på fontænen
ved Via Giulia, hvor en vandstråle står ud af fontænens mund, mens vi
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hører musik fra Bachs Matthæuspassionen med teksten:
“Open your fiery pit, oh hell; Wreck, ruin, engulf, shatter with sudden force the false betrayer, the murderous
blood!”

Det er en film om vredens fødsel, siger Straub: “A wrath that explodes,
that bursts, that is given birth to, which I hope is like the stream.”
Vandløbet, Straub her refererer til, er ikke strålen i afslutningsscenen,
men et vandløb, vi oplever cirka midtvejs i filmen. Indstillingen begynder i et nærbillede af det rindende vand, men kameraet panorerer
så til venstre, mens det zoomer ud. Lyden af det brusende vand er
indledningsvist intens og passer fint i overensstemmelse med den vrede,
Straub taler om. Men som kameraet sættes i bevægelse og billedrammen udvides, vender sekvensen mod en mere saglig tonalitet, således at
sekvensen med det perlende vandløb ender med at være et af filmens
smukkeste øjeblikke. Og dét virker uforeneligt med den vrede, Straub
omtaler. Men dette er næppe en fortalelse fra Straubs stol. Det handler
nok snarere om at holde den dialektiske spænding åben, uafsluttet.
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History Lessons By Comparison
Gennem årene er Straub ved flere anledninger vendt tilbage til sine
tidligere film for at løfte disse frem i et nyt lys, finde nye dimensioner,
undersøge materialet på ny og forskellig vis. Materiale fra Chronicle of
Anna Magdalena Bach (1968) anvendes i kortfilmen Concerning Venice
(2014), hvis undertitel, “(Geschichtsunterricht)”, henviser til History
Lessons. Der er også en film som Communists (2014), som er noget
af en mediearkæologisk kompilation af stykker fra parrets produktion.
Også andre filmskabere og kunstnere har arbejdet på lignende måder
ud fra Huillet & Straubs œuvre. En af disse er Luisa Greenfield, hvis
installationsfilm History Lessons By Comparison arbejder videre med og
tilføjer noget nyt og uventet til deres tradition. Filmen skal ikke forstås
som en konceptuel genanvendelse af nogle af de troper, der er gennemgående i det materiale, hun forholder sig til, men som et værk, der i
sin egen ret indeholder og producerer nye historie- og betydningslag,
nye tidssprækker.
History Lessons by Comparison er filmet på 16mm i Rom i maj, 2017.
Installationsfilmen projiceres digitalt på to skærme med hvert sit lydspor. På den venstre skærm vises de tre bilture fra History Lessons. Den
højre projektion består af Greenfields version af bilturen, filmet med
samme kamera, et Éclair, med synkronlyd. Begge bilture løber hele
længden af hver sin uredigerede 16mm-rulle.
Efter at have undersøgt Huillet & Straubs arkiv i Cineteca di
Bologna kunne Greenfield, ud fra originalmanuskriptet, hvor Huilllet
havde inkluderet de eksakte gadenavne for hver eneste biltur, lokalisere,
hvordan ruten så ud i 1972. Eftersom vejnettet ikke så ud på sam-
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me måde i 2017 var det uundgåeligt, at ruterne måtte tage omveje.
I hver af de tre uklippede sekvenser, filmet med 45 års mellemrum,
konvergeres og separeres sekvenserne afhængig af, hvordan vejnettet
har forandret sig i løbet af årene. I den første biltur korresponderer de
to projektioner kun i begyndelsen. Sidenhen begynder de at skilles ad.
der og arbejdsprocesser, men også i at genbesøge disse ruter, at se og
høre disse gader, at dele de samme strukturer og på et rent fysisk plan
fornemme, hvad vi kan kalde en delt erfaring.
Greenfield sammenligner ikke kun de to bilture, men filmer
også andre motiver, der er vigtige i Huillet & Straubs film, eksempelvis statuen af Cæsar og fontænen ved Via Giulia. Også her har hun
gjort brug af Huillet & Straubs arkiv for at indramme disse filmoptagelser. Udover dette har hun i sin egen version også filmet materiale i Rom, som ikke er med i History Lessons, pladser som Monte
Testaccio og Pantheon. Anledningen til at hun for eksempel filmede
amfora-fragmenterne ved Monte Testaccio motiveres ved, at det fører
os direkte tilbage til Brechts tekst og opbygger noget af et samtidigt
relikvie. Dette henviser til “antik romersk markedsøkonomi”, noget
der diskuteres temmelig ofte i Brechts tekst, samtidig med at det “peger
mod yderligere spørgsmål om menneskelig udnyttelse, magt og modstand,” hvilket Greenfield har forklaret i en e-mailkorrespondance med
undertegnede. Når hun filmer inde i Pantheon, den bedst bevarede
arkitektoniske struktur fra Romerriget, beskrives det som at befinde sig
inde i et kamera og se ud via en åbning i en væg eller kuppel, en oculus.
Her oprettes en relation mellem filmningens processer og det faktiske
indhold i Brechts tekst, som leder til, at Greenfields projekt bidrager
til noget mere end blot at forholde sig til Huillet & Straubs projekt.
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Greenfield har her været interesseret i Huillet & Straubs arbejdsmeto-

History Lessons (1972). Foto: Grasshopper Film.
History Lessons by Comparison (2017). Foto: Luisa Greenfield.
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History Lessons By Comparison lykkes med at skabe en spænding, som
ifølge Greenfield selv viser, hvordan “de soniske og visuelle resonanser,
der afsløres ved at se de samme gader med 45 års mellemrum, faktisk
okkuperer samme tidslige sfære” og hvor “historien opfattes som en
åben dialog, der accepterer modsigelser og tvetydigheder således, at der
og fremtidens retning baseret på det forgangne.”

In omaggio all’arte Italiana!
At Jean-Marie Straub skulle skabe en videoinstallation, var ved eftertanke uundgåeligt. Siden Danièle Huillets død i 2006 har Straub produceret en række videoværker, men i 2015, under Venedigbiennalen,
præsenterede Straub sin første installation, In omaggio all’arte Italiana!.
Det var både ventet og overraskende. Huillet & Straubs forhold til
Italien er komplekst: Det er landet, hvor de i en række årtier “betalte
regninger og benzin”, og det er landet, der mest aktivt og insisterende
har dubbet film. Som synkronlydens store apologeter var dette utilgiveligt. Men det er samtidig her, at et stort antal af deres film blev indspillet, og der er utvivlsomt også tale om en stor kærlighed og ærbødighed, både for den italienske litteratur (især Pavese og Vittorini) og det
italienske landskab.
I haven, der grænser op til den italienske pavillon i Arsenale,
den gamle marine- og flådebase og en af Venedigbiennalens største
fremvisningsområder, havde man bygget en hvid kube udenfor, og netop denne del var kurateret af Giulio Bursi, der arbejdede med Huillet
& Straub på flere projekter mellem 2001 og 2011 og lavede filmen
J’écoute (2006) om indspilningen af These Encounters of Theirs (2006).
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ikke kan findes nogle sikre slutsatser eller uundgåeligheder om nuets

Installationen bestod af tre dele: billede, lyd og arbejdsmateriale. In
omaggio all’arte Italiana! består af et fragment af den sidste filmrulle
fra History Lessons – de sidste syv ud af seksoghalvtreds indstillinger,
hvilket cirka udgør ti minutter. Materialet er fra den amerikanske kopi
af filmen. Filmen blev “affilmet” digitalt i en biograf i New York af den
iranske instruktør Amir Naderi efter Straubs omhyggelige og præcise
instrukser. Det er en enestående film i Straubs senere produktion. Filmen bliver her noget af en veritabel “død i arbejde” (“la mort au travail”) for at parafrasere Jean Cocteau, således at skarpheden aftager, fotogrammen skinner, teksten med den engelske oversættelse bliver svær
at læse, billedet bliver for en kort stund sort. Selv ridser, fingeraftryk
og skidt fra den åbenlyst blegede kopi er tydeligt synlige i den digitale
overføring, hvor også en magentafarve eller rød farve, der minder om
klassisk stumfilmstintning imprægnerer billedet. Selv om det ville være
misvisende at læse materialets dekomposition som en selvrefleksion
over filmens død eller lignende og ofte trættende udtalelser, er det svært
ikke i det mindste at læse instruktørens alderdom og forestående død
i denne betoning af filmens dekomposition og nedbrydelse – hvilket i
sig selv indhyller filmen i et noget rørende, melankolsk skær.
Parallelt med filmen kunne den besøgende via høretelefoner
lytte til lyden fra de lange bilture i Roms gader i 1972, fra Via Garibaldi-San Pietro i Montorio via Campo de’ Fiori op til Via della Lungara.
Her er det selvsagt hørelsen, der betones på bekostning af synssansen.
Sammen med andet materiale og fotografier var også dialogen fra filmen at finde i installationen. Dokumenterne var fyldt med overskrivninger og markeringer, der var blevet tilføjet under Huillet & Straubs
arbejde med teksterne. Dette fungerede som et indblik i indlæringen
af disse tekster og et godt eksempel på Huillet & Straubs tidligere
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nævnte arbejdsmetode. Teksten minder her om et musikalsk partitur
eller et grafisk notepapir med pauseringer, fraserings-indikationer og
åndedrætspauser. Deres særegne tekstuelle arbejde med litterære eller
musikalske størrelser placeres her i en ny, nærmest spektral eller skulpturel belysning, og hvis vi overvejer, hvordan aktørerne i en film som
landskab med papiret i hænderne, får dette yderligere resonans.
*
Hvad kan vi så lære af disse tre værkers sammenfletning? Flere
tankemotiver vender tilbage: Historiske forløb sker hovedsageligt ved
splittelse, deling, diskontinuiteter. Betoningen af tvetydigheder – hvad
der synes at forekomme centralt i både Greenfields værk og i Straubs
genbesøg med sin egen film i installationens format – skaber via rifter
og ekkoer en elastisk forståelse af tidens virkninger, forskydninger
og overgange. Tvetydigheder skal her forstås som åbenhed, dialogisk
uafsluttethed; en invitation til læsninger, hvor nye konstellationer,
nye krydsbefrugtninger tillades at opstå. Det, der bliver tydeligt i
disse tre værker – og som først åbenbarer sig, når de sættes i relation
med hinanden – er den nærmest uudtømmelige rigdom i at tænke
og problematisere spørgsmål, der er koblet til historiografi, teknisk
gengivelse, men også til de historiske repræsentationer eller historien
selv som repræsentation. Her virker det som om, det kun er filmkunsten,
der kan give os yderligere specifikke værker til at tænke videre over
dette kompleks. Og det er måske netop her, at historien produceres.
Afslutningsvis kunne man citere, hvad Giulio Bursi, med henvisning til
hele Huillet & Straubs œuvre, skriver om In omaggio all’arte italiana!:
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These Encounters of Theirs læser deres tekster, mens de står i det rurale

History Lessons (1972). Foto: Grasshopper Film.
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“.... past and present are brought into a single constellation,
where the past (completed) finds its modernity, and the
present a new completedness. Their films mark the end of
the coexistence of a revolutionary conception of history
with a traditional experience of time, no longer presented
Tre historielektioner

as accurate and continuous, but split up, as if in every
brusque interruption it wanted to free itself from subservience to quantified time (time is not money), creating
an experience of interrupted time, in the search for a full
time as a true place of the construction of history.”

Oversat fra svensk af Frederik Tøt Godsk

Martin Grennberger, programlægger og redaktør på filmtidsskriftet Walden.
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