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Fra bemaling til destruktion
af filmstrimlen
– Historiske nedslag
om den kameraløse film

Peter Kubelka foran filmstrimlerne til Arnulf Rainer (1960). LUX
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I 1989 interviewede Carl Nørrested og jeg den østrigske filmkunstner Peter Kubelka. Vi indledte med at spørge ham: “Hvordan ser De
eksperimentalfilmens position i dag?” Kubelka blev helt fortvivlet:
Lige siden jeg begyndte at filme, har jeg prøvet at bekæmpe dette udtryk. Jeg hader det, fordi det udtrykker noget,
der ikke er komplet, et ikke-færdiggjort værk, noget famlende (…) Inden for filmen hænger vi på dette dårlige, diskriminerende ord, som stammer fra industrien, der ser sig
selv som den normale film – og ser os, der laver noget for
os selv, på vores egen måde, som ‘eksperimentelle’. Mine
film er film. Hvad der vises i biograferne, er industrifilm,
den kommercielle industris film.
Kubelkas film Arnulf Rainer (1960) tilhører et område inden for
eksperimentalfilmen – som jeg så alligevel kalder det – hvor det
fotografiske element, det at filmkameraet affotograferer noget, forkastes. I stedet arbejdes der direkte med og på filmstrimlen. Det kan
være film, hvor der er malet og ridset på strimlen, film med kun sorte og hvide billedrammer, film, der ødelægges. For de pågældende
kunstnere er filmstrimlen et materiale – et slags lærred, der kan bearbejdes fysisk. De kunstnere, som har taget den kameraløse film til
sig, har gjort det med overvejelser over filmmediet og dets væren-til
over for et publikum.
FUTURISTERNE OG
DEN KLASSISKE AVANTGARDE
I 1916 skrev futuristerne som nogle af de første et manifest om
filmen, der advokerede for en ny måde at tænke mediet på: “Lad
os befri filmen fra det slaveri, det er at skulle være en simpel reproduktion af virkeligheden, som et levende fotografi, og lad os
hæve den til kunstens niveau, som et udtryksmiddel ligesom maleri, skulptur, arkitektur og litteratur.” De forstod filmen som en
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selvstændig kunstart på niveau med maleri og lignende. Det var
på tide at forlade det fotografiske, det reproducerende, og udslette
tanken om film som et underordnet redskab for teater, litteratur og
dokumentation. Futuristerne lavede kun ganske få film selv, hvilket
egentlig er besynderligt, da de i maleri og grafik netop søgte at
gengive bevægelse. I 1910-12 lavede de italienske brødre Arnaldo
Ginna og Bruno Corra nogle korte film, uden fotografiske optagelser, hvor de malede direkte på filmstrimlen. Dette er de første
abstrakte film – i den malerkunstneriske betydning: nonfigurativ.
Og de to brødre er de første, der arbejdede direkte på filmstrimlen. De tolkede et stykke musik eller et digt via farve og bemaling
på filmstrimlen. Uafhængigt af futuristerne var en tysk kunstner,
Hans Stoltenberg, i 1911 den første i Tyskland – som man kender
til – der skabte abstrakt film af indfarvede, billedløse filmforløb.
Desværre eksisterer ingen af filmene længere, men de er kendt via
samtidige beskrivelser.
I 1920’erne blev interessen for det særligt filmiske – for
hvad filmen kan til forskel fra andre kunstneriske medier – større
blandt billedkunstnere, skribenter og filmfolk: Det gjaldt ikke om
at præsentere en fortælling med fremdrift og spænding, men at skabe billedrytmer gennem klipning, gentagelser, former, lysindtryk,
spejlinger, forvrængninger. Det blev kaldt cinéma pur i Frankrig,
Der absolute Film i Tyskland. Og det er her, den “klassiske” avantgardefilm startede, som også dannede grundlaget for de senere
udviklinger inden for eksperimentalfilm. Franske Henri Chomette
lavede en film (dog med kamera) med den sigende titel Cinq minutes
de cinéma pur (Fem minutters ren film) i 1926 og skrev omkring samme tid:
Filmen er ikke begrænset til at gengive eller afspejle. Den
kan skabe og har allerede skabt en form for rytme. (…)
Takket være denne rytme kan filmen hente ny styrke
fra sig selv, som, når den holder sig fra faktalogikken og
objekters virkelighed, kan afføde en række ukendte visioner, der er utænkelige uden foreningen af kameralinsen
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og filmen. Iboende film, om man vil, ren film, fordi det er
adskilt fra alle andre elementer, hvad enten det er dramatik
eller dokumentar…
Igen ser man opfordringen til at anvende filmmediet ud fra dets særlige muligheder og helt uden litterært eller dramatisk forlæg eller et
ønske om at dokumentere noget i omgivelserne. Her er det værd at
nævne newzealænderen Len Lye. I 1921 skabte Lye, hvad han selv
kaldte “handmade film” og “direct film”, hvor han tegnede direkte
på celluloiden. Lye var optaget af film som visualisering af musik. Et
andet samtidigt og væsentligt navn var skotten Norman McLaren. I
1930’erne havde McLaren som ung kunstner ikke råd til filmruller.
Han tog derfor gamle filmstrimler, vaskede billedlaget af og malede
derefter direkte på filmstrimlen. Han arbejdede både med at tegne
billedramme for billedramme, men også med at bruge filmstrimlen
på langs, uden tanke på billedrammerne: “Jeg har i mit forhold til filmen forsøgt at bevare den samme nærhed og intimitet, som eksisterer
mellem en maler og lærredet.”
OBJEKTER PÅ FILMSTRIMLEN
Man Ray er kendt som fotograf, men arbejdede også som maler og
eksperimentalfilmsskaber. Som fotograf arbejdede han fra 1921 og
frem med at lægge objekter direkte på det fotografiske papir, belyse
det kort og så fremkalde det. Han kaldte det rayogrammer. Andre
arbejdede ud fra en lignende metode, herunder dadaisten Christian
Schad, der allerede i 1919 skabte schadografier. Denne billedform
var altså ikke funderet i affotografering, men i lysaftryk af konkrete ting, deres korpus og omrids på det fotografiske, lysfølsomme
materiale. Fotogrammets historie strækker sig dog længere tilbage:
Den første bogudgivelse med fotogrammer udkom i 1843 af Anna
Atkins. Hun lagde plantedele på det fotografiske materiale, belyste og fikserede skyggeaftrykket af emnet. Man Ray brugte rayogrammer i sin film Le Retour à la raison (1923), hvor han på korte
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Cinq minutes de cinéma pur (1926), Henri Chomette. Light Cone
Le Retour à la raison (1923), Man Ray. Man Ray Trust
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filmstrimler lagde søm, skruer, fjedre og andre genstande, belyste
dem og fremkaldte derpå filmen. Fotografisk optagede filmstrimler er opdelt i billedrammer, fordi film består af enkeltbilleder, men
sådan som Ray lagde sine ting på filmstrimlen, lå tingene henover
det, der svarede til flere billedrammer. Ydermere strøede han salt,
peber og andet på filmen for derved at opløse filmemulsionen, så
filmstrimlens billeder udfoldede sig som en slags kriblen af småpartikler henover lærredet.
DANSK EKSPERIMENTALFILMS
START
Man regner dansk eksperimentalfilms start med Albert Mertz’ og
Jørgen Roos’ novellefilm Flugten fra 1942. I 1940’erne var der en
lille gruppe billedkunstnere i Danmark, som lavede eksperimentalfilm, hvoraf nogle få film var malet direkte på filmstrimlen: Søren
Melson med abstrakte tegnefilm som Taaren (1947) og Punktpræludium (1948), og Jørgen Roos med sin film Opus 1 (1948), der fik en
pris ved en eksperimentalfilmskongres i Paris samme år.
Albert Mertz sammenklippede fra 1949 til 1950 en række
film baseret på fundet filmmateriale, som han satte sammen på ny,
herunder Lille farveknallert, der består af klarfilm, bemalet med rød
og blå. Andre film er tilfældigt sammenklippede filmstumper. Ingen
af disse eksisterer længere, men der findes beskrivelser og skitser.
Mertz mente, at “Når man kunne lave automatskrift-digtning, kunne
man vel også lave automatfilm”. Surrealisterne var kendt for at bruge
automatskrift for at komme om bag bevidsthedens kontrol af underbevidsthedens ucensurerede, ofte tabubelagte materiale. I 1948 lyder
Mertz’ vision for filmen:
Lad os drømme og ønske – Biograferne vil ikke længere
være kolde ventesale for dødshungrende mennesker eller
plydsbelagte konfektureæsker. Det skal blive livsglædens
rum, der lever og ånder rytmisk liv. Bagvæggen som en
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eneste verden af dynamiske farver og former, akustiske
rytmer fra den spædeste poesi til det vildeste skrig, billedets
firkant er sprængt, det hvide lærred benyttes ikke mere,
kun et levende rum, traditioner er sprængt, tilskueren eksisterer ikke længere.
Han udtrykker her et totalt opgør med underholdningsfilmens
forførende og fortrængende funktion. Hvad der var behov for, var
eksperimentalfilmens personlige og visionære sprog, med udspring
i livets mangfoldighed. Det er et synspunkt, der ligger i forlængelse
af dadaismen og surrealismen. I dadaismen ville man nedbryde traditioner, genrer og lade det, som kunst er og står for, være en del af
(daglig)livet, og i surrealismen hentede Mertz tanken om at udtrykke alt menneskeligt ucensureret.
KONKRET, KONSTRUKTIVISTISK,
STRUKTURALISTISK
Både før, men især efter 2. verdenskrig arbejdede mange kunstnere, komponister og forfattere i en konkretistisk-konstruktivistisk
retning, hvor mediet – maleri, sprog, lyd, film – blev betragtet som
et objektivt materiale. Det skulle altså ikke (nødvendigvis) anvendes
til at udtrykke kunstnerpersonens psyke eller ego. I stedet manipulerede disse kunstnere mediets elementer efter principper, der blev
hentet fra mediets særlige kendetegn, eller på basis af nogle talrækker eller lignende. Ofte foretog man en stærk reduktion af parametrene, således at man eksempelvis fokuserede på rent lys, eller
at man kun brugte elementære kamerafunktioner. Selvom beskrivelserne af de følgende film kan få dem til at virke næsten ens med
deres reduktion til hvide og sorte billedrammer, er deres baggrund
og begrundelse og ikke mindst oplevelseseffekt vidt forskellige.
Den franske situationist Guy Debord lavede Hurlement
en faveur de Sade i 1952 (finansieret af Asger Jorn). Han ville oprindeligt lave en collagefilm af fundne film, nyhedsklip og bemalet
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filmstrimmel, men endte i stedet med at lave en film bestående af
sorte og hvide billeder. Projektoren tændes og skyder hvide billeder
op på lærredet, mens monotone stemmer fylder lydsporet: “Der er
ingen film. Filmen er død. Der kan ikke længere være film. Hvis I
vil, så lad os diskutere,” erklærer en stemme tidligt i filmen. De hvide billeder erstattes af sorte billeder uden lyd. En tredjedel af filmen
(omtrent 20 minutter) består af den hvide projektion, mens resten af
filmen består af tavst, sort lærred. Det er jo en alvorlig udfordring
af tilskuernes tålmodighed. Gennem denne billed- og lydreduktive “antifilm” forsøgte Debord at negere tilskuerens passivitet. De
“manglende” billeder forflytter fokusset fra lærredet til selve biografsalen; fra det, der ses til den, der ser. Ved første visning på CinéClub d´Avant-Gardes på Musée de l´Homme i Paris opstod der voldsom tumult, og forevisningen blev stoppet efter blot ti minutter.
Tyskeren Dieter Rot skabte med Dot (1960) en film, der
fokuserede på lys: Han udstansede huller af forskellig størrelse i en
sortfilm, som medførte en levende forbidansen af lyspunkter med
dertil opstående efterbilleder på nethinden. Inden for kameraløs,
strukturalistisk film er Kubelkas Arnulf Rainer nok det mest berømte
eksempel. Den består også kun af hvide og sorte billedrammer. Det
vil sige, at tilskueren sidder i mørke, som afløses af hvide glimt – der
ligesom i Rots tilfælde forbliver i nogle sekunder på nethinden som
efterbillede. Lydsiden fulgte samme princip: stilhed i mørket, hvid
støj, når lærredet blev belyst. Lys og mørke, lyd og stilhed er efter
Kubelkas mening filmmediets fire grundelementer, som alle hænges
op på filmens enkelte billedramme. “Første princip i al filmæstetik
er, at ‘film er bevægelse’. Gennem mit arbejde indså jeg, at film ikke
er bevægelse, fordi intet nogensinde bevæger sig på lærredet. En
film er projektion af stillbilleder,” skrev han i Cinema no. 9, 1970.
Filmens struktur bygger på nogle af tolvtonemusikkens præmisser.
Kubelka talte selv om ‘metrisk film’, hvor rækkefølgen af de hvide
og sorte billeder er klippet efter talrækker. Som en yderligere påpegning af filmstrimlen som konkret materiale udstillede Kubelka en
kopi af filmen, så publikum kunne gå i detaljer med filmstrimlens
vekslen mellem sort og hvidt. Denne filmtype med sorte og hvide
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billedrammer kaldes også flickerfilm på grund af oplevelsen af den
flimren, der kan nærme sig en stroboskopeffekt. Det er der også tale
om i Tony Conrads The Flicker fra 1966, som kan forstås i sammenhæng med ‘Op Art’ og psykedelisk kunst. Det er igen kun sorte og
hvide billedrammer, men i modsætning til Kubelkas film, er den
klippet på en mere sansepåvirkende måde, hvor filmens direkte påvirkning af øjets retina er mere udtalt; Conrad havde længe beskæftiget sig med stroboskopvirkningen.
PERSONLIGE VISIONER
Amerikaneren Stan Brakhage udviklede fra 1952 og frem til sin død
i 2003 et helt specielt filmsprog, hvor det håndholdte kamera indgik
i et symbiotisk forhold med armens bevægelser, åndedrættet, lyset.
Kameraet blev et aktivt øje; en metamorfisk forlængelse af filmskaberens krop og psyke. Det var en stærkt personlig og poetisk-mystisk holdning til filmmediet, i modsætning til den næsten objektive,
konkrete film, omtalt ovenfor. Brakhage har også lavet kameraløse
film med bemaling og ridsning og med objekter på filmstrimlen.
Mest kendt er Mothlight (1963), hvor han klæbede insektvinger,
græsstrå, kronblade og andre gennemskinnelige naturmaterialer på
den klare filmstrimmel. Det er ikke muligt at føre en så tyk filmstrimmel gennem kopieringsapparatets mekanik, i nogle tilfælde
havde han derfor affilmet det. Skønt disse elementer farer hastigt
forbi i den endelige film, kan man stadig godt opfange, hvad disse er
udgjort af. Det er næsten som at se i et mikroskop. I Song 14 (1965)
lod han mug gro på 8mm-filmstrimlen – et meget konkret arbejde
med filmens kemiske side. I senere film, i 1980’erne, anvendte han
de former for lim, der bruges til filmredigeringen, til at male på
filmstrimlen, blandede det med farve, salt og lak, ligesom han også
udsatte filmstrimlen for varmebehandling. Brakhage skrev i 1996
om sine ridsede og malede film: “Jeg fotograferer ikke længere,
men maler hellere på klare filmstrimler – og befrier mig grundlæggende fra repræsentationens dilemmaer. Jeg søger en visuel musik,
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Mothlight (1963), Stan Brakhage
The New American Cinema Group/Film-Makers’ Cooperative
zzz hamburg spezial (1968), Hans Scheugl. Sixpack film
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en ‘musik’ for øjnene (da mine film i disse år er helt uden lydspor).
Ligesom komponisten kan siges primært at arbejde med ‘musikalske
ideer’, kan man sige, at jeg arbejder med ideer, der er iboende i film.”
Dette lyder næsten som et ekko af nogle af citaterne bragt ovenfor.
OPFORDRINGER OG AKTIV
INDDRAGELSE AF PUBLIKUM
En typisk praksis for Fluxus-kunstnerne var at give skrevne opfordringer til handlinger. Således også opfordringer til at udføre en
bestemt handling med film. Koreaneren Nam June Paiks skrevne
Filmscenario (1962/67) rummer et antal opfordringer, hvoraf følgende filmhandling er helt uden film: “Projicér lyset med projektoren
uden film på lærredet, så man kan nyde støvet, pletterne, støvets bevægelser på lærredet, linsen og i luften.” Denne opfordring udførte
han selv i Zen for film (1962-64). Her projicerede han klarfilm, hvor
ridser, støv og lignende indgår som en væsentlig del af æstetikken –
mens han selv sidder og mediterer foran projektoren.
Fluxus-kunstnernes arbejde var refleksioner over begrebet
kommunikation, og for den danske Eric Andersens vedkommende
handlede det ofte om en forhindret eller frustreret kommunikation.
I den skrevne Film 6 (1966) opfordrer han tilskuerne til at sætte sig
på stole i rækker; antallet af stole skal svare til antallet af tilskuere.
Man ruller en filmspole ud – (u)eksponeret og (u)fremkaldt, efter
eget valg – i en længde, der præcis svarer til den samlede længde
stolerækker. Den første tilskuer får overrakt første ende af filmrullen og rækker den videre til den næste, som trækker videre og så
fremdeles. På den måde trækkes filmrullen ned gennem rækkerne i
sin fulde længde, ligesom en film føres gennem projektoren fra start
til slut. Når første ende af filmstrimlen er nået ned til sidste person,
sidder den første person med filmrullens sidste ende. På den måde
har den første person haft hele filmen i hænderne, mens den sidste
kun får set den første billedramme. Et sigende eksempel på Andersens benspænd.
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Den danske multikunstner William Louis Sørensen skrev
også opfordringer til film, og senere video. Jeg nævner blot An
Unexposed 16mm fra 1968, hvor Sørensen opfordrer modtageren til
at udstanse huller i en ueksponeret 16mm film. Hullerne kan laves
efter et system eller tilfældigt. Filmen kan man præsentere for andre
med eller uden projektor; som sløjfe eller filmspole. Han udførte det
selv i 1968 med lysende huller af forskellig størrelse i sortfilm, Hulfilm. Ved en forevisning i 1984 bad han publikum om hver især at
råbe op ved en bestemt størrelse hul, efter eget valg, hvorved tilskuerne blev involveret i en råbekoncert dirigeret af lysglimtene.
I andre tilfælde bliver operatøren inddraget som aktiv
medskaber. Østrigeren Hans Scheugls zzz: hamburg spezial, også fra
1968, lægger op til, at man vælger en projektor, 8mm, 16mm, 35mm
eller 70mm, men i stedet for en film, trækker man en rulle tråd igennem projektoren. På lærredet ses således en tråd og dennes struktur
stærkt forstørret, som bevæges af operatøren, enten fra side til side,
centreret eller hvordan det nu end ønskes udført. Som Scheugl har
forklaret: “Kameraet indfanger ikke et billede (…) i modsætning til
såkaldte realoptagelser er der her tale om realprojektion” – og det er
således en fuldkommen kameraløs og celluloidløs film.
ANGREB PÅ PUBLIKUM
Dadaismen opstod omkring 1915 og proklamerede en total ophævelse af alt vedrørende kunst. Mange dadaister grupperede sig efter
nogle år som surrealister, der også formulerede kraftige angreb på
moral, og påstod, at det underbevidste er lige så ‘lovbundet’ som
naturlovene. Logisk nok var publikumsrelationen under angreb.
Både dadaister og surrealister oplevede, at publikum angreb deres
optrædener. Det blev med tiden sådan, at hvis ikke der havde været
aggressive reaktioner fra publikum, blev arrangementet opfattet
som mislykket. Også surrealistlederen André Breton foretog med
sin gruppe direkte slagsmålsangreb på optrædende surrealister, hvis
de havde en anden opfattelse af surrealismen end Bretons fraktion.
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I det stærkt konservative Østrig har det efter 2. verdenskrig
knebet med opgør med landets fortid som del af Nazi-Tyskland. Og
blandt kunstnere har denne fortielse resulteret i en række ekstreme kunstneriske udtryk, især fra Wiener Aktionismus-grupperingen. Dette bestod bl.a. i meget voldsomme optrædener i 1960’erne
og frem, hvor man skar i sin krop (Günter Brus og Valie Export),
anvendte rituelt opskårne dyrekroppe (Hermann Nitsch), dannede ekstreme selvudleveringsgrupper (Otto Muehl) og meget andet. Østrigerne Peter Weibel og Valie Export gik fra aktioner med
film til direkte angreb på publikum. I filmaktionen Exit (1968) så
publikum på en film projiceret på en skærm af stanniol. Pludselig
blev der skudt fyrværkeriraketter gennem stanniolskærmen og ud
over publikum, som naturligvis flygtede ud af lokalet. I 1969 havde
de nogle forevisninger i Tyskland og Schweiz, hvor Valie Export
slog på publikum med en lang læderpisk, og Peter Weibel rettede en
slags vandkanon mod publikum og sprøjtede vand ud over det. Som
Weibel skrev et sted i sine refleksioner over filmkulturens konventioner: “Hvis publikum ikke vil opgive sin passive rolle, må vi jo
tvinge dem til det.”
INSTALLATIONER OG
PERFORMANCES
Der er også blevet lavet performances foran et lærred eller en væg,
hvorpå en filmprojektors lys uden film projiceres, eventuelt med
brug af flere projektorer, der således skaber flere skygger. Den type
performance opførte engelske Malcolm Legrice en del af i 1970’erne.
Oftest med et spil på personens tilstedeværelse og dennes (skygge)
billede, det vil sige forholdet mellem fysisk realitet og billedet, der
nok er fysisk, men samtidig afspejler en anden form for virkelighed.
Det er således performances med filmperceptionen som emne, men
uden film.
Japanske Takahiko Iimura skrev: “Normalfilm opfattes som det, man ser på lærredet, hvor billedet projiceres. I mine
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filminstallationer er jeg ikke bare optaget af lærredet, men af hele
projektionssystemet, og jeg vil fremvise dette system: Systemet
der består af teknikken (projektor, væg-som-lærred) og materialer
(film, projiceret og ikke-projiceret lys) i et lokale.” Et eksempel er
From 1 second and eternity (1977), hvor to projektorer er rettet mod
samme væg. Hver projektor har en meget lang filmsløjfe, der løber
fra projektoren op til hjul i loftet og ned i projektoren igen. Den ene
film er klarfilm, den anden sortfilm. Filmsløjfer gentager sig selv og
kan principielt køre ‘evigt’, reelt til de er slidt op. På en anden væg
hænger en konkret blankfilm og en sortfilm, begge 24 billedrammer
lange, svarende til et sekund af en filmforevisning. Både filmstrimlerne på væggen og filmsløjferne, der hænger i lokalet, viser den
materielle side af de film, der projiceres på væggen – en form for
puritanisme, selvreference og minimalisme: Her er, hvad en filmprojektion består af. Intet skjult, ingen illusioner.
DESTRUKTION
Den eksperimenterende Kunstskole blev grundlagt i 1961 i København som alternativ til Kunstakademiet. Man begyndte efter et par
år så småt at arbejde med film ud fra grundholdningen: alt er simpelt. Per Kirkeby fortalte: “Så savede vi i filmrullen og slog huller i
den og spyttede på den og alt sådan noget. En kontaktmekanisme,
som svarede helt nøjagtigt til, hvordan vi eksperimenterede med
andre materialer på det tidspunkt, som så lå meget langt væk fra den
der pernitne abstrakte enkeltbilledanimering.” Filmene var dog ikke
så ødelagte, at de ikke kunne vises gennem en projektor.
Den tidligere nævnte Tony Conrad tog meget konkret fat
på destruktion af filmmaterialet: Til 4-X Attack (1973) havde han i
et mørkekammer hamret på en ueksponeret filmrulle, samlet de ridsede og skrammede dele, belyst dem med stroboskoplys og fremkaldt dem. I en filmperformance, 7360 Sukiyaki (1973), tog han
også en klarfilm og tilberedte den på en pande med krydderier og
æg, mens han stod foran lærredet i projektorens lys, uden film i, og
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Arnulf Rainer (1960), Peter Kubelka. LUX
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diskuterede alternativ filmproduktion med publikum. Til slut smed
han de stegte rester af filmen op på lærredet.
Jeg har lyst til at nævne en performance, selvom den var
med fotografisk film: Reel Time af engelske Annabel Nicolson. Titlen spiller på reel – filmspole – og real time – reel tid, en-til-en-tid.
Jeg overværede den i 1979 under 3rd International Avant-Garde
Festival i London. Det var en aktion med mange betydningslag:
Annabel Nicolson sad ved en symaskine. Hendes silhuet blev kastet
op på væggen via en filmprojektor uden film. På samme væg blev
der vist en filmsløjfe af en kvinde ved en symaskine. Filmsløjfen
var meget lang og blev ført gennem spoler under loftet og hen til og
gennem symaskinen og tilbage til projektoren. På den måde hakkede Nicolson huller i filmen ved hjælp af symaskinens nål. Filmbillederne af kvinden ved symaskinen blev derfor i stigende grad gennemhullede og flossede, indtil det til sidst var umuligt at fremvise
filmen. Igen blev det projicerede billede og dets materialitet påpeget:
filmsløjfen og processen, og ikke mindst dennes destruktion som
synligt resultat.

*
Filmhistorien har siden 1910’erne haft et område eller et spor, som er
blevet kaldt avantgardefilm, abstrakt film, undergrundsfilm, kunstfilm og andet, oftest samlet under betegnelsen, eksperimentalfilm,
(til Peter Kubelkas store fortrydelse). Det er et stort, internationalt
og frodigt område af filmhistorien, som de færreste kender til, fordi
disse film ikke vises kommercielt i biografer eller på tv, men i gallerier og filmklubber, på universiteter, udstillinger og museer; efterhånden ligger nogle af dem dog på nettet.
De kameraløse film, der er blevet beskrevet her, udgør blot
en lille del af eksperimentalfilmsområdet. At lave film uden kamera lyder jo som et paradoks, som en selvudslettelse. Og at reducere filmen til sorte og hvide billedrammer, at lave projektion uden
film eller at angribe publikum lyder jo som en blindgyde: Hvor går
man hen efter dette? Svaret er, at de kunstnere, der nævnes i denne
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sammenhæng, har arbejdet videre med andre af eksperimentalfilmens mange undergenrer. Film-uden-kamera har for dem været en
af flere udformninger af overvejelser over film som begreb, erkendelsesform, institution og kunstnerisk udtryksmiddel. De rejser
spørgsmål, som sjældent stilles i, af og med industriens film – eller
normalfilmen, for at bruge en samlebetegnelse.
Når jeg i titlen skriver “Fra bemaling til destruktion af
filmstrimlen” kan det lyde, som om jeg postulerer en logisk udvikling. Men jeg mener ikke, at der er nogen logisk, rationel eller
‘biologisk’ udvikling i kunst: Der er ikke tale om, at den ene isme
naturligt videreføres og afløses af en anden. Der er naturligvis megen påvirkning og reaktion-modreaktion, griben tilbage til tidligere
metoder og lignende, men der er ingen progression henimod en eller
anden form for ideelt højere mål eller ‘naturnødvendig’ udvikling.
Så jeg ser ikke en ‘logisk’ udvikling fra direkte bemaling på filmen
over destruktion af filmstimlen til angreb på publikum, selvom det
kan se sådan ud, når man i en artikel inddeler emnet i kategorier. De
udgør blot forskellige aspekter af eksperimentalfilmen.

Helge Krarup, cand. mag., forfatter, oversætter. Har skrevet om eksperimentalfilm
siden 1970.

