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Jeg lyttede til Robert Wyatts version af sangen Yolanda. Sangen er
oprindeligt skrevet af den cubanske sanger Pablo Milanés. De indledende linjer lyder:
Esto no puede ser no mas que una canción
Quisiera fuera una declaración de amor
Romántica sin reparar en formas tales
Que ponga freno a lo que siento ahora a raudales
Te amo
Te amo
Eternamente te amo
Min engelske oversættelse:
This can be nothing but a song
But I wish for it to be a declaration of love
Romantic, without laboring over forms that would
Restrict the feeling that is pouring over me
I love you
I love you
Eternally I love you
På spansk har vi to forskellige verber til at udtrykke kærlighed: te
quiero og te amo. Te amo er mest dybfølt.
Hvis du sidder og læser dette lige nu, må du gerne afspille sangen (Yolanda af Robert Wyatt). Med disse strofer reflekterer
Milanés over selve skrivehandlingen og dets formål og antyder en
iboende konflikt mellem form og følelse. Denne konflikt er mine
films kreative udgangspunkt.
Det er en sand glæde at have Wyatts version af en cubansk
popsang. Der er en besynderlig spænding mellem musikgenrer, fra
den folkekære Milanés til den mere eksperimentale Wyatt. Ved at
synge sin version af sangen på spansk understreger Wyatt, at sangteksten ikke fungerer oversat til engelsk. En oversættelse har sine
begrænsninger. Der eksisterer et betydningsfelt, du kun kan føle og
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forstå i en bestemt kulturs sprog. Spanske og anglofone kulturer er
så forskellige i deres forhold til affekt og beherskelse. Jeg er fanget
i begge, og mine film foregår af den grund på mange forskellige
sprog. Der er ofte dele af dem, som ikke er oversat. Jeg er særligt
interesseret i at arbejde med folk, der er udlændinge eller som ikke
har engelsk som modersmål.
Jeg har elsket værker af formalistiske filmskabere: James
Benning, Morgan Fisher og Michael Snow, blandt mange andre. De
er alle mænd. Som kvinde og feminist har jeg ofte tænkt: Kan jeg
være formalist? Indebærer det også en slags oversættelse? Betyder
det, at jeg må antage en mandlig subjektivitet?
I et notat af Carolee Schneemann lyder det:
Jeg mødte en Glad Mand. En strukturalistisk filmskaber –
men kald mig ikke det, det er noget andet, jeg laver, sagde han,
Vi holder af dig
Du er charmerende
Men bed os ikke om at se dine film
Det kan vi ikke
Der er visse film,
vi ikke kan se på:
Det personlige virvar
Følelsernes vedholdenhed
Håndberøringens sensibilitet
Den dagbogsagtige eftergivenhed
Det maleriske kaos
Den tætte gestaltning
De primitive teknikker
Hun afslutter ved at skrive:
Jeg tager ikke imod råd fra mænd, de taler kun til dem selv.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ KRITISK OG PRAKTISK
FILMSPROG DET EKSISTERER KUN FOR OG I ÉT KØN
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Han sagde: gør som jeg,
Vælg én tydelig proces
Efterlev dens mest strikse implikationer
Etablér på intellektuel vis et system af kombinationsmuligheder
Opret deres visuelle opsætning
På dette punkt synes strukturalisme og en feministisk praksis uforenelige. At skabe kunst på personlige præmisser virker uforsonligt
med en formel, transparent proces.
Der findes et essay om Joyce Wielands film af den canadiske filmskribent Michael Zryd, hvis afsluttende konklusion bærer
titlen Formalist eller Feminist? Wieland var en filmskaber. Hun var
også Michael Snows kone. Essayet beskriver et millieu, hvori man
kunne være det ene eller det andet, men ikke både og. Wieland udlevede begge roller i sit virke på en sådan måde, at det rejste ontologiske problemstillinger for visse historikere. Jeg oplever en konflikt,
der stammer fra en filmisk tradition, som er skrevet og defineret
af mænd. Jeg laver film, hvis kerne skildrer denne konflikt mellem form og følelse. Former optræder som neutrale, organiserende
kombinationsmuligheder. Der er følelse i tilstedeværelsen af begær,
længsel og tab.
Der er tab i oversættelsen af følelse til form, af én kultur til
en anden og af oplevelsen af indspilningen til dens repræsentation
på lærredet.
Footnotes to a House of Love var min afhandling på overbygningen ved CalArts i 2007. Målet var enkelt: at skabe en film
med synkroniseret lyd om tilblivelsen af et lydspor, der samtidig
fungerede som et portræt af et specifikt sted i den californiske ørken.
Vi tog billeder i ørkenen omkring fem timer øst for Los Angeles, stik øst fra 1-10-motorvejen, tæt på grænsen til Arizona. Der
fandt vi et halv-forladt hus, og fremgangsmåden blev, at jeg kørte til
og fra huset med forskellige mennesker over en seks måneder lang
periode. Vi oplevede meget forskellige vejrforhold og bevægede os
gennem forskellige følelsesmæssige tilstande. Jeg var interesseret i at
beskrive landskabet såvel som selve tilstanden af at være i det.
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Vivir para Vivir (2015), Laida Lertxundi
Words, Planets (2018), Laida Lertxundi
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Ved at udføre formalistiske filmeksperimenter i de californiske landskabers enorme strækninger lader man det ukontrollerede
komme tæt på. Og ved at sameksistere med andre mennesker i dagevis er der en oplevelses- og erindringskvalitet, som væver sig ind i
selve skabelsen. Det er en rodet proces.
Cry When It Happens / Llora Cuando Te Pase blev skabt i
2010 i Los Angeles. Jeg ville lave en sand Los Angeles-film. I Los
Angeles Plays Itself (2003) taler Thom Andersen om den “fjollede
geografi” i Hollywood-film, hvor en person kan køre ned ad La
Cienega Boulevard, dreje til venstre og pludseligt befinde sig i Los
Angeles midtby. Byens sande geografi er ikke gældende i disse film.
Den er forvrænget for at kunne skabe fremdrift i plottet.
Jeg optog filmen på the Paradise Motel i Angeleno Heights.
Vi optog ved solnedgang. Myldretidstrafikken var meget højlydt;
solen gik ned mod vest, på modsatte side af hotellet; og jeg ønskede,
at disse elementer blev følt og hørt. Jeg overvejede, hvad der ville
konstituere en ophævelse af en musikvideo, og hvordan jeg mon
kunne adskille musik fra billede, så deres separate rytmer ville forblive intakte. Jeg dyrkede virkelig Robert Bresson på det tidspunkt.
Det gør jeg stadig.
Vivir para Vivir / Live to Live blev lavet i 2015. Jeg har undervist i et filmfag af en slags i omkring ti år, hvor vi altid indleder
med at læse Raúl Ruiz’ essay Mod en shamanistisk filmkunst. Her
beskriver Ruiz en række heterodokse øvelser, der eksperimenterer
med fiktive rum i film. Vi begynder med at tegne og så bruger vi
disse tegninger som manuskript. Ruiz’ model fremsætter en slags
porøs fiktion, hvori alle henvisninger til historiske perioder fra hele
verden infiltrerer billedrammen.
Jeg viste mine film i et fag på kandidatgradsniveau i
Madrid, hvor jeg underviser, og min ven Carlos sagde: “Me gustan
tus pelis nuevas, son bastardas” (“Jeg kan godt lide dine nye film,
de bliver mere og mere bastardiserede”). Det er måske svært at
oversætte denne kommentar og gengive, hvorfor den er positiv. En
bastard betyder i ordets egentlige forstand en person, som er født og
opvokset uden en forælder, oftest en far. Måske er det dét, jeg leder
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efter i mine film, en måde at bryde med en bestemt paternalistisk
filmherkomst på.
Jeg betragter kroppen og kvindelig nydelse som steder,
hvorfra nye formalistiske strategier kan genereres. Jeg gik til lægen
og fik foretaget et elektrokardiogram. Jeg gav udskriften til Tashi Wada, og han behandlede det som et partitur og komponerede
musik ud fra det. Vi optog lyden af en kvindelig orgasme og Ezra
Buchla førte det så igennem en synthesizer. De røde og blå farvefelter blev lavet med en optisk printer på CalArts, som visuelt modsvar
på orgasmens rytme. Disse formalistiske øvelser udforsker, hvad
Jacques Lacan betegnede “kvindelig jouissance”. Jeg var interesseret i den kvindelige orgasme som grænsen for det repræsenterbare,
hvilket fremkalder konflikten mellem form og følelse.
Da jeg begyndte at lave 025 Sunset Red (2016) var jeg træt
af en særlig forståelse af mine film som noget dagbogsagtigt. Hvis
en kvinde laver noget, der beskæftiger sig med det personlige,
formodes det, at hun ikke besidder nogen kritisk distance. Derfor
tænkte jeg, fint! så laver jeg en personlig film om mine forældres
ungdom og deres lidenskab. Deres politiske overbevisninger brændte i deres bryst, som Milanés’ følelser for Yolanda, og denne passion
var formalistisk organiseret gennem kommunismen. Min far var
generalsekretær for Kommunistpartiet i Baskerlandet. Jeg ville kontrastere mine passioner med deres og skabe et portræt af, hvem de
var i deres mest utopiske tilstand. Jeg begyndte at grave ned i familiealbummer, jeg kyssede min partner foran kameraet og brugte mit
menstruationsblod som maling i filmen. Jeg løb ind i min perkussionist-ven Corey Fogel, og han spurgte mig, hvad jeg arbejdede på
for tiden. Jeg fortalte ham, at jeg var i gang med at lave en abstrakt
selvbiografi. Han sagde: “Er alle dine film ikke det?” Jeg svarede:
“Nej, kun den her”.
I 2017 blev jeg gravid og begyndte at optage en ny film
med titlen Words, Planets. Jeg lavede en version over sommeren, og
tænkte, at den var færdig, men da jeg fødte, medførte moderskabets
forvandling, at min psyke tvedelte sig. Som følge deraf blev filmen
genskabt på en ny måde, hvor den fordoblede sig selv. Filmen følger
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et sæt formalistiske forslag fra det Ruiz-essay, jeg nævnte før. Den
blev skabt i samarbejde med mine studerende. Vi ser kvinders arbejde to gange, først mens de udstanser filmstrimlens overflade, og derefter ved at se denne strimmel projiceret. At være mor og kunstner
på samme tid synes at udgøre en paradoksal position: Min kreative
libido er mere aktiv end nogensinde før (jeg har skabt et menneske,
nu kan jeg skabe alt), men en kombination af patriarkalske projektioner og udmattelse kan stå i vejen for arbejdet. Denne spænding
er måske foruden forløsning, men den bibringer en ny forståelse af,
hvad det vil sige at skabe.

Oversat fra engelsk af Oscar Pedersen.
Laida Lertxundi, filminstruktør og kunstner, bosat i Baskerlandet og Los Angeles.
Hendes seneste film er Words, Planets.
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