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If we are indeed doomed to the comically convergent task  
of dismantling the universe, and fabricating from its stuff 
an artifact called The Universe, it is reasonable to suppose 
that such an artifact will resemble the vaults of an endless 
film archive built to house, in eternal cold storage, the in-
finite film.

– Hollis Frampton

Den 1.november 1520 blev portugiseren Ferdinand Magellan den 
første europæisk e søfarer til at sejle syd for Sydamerik a. Han fik  se-
nere Magellanstrædet opk aldt efter sig og opk aldte selv Stillehavet. 
Magellan blev hugget ihjel et sted i Filippinerne. Kun 18 af de i alt 
280 rejsende vendte i 1522 hjem, hvorved rejsen blev afsluttet, og det 
blev vist, at jordk loden k unne omsejles. Dette punk t, hvor udrej-
se og hjemrejse forenes, udgør Magellans dobbelthed – det vil sige 
sammenslutningen af det endelige og det uendelige via det cyk lisk e. 
Filmhistorien er fyldt med værk er, der udforsk er denne dobbelthed. 
Nævneværdige ek sempler er Jacques Rivettes debutfilm Paris nous 
appartient (Paris Belongs to Us, 1961), Kira Muratovas svanesang 
Vechnoe vozvrashchenie (Eternal Homecoming, 2012) – og ik k e mindst 
store dele af Raúl Ruiz’ œuvre. Den mest direk te udforsk ning af 
Magellans dobbelthed sk al dog findes i den amerik ansk e avantgarde- 
filmsk aber Hollis Framptons sidste store filmprojek t, den såk aldte 
Magellan-cyk lus. Projek tet blev påbegyndt i de tidlige 1970’ere og 
sk ulle bestå af en ræk k e løst forbundne, abstrak te k ortfilm. Framp-
ton nåede ik k e at færdiggøre sit projek t inden sin død i 1984, men 
man k an med rette spek ulere i, om Frampton overhovedet havde 
ønsk et det afsluttet. Det vigtige i værk et var nemlig ik k e de enk elte 
k ortfilm, men deres sammenføring i et cyk lisk  visningsritual, dik-
teret af bestemte nedslag i den til formålet opdigtede 371 dage lange 
Magellan-k alender. Som enhver cyk lus var værk et en fortløbende 
proces uden endepunk t. Magellan-cyk lussen var Framptons forsøg 
på at nå uendeligheden via filmmediet.
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Projek tet k an ses som en reak tion på en ræk k e notater om 
film, som Frampton udgav i 1971 under titlen “For a Metahistory of 
Film.” Heri forestiller Frampton sig en tandem af to filmmask iner. 
Den ene producerer en bestandig og k aotisk  stormflod af billeder, 
som bølger sig mod fremtiden. Den anden, vendt mod fortiden, 
forsøger at tæmme de billeder, det første filmapparat producerer. For 
Frampton var den første filmmask ine et symbol på verdenshistori-
en, den anden mask ine et symbol på mennesk ets forsøg på at finde 
mening i verdenshistoriens råmateriale. Ude af stand til at tilnærme 
sig verdenshistorien i dens rå form, er filmsk aberen ifølge Frampton 
henlagt til en ek sistens som metahistorik er. For Frampton var dette 
dog ingen årsag for metahistorik eren til at opgive sin vej mod uende-
ligheden. Denne måtte i stedet nærme sig uendeligheden via det, som 
filosoffen Wilhelm von Humboldt har k aldt den uendelige brug af 
endelige midler, altså den ubegrænsede genbrug og rek ombination af 
et endeligt materiale. Magellan-cyk lussen var Framptons forsøg på at 
k rystallisere disse tank er om den metahistorisk e filmsk aber, der i sin 
jagt på uendeligheden fanges i k rydsfeltet mellem variation og repeti-
tion, udforsk ning og udnyttelse, det cyk lisk e og det lineære.

Denne tematik  træk k er som sagt dybe tråde i filmhistorien. 
Mere end nogen anden har Raúl Ruiz brugt filmmediet til at udfor-
sk e og omfavne foreningen af det lineære med det cyk lisk e via uen-
deligheden. Således starter et typisk  Ruiz-værk  med en k artografisk  
optimisme og trang til eventyr, men ender som regel i et paralleluni-
vers, hvor tingene synes at starte forfra. Kortfilmen Zig-Zag (1980) 
repræsenterer den måsk e k lareste k rystallisering af denne bevæ-
gelse. Vi starter med et ark etypisk  Ruiz-billede: En hånd k aster en 
terning i sk yen. Resten af filmen bygger på den præmis, at udfaldet 
af terningek astet determinerer et punk t på et k ort, som filmens k a-
rak terer har til opgave at finde frem til inden for en fastsat tidsram-
me. En rent numerisk  og tilfældig proces må omsider k ortlægge alt, 
der k an k ortlægges. Eller må den? Filmen slutter lettere ironisk  med 
et billede af jordk loden, der drejer om sin egen ak se. Krak elerer den 
k artografisk e ambition i det moment, det cyk lisk e nås, eller er det 
først her, den k artografisk e ambition er fuldendt? For Ruiz er det 
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væsentlige at pege på, at enhver k ortlægning nødvendigvis har en 
k ortlægning af sig selv som k artografisk  biproduk t. Selvom vi k an 
bevæge os mod den totale k ortlægning, ender vi altid i en k nude: 
Den totale film er den film, der indeholder sig selv, men en sådan 
film k an ik k e ek sistere, for i det moment, filmen vedlægges sig selv, 
ændrer filmen sig, og dermed må denne nye film også tilføjes – ad 
infinitum. Det er i dette moment, at uendelighedens endelighed gi-
ver sig til syne i en cyk lisk  logik  af genbrug og genk omst. 

Det er også her, at spændingen mellem jagten på den totale 
k ortlægning og jagten på uendeligheden tager form som spændin-
gen mellem det tidslige og tidløse. Særligt et par fransk e filmsk abere 
har udforsk et denne dialek tik . Hos Alain Resnais er det primære 
objek t for denne spænding den mennesk elige huk ommelse. Resnais 
startede dog et andet sted, nemlig med ideen om en universel, k os-
misk  huk ommelse. Hvis den uendelige film for Frampton repræ-
senterede verdenshistoriens råmateriale, repræsenterer bibliotek et i 
Resnais’ Toute la mémoire du monde (All the World’s Memory, 1956) 
universets huk ommelse. Dette bibliotek  er ik k e statisk , men holdes i 
bevægelse af hver og en af de insek tlignende arbejdere, der – filmet 
med Resnais’ overvågningsagtige fugleblik  fra oven – k onstruerer 
og rek onstruerer hver deres bid af dets indhold. Det uendelige bib-
liotek  ek sisterer hverk en i nuet, fortiden eller fremtiden, men i det 
rum, der forener dem. Dette bibliotek  snegler sig ik k e fremad i en 
lige linje, men binder k nuder på sig selv i dets ak k umulation af ma-
teriale. Resnais bevægede sig dog hurtigt væk  fra det tidslige som en 
udforsk ning af fremtidens mulighedsrum, for i stedet at besk æftige 
sig med det, der senere sk ulle blive hans hovedtema: nemlig men-
nesk ets personlige fortid, der i dens uendelige genk omst ender med 
at indfange og paralysere fremtiden. I Je’taime, Je’taime ( Jeg elsker 
dig, jeg elsker dig, 1968), der indeholder en repetition i selve titlen, 
fanges den selvmordstruede hovedk arak ter Claude i et tidsrejseek s-
periment, der lader ham gennemleve sin personlige historie. Claude 
ender i en mindek arrusel, hvis centripetalk raft langsomt overvin-
der dens centrifugalk raft. I sidste ende står en enk elt begivenhed 
tilbage – nemlig hans selvmord – som genafspilles igen og igen i 
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(1-2) Zig-Zag (1980), Raúl Ruiz. INA
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(3-5) Toute la mémoire du monde (1956), Alain Resnais
 Films de la Pleiade
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en k onfrontation med sit mindelandsk abs cyk lisk e uendelighed. Er 
selvmordet fortid eller fremtid? Ligesom alle Resnais’ film, er denne 
tragisk , fordi alt i en vis forstand er fortid, hvis magnetisk e tiltræk-
ning overdøver og eliminerer nutidens og fremtidens muligheds-
rum. Filmens sidste billede viser en mus fanget i en glask uppel – en 
mus, der før i filmen er blevet udsat for samme tidsrejseek speriment. 
Glask uplens funk tion i Je’taime, Je’taime er her lig jordk lodens funk-
tion i Ruiz’ Zig-Zag. 

For en anden fransk  filmsk aber, Jacques Rivette, tegnes 
dialek tik k en mellem udforsk ning og udnyttelse på lidt anden vis. 
Her er nutiden ik k e en fattig variation af fortiden, men et åbent 
rum. Hvis Resnais’ univers fanger nutiden i fortiden, ser vi det 
modsatte hos Rivette: her fanges fortiden i nutiden. På det ene plan 
i denne nutid er Rivettes k arak terer typisk  i bevægelse – til fods, 
vel at mærk e. I en psyk ogeografisk  manøvre k ortlægger og udvider 
k arak tererne det byrum, de bevæger sig i, som i Le Pont du Nord 
(1981), eller agerer forfulgt og forfølger, som i Céline et Julie vont en 
bateau (Celine and Julie Go Boating, 1974). Karak terernes bevægelser 
er ik k e retningsbestemte, men de er heller ik k e tilfældige: De balan-
cerer snarere mellem det forudsigelige og uforudsigelige. Ved siden 
af dette plan, hvor tid og rum udforsk es på nysgerrig, udadvendt 
vis, udspiller sig der et andet plan i Rivettes film: her vendes tid og 
rum mod sig selv og nedbrydes. Det, der typisk  er i fok us på dette 
andet plan, er et teaterstyk k e. Ligesom k arak tererne er teaterstyk-
k et altid undervejs, men hvor k arak tererne i sidste ende bevæger sig 
fremad, bevæger teaterstyk k et sig indad. Teaterstyk k et bliver aldrig 
til en enk el helhed, men ender som et fragmenteret misk mask  af dets 
mulige variationer. På samme måde nedbrydes afstanden mellem 
den forfulgte k vindelige persona og dennes forfølger aldrig helt. 
I sidste ende forenes Rivettes mennesk er og teaterstyk k er af deres 
mangel på evne til at finde ro.

For Ruiz, Frampton, Resnais og Rivette, og særligt for de 
tre førstnævnte, mundede den encyk lopædisk e ambition og jagten 
på uendeligheden ud i en reflek sion over dens endelighed. Hvad der 
forener disse filmsk abere, er dog ik k e blot deres tematisk e affinitet, 
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men også den metode, hvormed de via filmmediet undersøgte be-
stemte ideer, nemlig via en illustrativ metode. Én nutidig filmsk aber, 
som har taget jagten på uendeligheden mere bogstaveligt, er k unst-
neren Jeffrey Thompson.

DEN BLINDE JAGT PÅ DEN 
TOTALE KORTLÆGNING

I 2018 forsøgte Jeffrey Thompson at sk abe samtlige mulige bille-
der. I videoinstallationen Every Possible Photograph blev en com-
puter sat til at generere alle mulige pixel k ombinationer inden for 
et sæt af arbitrært fastlagte begrænsninger, via en såk aldt “Mon-
k ey-On-A-Typewriter”-algoritme. Denne billedstrøm blev herefter 
fodret til et sæt af tv-sk ærme. Hvis Thompsons algoritme blev givet 
tid nok , ville samtlige ek sisterende og mulige film på et tidspunk t 
duk k e op på en af udstillingens sk ærme. Titlen på Thompsons værk  
snyder dog, for algoritmen har ik k e sk abt ‘alle mulige billeder’ i 
absolut forstand, men blot alle mulige billeder inden for det arbitræ-
re sæt af begrænsninger, algoritmen arbejder under. Værk et lover 
mere, end det holder. Men hvor meget lover det? Et sæt af begræns-
ninger k unne være det typisk e spek trum fra 0-255 for hver af de tre 
farvek analer rød, grøn og blå, samt en billedstørrelse på 1000×1000 
pixels. I dette tilfælde er antallet af billeder, installationen løber 
igennem 10^10^6.858514371925671. Dette astronomisk e tal giver et 
hint om, at selvom det er teoretisk  muligt at generere enhver mulig 
film inden for et sæt af begrænsninger, er det ik k e ensbetydende 
med, at det er prak tisk  realiserbart. Et andet spørgsmål trænger sig 
på: Kan Jeffrey Thompsons mask ine i princippet sk abe alle mulige 
film, i absolut forstand? Svaret er, at alle mulige billeder, og dermed 
film, ik k e k an genereres hverk en i teori eller prak sis. Årsagen er, 
som grundlæggeren af sæt-teori, Georg Cantor, beviste, at det altid 
er muligt at finde et tal, som ik k e k an lok aliseres i en given uendelig 
sek vens af elementer. Selvom vi har sk abt et uendeligt antal fik tio-
ner og film, er der stadig mulige film, som ik k e er indeholdt i dette 
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(4) Le Pont du Nord (1981), Jacques Rivette. Kino Lorber
(5)  Less (1973), Hollis Frampton. 
 The New American Cinema Group/Film-Makers’ Cooperative
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sæt. Vi k an altså aldrig generere alle mulige film eller billeder.  Det 
er dog ik k e nødvendigvis ønsk eligt at sk abe alle disse billeder. Det 
astronomisk e sæt af mulige film eller billeder, som en algoritme som 
Thompsons producerer, vil hovedsageligt bestå af støj. Dette følger 
af, at der, givet en tilfældig distribution af elementer, over tid altid 
vil ek sistere langt flere uordentlige k onfigurationer end ordentlige 
k onfigurationer af disse elementer. Den blinde og rent ek splorative 
bevægelse igennem mulighedsrummet leder overvejende til støj. Et 
mere raffineret spørgsmål, filmsk aberen, der tager jagten på uende-
ligheden bogstaveligt, k an stille, er derfor: Hvorledes k an man sk a-
be et k omplet sæt af alle film med den præmis, at de enk elte film sk al 
være k valitativt adsk illelige fra hinanden, altså k omprimerbare med 
en vis k onstant? Computervidensk aben fortæller os, at det er umu-
ligt at generere dette totale sæt af k valitativt adsk illige billeder, så 
også her må filmsk aberen give fortabt. Konk lusionen er, at så snart 
vi sætter arbitrære begrænsninger for k omplek sitet eller ‘værdi’, er 
der ingen måde, hvorpå vi k an finde ud af, om sættet er uendeligt 
eller ej, ligesom vi heller ik k e k an bestemme, hvilk e elementer, der 
findes i sættet. Samtidigt: Hvis vi vælger et sæt arbitrære k vantita-
tive begrænsninger, k an vi rent teoretisk  sk abe alle mulige billeder 
inden for denne ramme, som Jeffrey Thompson forsøgte sig med, 
om end det er prak tisk  umuligt at generere dette sæt af billeder. Slut-
teligt er det umuligt at sk abe alle mulige billeder i absolut forstand. 
Den bogstavelige metode, som Jeffrey Thompson forsøgte sig med 
i sin jagt på totaliteten, leder i sidste ende til uløselige problemer 
og prak tisk  uoverk ommelighed. Filmsk aberen giver dog ik k e op 
af denne grund, men må, som Resnais, Rivette og andre har gjort, 
formidle k onk lusionen på illustrativ vis.

DET UENDELIGT SMUKKE

Der findes ik k e en absolut uendelighed – dette var en del af Can-
tors lære. Frampton, Ruiz og de andre var på rette vej. At vi i jagten 
på uendeligheden enten ender i k ombinatorisk  udmattelse eller 



cyk lisk e struk turer, behøver dog ik k e være en depressiv erk endelse 
– hverk en for den prak tisk  anlagte filmsk aber, der forsøger at tilgå 
uendeligheden på bogstavelig vis, eller for de, der forsøger at tilgå 
uendeligheden på illustrativ vis. Livet forsøger ik k e at producere 
alle mulige struk turer, det samme gør sig gældende for k unst. Nær-
mere arbejder vi inden for en meget, meget smal portion af, hvad 
der er muligt. Film er film på grund af de begrænsninger, mediet 
k onstant sætter for sig selv. Det helt centrale spørgsmål er derfor: 
Hvilk e grader af frihed må vi tildele et system, før det begynder at 
mindsk e sin k reativitet eller mulighed for at fuldføre arbejde? Suc-
cesk riteriet er at bevæge sig mod uendeligheden langs de værdiful-
de k oordinater i mulighedsrummet og filtrere de retninger væk , der 
leder til støj. På vejen igennem dette mulighedsrum vil vi støde på 
nye ark itek turer, som opdaterer reglerne for, hvad der accepteres. 
Dette er gansk e simpelt udvik ling. Denne udvik ling k an ik k e defi-
neres på forhånd, men k ommer til syne i vek selvirk ningen med sk a-
belsen af nye begrænsninger. Magellan rejste jorden rundt til havs, 
men det var ik k e før hans medrejsende nåede tilbage til det punk t, 
de startede fra, at rejsen fandt sin værdi. Denne forening af udrejse 
og hjemrejse bestemmer i sidste ende successen af vores færd igen-
nem det uendelige mulighedsrum. 

Daniel Skipper Rasmussen, cand.mag. i Film- og medievidenskab ved  
Københavns Universitet, freelance skribent.


