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I slutningen af 1950’erne påbegyndte Roberto Rossellini (1906-77)
det, der skulle vise sig at blive et årtier langt arbejde med tv. Efter at
have tilbragt godt og vel tyve år i filmindustrien, hvor den neorealistiske trilogi (1945-48) og 50’er-filmene med sin daværende hustru
Ingrid Bergman i hovedrollen havde gjort ham til en af italiensk
films mest anerkendte instruktører, så Rossellini det nødvendigt at
vende filmkunsten ryggen. Det kunstneriske sporskifte var først
og fremmest funderet på en samtidig billedkonsumeringskritik og
fremmedgørelse over for filmindustriens væsen. Film var for Rossellini at se ikke meget andet end et produkt af en stigende amerikaniseret, eskapistisk massekultur: “Jeg har tiltro til alt, undtagen
filmen,” blev et genkommende credo. Hvis Rossellini nogensinde
øjnede den blomstrende modernistiske filmkunst i 1960’erne som et
billedbevidst redningsprojekt, der skulle gøre op med massekulturen, blev løftet om en ny billedverden i alle tilfælde hurtigt brudt, da
den modernistiske film vendte sig indad og blev selvoptaget: “Hvad
nytter det at frigøre filmen fra pengeglubske hænder … hvis det blot
er for at give efter for individets fantasier?”
For Rossellini var tv et instrument, der skulle spille en essentiel rolle i skabelsen af et nyt, oplyst samfund. For at kunne træde ind i fremtidens samfund rettede Rossellini sit tv-blik mod fortiden. Det gjaldt om at genopdage menneskets essens, og undslippe
det moderne menneskes korruption: “Det moderne samfund og den
moderne kunst har vist sig at være destruktive over for mennesket,
men tv kan bidrage til dets genopdagelse. Tv, en kunst uden traditioner, tør gå ud og lede efter mennesket.” Der er noget dybt fascinerende ved den totale tillid, Rossellini lagde i tv-mediets utopiske
muligheder – han definerede ganske enkelt tv-mediet ud fra alt det,
det endnu ikke var, eller rettere sagt; alt det, det endnu ikke havde
opnået. Tv tilbød sig som en lysåbning, et blankt lærred, hvorpå det
oplyste menneske skulle skitseres.
Således påbegyndte Rossellini sin, i mine øjne, mest radikale periode, hvor han producerede en række historiske tv-film
om nogle af den vestlige verdens væsentligste skikkelser, Sokrates, Ludvig 14., Jesus, René Descartes, Blaise Pascal. Radikal,
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fordi tv-filmene ikke blev skabt med henblik på at være kunst eller
underholdning – de var historielektioner. Det samme gjaldt Rossellinis egen rolle: Han var ikke kunstner, men pædagog. Ærindet
var at transmittere disse figurers liv og tanker på en så konkret,
ikke-abstrakt facon som muligt. For herigennem lå muligheden for
at genoplive det audiovisuelle sprog i oplysningens navn, hvorved det
kunne vriste sig fri fra og bevæge sig hinsides den døende filmkunst.
TRANSPARENTE
INFORMATIONSBILLEDER
I 1972 lavede Rossellini Blaise Pascal, der skildrer titelkarakterens
liv fra 17 års-alderen og frem til hans død i 1662 som 39-årig. Vi får
indsigt i Pascals hverdagslige liv samt udviklingen af hans filosofisk-matematiske virke. På papiret forekommer filmen ret dramatisk:
Vi iagttager en hekse-retssag, der resulterer i dødsdom, Pascals
søsters død, regressive modstandere af Pascals idéer og opfindelser og ikke mindst Pascals forværrende helbred, der gennem hele
filmen tvinger ham til sengs. Cartesius (1974), der omhandler René
Descartes’ publikationer og eksistentielle kriser, tager ligeledes
afsæt i det private, mens nogle af de andre tv-film, såsom Socrate
(1971) og L’età di Cosimo de Medici (The Age of the Medici, 1972), i
højere grad fokuserer på henholdsvis Sokrates’ og Medici-familiens
opsigtsvækkende adfærd i den offentlige sfære. Uanset om Rossellini befæster sit kamerablik på det private eller offentlige, finder man
ofte i filmene et klassisk antagonistisk forhold mellem hovedpersonerne og samfundet; mødet mellem den lysende idé og den reaktionære masse. Årsagen til, at Rossellinis historielektioner så alligevel
fremstår som alt andet end klassiske, er fordi de iscenesættes på en
så prosaisk-didaktisk måde, at handlingernes substans fuldkommen
afdramatiseres. Rossellini har ved flere lejligheder peget på den tjekkiske 1600-tals præst Jan Amos Komenskýs pansofiske skrifter som
en afgørende inspiration for sine tv-projekter. Komenskýs skrifter
anlagde en inkluderende pædagogik, der skulle kunne lære alle alt.
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Rossellinis forståelse af pansofien var funderet på en tro om den
rene viden, hinsides enhver ideologi – og denne rene tilstand af viden eksisterede som et naturligt følge af Sandheden som en singulær
og total entitet: “Der findes kun en; der findes ikke flere sandheder,”
som Rossellini engang sagde. Den sublime sandhed er kernen i Rossellinis tilgang til sine historielektioner. Det er nok også grunden
til, at folk som Pedro Costa, Éric Rohmer og François Truffaut alle
har pointeret, at Rossellinis manglende fantasi var kilden til hans radikalitet. Rossellinis kamerablik er demonstrativt direkte, konkret,
fastbestemt. Den afdramatiserede handling var for Rossellini et
forsøg på at nå ind til billedets nøgne sandhed. Det handlede om at
skabe “transparente informationsbilleder”, det vil sige rene billeder,
der kunne identificeres med entydig viden.
ROSSELLINIS
INFORMATIONSDISTRIBUTION
Ofte – og her må jeg generalisere, da jeg beskriver adskillige tv-film
– indledes en scene i en totalindstilling. En del af scenerne er endda
optaget i blot en indstilling. Der findes en kausal forbindelse scenerne imellem, men måden, det dramaturgiske element tilbageholdes
på, medfører samtidig en reducering af disse forbindelser, hvorfor
den enkelte scene udgør sin egen isolerede entitet.
Rossellini udviklede en særlig zoom-fjernbetjening til sine
tv-film, så han kunne “klippe” i indstillingen ved at zoome ind og
ud, fremfor rent faktisk at klippe. Således udfolder scenerne sig
gennem dynamiske bevægelser i rummet. Zoom-funktionen forfladiger dog på samme tid billedernes dybde, hvilket tilfører noget helt
særligt til disse bevægelsesmotiver. I slutscenen af Socrate går Sokrates rundt blandt sine ligesindede og taler om kroppen og sjælens
interne forhold, inden han så drikker skarntyde-giften, der skal slå
ham ihjel. Kameraet følger hans bevægelser, og da han på et tidspunkt stopper op, bremser kameraet også, for i stedet at indramme
Sokrates’ ansigt i et fladt nærbillede ved hjælp af zoom-funktionen.
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L’età di Cosimo de Medici (1972), Roberto Rossellini.
Criterion Collection
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Der er intet imponerende eller betagende over denne indstilling.
Intet smukt. Rossellini blev aldrig forført af filmkunstens mystik, og
forsøger derfor heller ikke at forføre os med sine kamerabevægelser. Kameraets fordobling af karakterernes bevægelser har en langt
mere konkret funktion, nemlig at indskrive karaktererne i rummets
materielle tekstur. Det billedkompositoriske forhold mellem krop,
genstand og rum udfoldes også ofte ved at karakterernes remedier,
skrifter og videnskabelige instrumenter udgør billedets forgrund,
mens karaktererne trækkes tilbage til baggrunden. Apparaterne
får som resultat en nærmest skulpturel dignitet, uden at de herved
tillægges en forførende værdi. Som den amerikanske filmforsker
Michael Cramer også pointerer i sin bog Utopian Television (2017),
bevæger Rossellinis historielektioner sig langs to spor for at distribuere forskellige informationer. Det ene spor er udgjort af filmenes overordnede handlingstråde og tematiske emner; Augustin af
Hippos åndelige udvikling i Agostino d’Ippona (Augustine of Hippo,
1972), Pascals virke i Blaise Pascal, Medici-familiens magt i L’età
di Cosimo de Medici. Det andet spor er disse materielle detaljer og
skulpturelle apparater, der spiller en rolle i den givne historiske
persons hverdagsliv. Dette spors elementer og handlinger påpeges
sjældent af karaktererne selv, men tildeles ikke desto mindre et ekstraordinært visuelt fokus i de individuelle scener.
Rossellini bevæger sig ofte i et sekventielt system mellem de to spor: Som når retssagen mod Sokrates tilvejebringer en
udførlig demonstration af det athenske retssystem, eller i La Prise
de pouvoir par Louis XIV (The Taking of Power by Louis XIV, 1966),
når Ludvig 14. inviterer medlemmer af det franske hof til middag,
hvilket muliggør en præsentation af tjenestefolkets hverdagsligt-rituelle udførelse af middagsserveringen. På samme måde ser vi gang
på gang en sekventiel informationsdistribution i L’età di Cosimo de
Medici og Cartesius, som indvæver en etnografisk, eller rettere sagt
dokumentarisk, forståelse af samtidens socialpolitiske, kulturelle,
medicinske og juridiske praksisser – og ikke mindst de igangværende udviklinger inden for de respektive områder – med den overordnede fortælling.
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Andre gange bevæger Rossellini sig parallelt langs begge
spor ved at fordele dem på hver sit plan af det audio-visuelle sprog.
Den overordnede handlingstråd udfoldes auditivt, mens de materielt-historiske detaljer skildres visuelt. I en af Blaise Pascals indledende scener diskuterer Pascal og søsteren Jacqueline forholdet mellem
Gud og Djævlen i forbindelse med en forestående retssag mod en
kvinde, der er anklaget for kætteri. Samtalen indfletter sig i filmens
overordnede udlægning af forholdet mellem religion og videnskab.
Under deres diskussion følger kameraet Pascal og Jacqueline rundt
i køkkenet. Jacqueline bærer en kurv med forskellige råvarer, som
tjenestepigerne bukkende tager imod for at påbegynde forberedelsen
af et måltid. Mens dialogen fremmaner den overordnede handling,
altså Pascals forhold til religion og videnskab, illustrerer selve billederne det andet spor. De to informationskanaler har karakterernes
kroppe som oprindelsespunkt, men eksisterer parallelt og simultant
uden at kommentere på hinanden.
Generelt er kroppen et interessant element i historielektionerne. Karakterernes ansigter er mestendels udtryksløse, deres
bevægelser stive, de mange lange monologer er monotone og rigide.
Karaktererne kigger sjældent på hinanden, når de fremfører deres
replikker, men stirrer derimod tomt ud mod et sted uden for kameralinsens synsfelt. Rossellini var ekstremt specifik i sin instruktion, når det kom til skuespillernes gestik. Som Pierre Ardit, der
spillede Pascal, har forklaret: “Jeg er som en stol i filmen … Han
kontrollerede mig som en forsøgskanin, man siger “gå til højre,
gå til venstre” til. Jeg gik til højre, venstre, jeg løftede min hånd
sådan … han baserede hele sit virke på et fokus på gestik.” Rossellini søgte at fjerne al unødig “støj” og transmittere ren viden i sin
destillerede klarhed gennem et ekstraordinært fokus på ordets vægt
gennem gestikkens demonstration. Historielektionerne er ikke psykologiskdrevne karakterstudier, men en udfoldelse af kroppe, der på
en og samme tid antager to former. De er, som den franske filosof
Jacques Rancière beskriver det, “historiserede kroppe” i og med,
at de er iført datidens klæder og indskrevet i datidens miljø. Men de
er også udsigelseskroppe – tidløse beholdere for “ideen” og ordet,
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med mindre eller ingen opmærksomhed på psykologisk identitet.
Og mellem de to kropsformer åbner der sig et friktionsfelt: Karakterernes udtalelser virker fjerne fra dem selv, men samtidig svækkes
deres kroppe som filmene udfolder sig – som om den historiserede
krop reagerer på udsigelseskroppens tidløshed. Idéens kraft skaber
svækkede legemer. Pascal dør, Descartes tilbringer det meste af dagen i sin seng, Sokrates må ligge sig på græsset under sine samtaler.
FEJLSLÅEDE BILLEDER
Når jeg ser historielektionerne, er det svært ikke at sidde med en
følelse af, at Rossellini, igennem sin stilistiske konkretisering og
dramaturgiske askese, formår at nærme sig en form for kerne i det
audiovisuelle sprog. Filmene genfortryller de mest almindelige komponenter: menneskets talehandling, kroppens kontakt med materielle objekter – hvilket i sidste ende transformerer disse handlingers
funktion fra det banale til det basale. Er det den sandhed, Rossellini
søgte at nå ind til? Til det må svaret være nej. For begge metoder til
distribueringen af information modarbejder i sidste ende Rossellinis
eget ideal om transparente informationsbilleder. Årsagen til det er
netop at finde i den blotte eksistens af to spor – altså at informationen ikke kan koncentreres til ét punkt eller én kilde, som de transparente informationsbilleder kræver, men eksisterer polyfont og
fragmenteret. Ved eftertanke virker det også åbenlyst, at et så puritansk ønske om billedontologisk klarhed som Rossellinis, er dømt
til at mislykkedes – hvordan transmitterer man ren viden? Rossellinis historielektioner står tilbage som ikke-realiserede transparente
informationsbilleder. Men måske giver det heller ikke mening at
betegne informationsbillederne som enten succesfulde eller mislykkedes. I så fald nærmer vi os den dialektik, der er så præsent i selve
synsoplevelsen af Rossellinis historielektioner. Hvert et billede er på
en og samme tid en konkret og abstrakt entitet. Rossellini søgte at
afmystificere filmkunsten med sine tv-film. Han ville gøre op med
tanken om kunstneren som geni og fjerne den forførende aura, der
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kan sværme om filmkunsten. Men gennem sin konkretisering af
karakterernes liv og tanker som et materielt-historisk anliggende,
skabte Rossellini også sine mest abstrakte og følelsesmæssigt intense
film – også godt hjulpet på vej af hypnotiske soundtracks, der mestendels består af dybe, summende toner: et inciterende anakronistisk greb. Rossellini ønskede klarsyn, men som det viser sig, er det
klareste billede samtidig det utydeligste. Mod slutningen af La Prise
de pouvoir par Louis XIV siger solkongen til sig selv: “Hverken solen
eller døden kan man fastsætte et direkte blik på.” Historielektionernes nøgterne og didaktiske gestaltninger kalder givetvis til fornuft,
men selvsamme konkretisering skaber utilsigtet et sælsomt emotionelt niveau og er kilden til en stærk følelsesmæssig kraft: Hverken
solen, døden eller filmbilledet kan man fastsætte et direkte blik på.
Filmmediet er bedragerisk, filmmediet er sandt. Det er forførende,
det er afvisende. Det er en kunstart og det er et håndværk.
Det er som sagt ikke nødvendigvis gavnligt at vurdere
historielektionernes “værdi” på deres evne til at skabe transparente
informationsbilleder, selvom det var Rossellinis udgangspunkt. Det
giver mere mening at se Rossellinis historielektioner stå ved samme
afgrund som hans udtalelser om transparente billeder og utopisk tv.
Begge er en del af begyndelsen, ikke et færdigudviklet værk. De er
det første skridt mod det oplyste samfund. Hverken Rossellinis udtalelser eller filmene selv præluderer i sidste ende at kunne præsentere transparente informationsbilleder – men de vidner begge om troen på deres eksistens. Og herom lyser historielektionernes egentlige
utopiske potentiale; om løftet på udvikling.
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