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 It’s a dream thing,  
 it’s a real thing 
 — Pedro Costa om  
 John Fords film  
 
 
Parallelt med sin praksis som 
filmskaber har portugisiske Pedro 
Costa glimtvis bedrevet en ind-
sigtsfuld og idiosynkratisk film-
kritik. En filmkritik, der både fav-
ner egen praksis og filmhistorien. 
Costa skriver om tid, arbejde, 
montagens vægt og lydens poli-
tik. Det er en filmkritik, der ikke 
forsøger at være filmkritik. Den 
har ingen trang til at overbevise. 
Den er både fast og flydende, 
baseret på slørede hukommel-
sesfragmenter og bidende ob-
servationer. Ligesom i Costas 
film føres vi gennem mørket for 

at få skærpet vores blik. I det 
følgende præsenterer Balthazar 
to tekster af Pedro Costa i de-
res første danske oversættelse. 
Først et essay om Howard Hawks 
fra 1990. Dernæst transskrip-
tionen af et weekendseminar, 
som Costa afholdte på Tokyo 
Filmskole i 2004. I sin kritik ta-
ler Costa om film, men han taler 
i lige så høj grad om mindet om 
film. At genfortælle et minde er 
at forråde det. Mindets privat-
hed fordrer, at det forbliver usagt. 
Genfortællingen vil omforme, for-
flytte og mindske mindets liv. Det 
er en forudsætning, kritikken må 
leve med, og det er en forudsæt-
ning, som Costa synes at være 
særlig bevidst om. I både film og 
kritik lægger Costa mindets om-
dannelse til skue.
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Pedro Costa 
En lukket dør, der lader  
os stå undrende hen

(2010)O nosso homem
Pedro Costa

PEDRO COSTA

Først og fremmest vil jeg gerne takke nogle folk, selvom det så 
bliver lidt som til Oscar-uddelingen. Jeg vil gerne takke min mor, 
og Hr. Yano og Hr. Matsumoto, som er de to vigtigste personer i 
mit liv eller i hvert fald har været det i et stykke tid efterhånden. De 
har givet mig en god forklaring på noget, som jeg længe har gået 
og følt: at jeg måske elskede Japan, men bare ikke var klar over det. 
Ligesom i filmkunsten er vi nødt til at møde mennesker, rigtige 
mennesker, i kød og blod, for at kunne tro på denne slags kærlighed. 
Jeg vil selvfølgelig også gerne takke alle andre bidragsydere i den 
pjece, I har udgivet. Den er mig en stor ære at være med i. Alt dette 
siger jeg for at takke dem, som jeg kender nu og ikke kendte før, og 
dette relaterer sig til noget, jeg gerne vil tale om i dag, i morgen og i 
overmorgen – nemlig at vi kan kende til ting gennem film. Ligesom 
jeg for eksempel elskede Japan og vidste nogle ting om Japan uden 
nogensinde at have været der, før nu.

Jeg kendte filmenes Japan, hovedsageligt gennem de tre in-
struktører, som er mest kendt i Europa: Mizoguchi, Ozu og Naruse. 
Jeg kendte til Japan gennem dem, der nu er døde og er fra en anden 
tid, men jeg elskede det allerede dengang, fra en afstand, hvilket 
også er meget vigtigt for film: at elske noget fra en afstand. Der var 
ting i Japan, som jeg aldrig havde set i Ozu eller Mizoguchi eller 
Naruses film, og som jeg fortsat ikke ser her i Japan. Her kaster jeg 
mig ud i et ret kompliceret emne, da der er ting, som disse instruk-
tører, eller de andre store instruktører, jeg ikke kender til, har holdt 
skjult for mig – aspekter af Japan, som de med vilje ikke viste mig. 
I dag er jeg i Japan og jeg ser dem stadigvæk ikke. Jeg forsøger at 
sige, at det i film kan være lige så vigtigt ikke at se og skjule som det 
er at vise noget. Film er måske snarere et spørgsmål om at koncen-
trere vores blik og syn på ting. Det er hvad store instruktører, som 
disse tre gør. De viser ikke Japan, men kondenserer det. I stedet for 
at sprede ens tanker, hjerte og sanser ud, koncentrerer de ens syn. 
Og det er det, jeg altid siger: Film er til for at koncentrere vores syn. 
At koncentrere betyder i denne forstand også at skjule. Det er en 
kliché at sige, at Japan er som Ozus film, og at Japans historie er den 
samme som i Mizoguchis historiske film. Nu kan jeg bedre forstå 
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og fornemme Japan (det er det samme: at forstå er at føle, og at føle 
er at forstå). For eksempel (og nu må I ikke grine) har jeg indtryk-
ket af, at jeg ikke ser gravide kvinder gå rundt på gaden i Japan, og 
dette forstår jeg efter at have set Ozus film. Jeg ved, hvad det vil 
sige ikke at se en gravid kvinde gå rundt i Tokyos gader. I sine film 
giver Ozu os tegn og vink til at forstå, at dette er skjult. Det vil sige, 
Ozu forberedte mig på at se dette fravær af gravide kvinder. På den 
måde kan en instruktør som Ozu, der i mange henseender er realist 
og nærmest arbejder på en dokumentarisk måde, lave film for at 
skjule noget. Der findes en hemmelighed et sted i hans film og for at 
fremhæve nogle ting, er han nødt til at skjule andre. Det er måske 
nødvendigt at træde en smule ud af Japan, for det, jeg skal til at sige, 
vil måske gøre jer utilpasse, måske ikke ... men for mig er de sande 
japanske dokumentarfilm lavet af Ozu. Alle dem, jeg kender i Japan, 
alle mine japanske venner, kendte jeg førhen gennem Ozus film. 
Det, jeg netop har sagt, har Ozu også skrevet i sin dagbog. Han 
skriver: “Jeg har aldrig opfundet en karakter. I mine film laver jeg 
kopier af mine venner.”

Alt det her siger jeg for at begynde at fortælle jer om, hvad 
jeg virkelig mener, at film formår at gøre og har som sin ultimative 
og hovedsagelige funktion, som hverken er kunstnerisk eller æste-
tisk. For mig er filmens primære funktion at få os til at fornemme, at 
noget er galt. På det punkt er der ingen forskel mellem dokumentar 
og fiktion. Film har fra første gang det blev vist og blev filmet været 
til for at vise, at der var noget galt. Den første film viste folk, der 
var i gang med at forlade en fabrik. Det minder om fotografiet, som 
også læner sig stærkt op ad vores forståelse af verden. Som når vi ta-
ger et fotografi for at have et bevis på, at det vi så ikke kun fremstod 
i vores indre, men foran os, i virkeligheden. Det første fotografi, der 
blev vist til verden i aviser, var af ligene fra Pariserkommunen. Det 
viste kommunardernes kroppe. Nu begynder I måske at se, at vi i 
den allerførste fremviste film ser folk forlade et fængsel, og at det 
første fotografi, der blev trykt i en avis, viste døde mennesker, som 
forsøgte at ændre verden. Når vi taler om film ud fra dette start-
punkt – eller om fotografi, dokumentar, eller fiktion – taler vi altså 
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om filmens grundlæggende realisme. Historisk set er det på en måde 
en selvfølge, at den første film og det første fotografi skildrer for-
holdsvis forfærdelige ting. De er ikke kærlighedsfortællinger, men 
urovækkende skildringer. Nogen tog en maskine i brug for at kunne 
reflektere med den, for at kunne tænke og stille spørgsmål. For mig 
at se ligger der i denne gestus, i denne længsel – det være gestussen 
i at lave film, fotografere eller, i disse dage, optage video – noget 
meget kraftfuldt, der taler til én og siger: “Glem ikke.” Det er selv-
følgelig den første gestus, den første film, det første fotografi, den 
første forelskelse, der er den stærkeste og den, vi aldrig glemmer. 

Problemerne opstår først bagefter, for efter den første film, efter La 
Sortie de l’usine Lumière à Lyon (1895) af Lumière-brødrene, kom-
mer en anden film, der igen viser disse arbejdere forlade en fabrik. 
Det er her, at ting forværres, går skævt og kompliceres: Lumière-
brødrene var ikke tilfredse med måden arbejderne forlod fabrikken 
på (det var brødrenes egen fabrik), de sagde derfor til fabriksarbej-
derne: “Prøv at se lidt mere naturlige ud.” De kommanderede med 
arbejderne. Den første gestus gik altså tabt, den første kærligheds-
handling – der både er en kærlig handling, men også en kritik – er 
meget kraftfuld, på samme måde som det første blik på noget er 
mere kraftfuldt. De styrede altså arbejderne, de sagde: “Du dér, gå 
til venstre, ikke til højre ... Dig! Smil lidt mere og det gælder også 
dig ... Du dér, gå dérhen med din kone... ” Således opstod mise en 
scène. Og på den måde blev fiktion født ved at chefen gav ordre til 
en ansat, til en arbejder. Det er tydeligt, at det første filmmanuskript 
– et manuskript er altid en regeltekst – at den første bog om regler 
inden for film, var et produktionsmanuskript. I komediemanuskrip-
ter var det angivet, hvor meget det kostede for en skuespillerinde at 
spille en ung pige, og hvor meget det kostede for en skuespiller at 
spille en elsker, og for en skuespiller at spille faderen, der lige har 
slået sønnen i hovedet, det vil sige, det koster så og så mange penge. 
Og det var det, det første filmmanuskript. 

På samme tid, eller lidt tid efter, blev film også lavet uden 
manuskripter, og sært nok findes disse film stadig den dag i dag 
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på filmmuseer. Her taler jeg om erotiske film. Det er, som om de 
første fiktionsfilm (sådan som vi forstår en fiktionsfilm) med et 
manuskript, en kærlighedshistorie og karakterer, der taler, var 
romantiske komedier. Man kunne også sige, at de første film uden 
manuskript, som derved er dokumentariske, bærer præg af at være 
lettere amatøriske, lidt hemmelige og pornografiske. I begyndel-
sen af århundredet, i 1900, var der altså på den ene side de første 
instruktører, der skrev fiktion, hvor manuskriptet angav, hvor 
meget ting kostede, så det i sidste ende blev en økonomisk historie, 
denne kærlighedshistorie, en romantisk komedie, et melodrama. 
Mens der på den anden side fandtes instruktører, der filmede uden 
manuskript, og også filmede kærlighedshistorier, det vil sige kær-
lighedens gestus, i en erotisk eller pornografisk film. Der var altså 
allerede folk, der viste ting, fiktion, de skildrede en kærlighedsfor-
tælling, en datter, en far, en mor, en lykkelig slutning, og på den 
anden side var der folk, der også viste ting, en kærlighedsgestus af 
en, der boller en anden. Det interessante ved dette er, at dokumen-
tar og fiktion i filmkunsten blev til på samme tid, ud fra den samme 
idé om kærlighed. Bortset fra at det på den ene side startede med en 
slags økonomi, der efterhånden blev til en industri, og fra industrien 
til et marked, og således et behov for folk, som ønskede at købe et 
bestemt produkt. Det blev markedsloven. Selv hvis det kun var et 
aspekt af film i det tidlige Hollywood, fortsætter det helt op til i dag. 
På den anden side fandtes der film uden manuskript, uden et tydeligt 
marked, uden en industri, amatørfilm, der blev lavet i hjemmet, og 
som frem for alt var kærlighedsfilm, da de var erotiske film, fami-
liefilm, men de vedblev at være en gestus om at lave film for filmens 
skyld. Det var derfor nødvendigt at have folk, der kunne bygge bro 
mellem de to ting. I begyndelsen af århundredet var der folk, der 
formåede at tilføje lidt fiktion til dokumentar og lidt dokumentar til 
fiktion, og således en smule penge ind i privatsfæren og lidt pri-
vatsfære ind i pengene. Man kan sige, at de første instruktører var 
dem, der syntetiserede dokumentar og fiktion, det vil sige, skabte en 
syntese af den næsten private dokumentar, skabt i dens egen krog, 
i en landsby, hjemme, og filmen, som blev skabt i offentligheden, 
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hvor man viste alt. Syntesen af det offentlige og private skete med 
Griffith, der lavede en krigsfilm, som også var pornografisk, og for-
måede at komme sex og rædsel ind i samme billede. Dette sker i The 
Birth of a Nation (1915) og Intolerance (1916). Disse to film udtrykker 
en meget stærk følelse af, at menneskers lidenskaber og rædsler kan 
skabe to ting: krig og kærlighed. 

Griffith forstod, at film kunne skildre ting, som alle kender 
til, som alle gerne vil anerkende, og på samme tid ikke vise be-
stemte ting, der er af meget voldelig karakter og derfor må holdes 
skjult. Griffith var den første til at forstå og eksperimentere med 
idéen om, at film er en kunstform, hvis stærkeste virkemiddel er 
fraværets kunst. For at give et meget enkelt eksempel: I har set en 
film, jeg har lavet, som hedder Ossos (Bones, 1997), og i den ser 
I ikke, blandt meget andet, stoffer. Der er også et andet fravær i 
filmen, hvilket er jer, men Ossos ender på præcis samme måde som 
Mizoguchis film Akasen chitai (Street of Shame, 1956), det vil sige, 
der står en pige ved dørkarmen og ser på dig, mens hun lukker 
døren i. Det betyder, at du ikke kan træde ind i denne film. Herfra 
må du ikke komme længere ind. Eller sagt på en anden måde: Det 
er bedst, hvis du ikke træder ind i denne film, ind i denne verden. 
Mizoguchi gjorde dette i respekt for Japan, hvad angår prostitu-
tion (hvilket er universelt, ikke udelukkende japansk), men han 
søgte meget langt ind i betydningen af den ekstreme elendighed, 
som et menneske kan forvolde et andet, eller en mand kan forvolde 
en kvinde, eller endeligt, som vi kan forvolde os selv. Jeg tror, at 
det, Mizoguchi ønskede at sige i dette sidste billede, var: “Herfra 
bliver det så uudholdeligt, at der ikke engang findes et filmsprog 
for det.” Efter denne lukkede dør er en film ikke længere mulig. 
Det er forfærdeligt, så kom ikke ind. Det er en lukket dør for dig. 
Ossos ender altså med en lukket dør. Da jeg optog denne indstil-
ling vidste jeg ikke, at jeg tænkte på en pige, som lukker en dør. 
Det var en slutning, men jeg havde ikke tænkt på Mizoguchi. Jeg 
havde set alle Mizoguchis film, men i det øjeblik vidste jeg det 
ikke. Efterfølgende kom filmen til mig – en arbejdsmetode, som 
Mizoguchi nok ikke ville have fundet sig i.
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Bagefter vidste jeg ikke om Ossos var blevet en dokumen-
tar eller om det stadig var fiktion, men jeg ved, at der er en lukket 
dør, som lader os stå undrende hen. Som I har set er Ossos en film, 
der opstod ud fra nogle meget familiære ting. Den kommer fra 
Chaplin, fra filmkunstens tidlige melodramaer, en dreng med en 
baby, der ikke har noget at spise, gaden, hurtige biler, brød, en 
prostitueret, et køkken, alt dette er filmkunstens begyndelse. Der 
kan givetvis være en stærk trang til at kalde den for dokumentar, 
fordi den er lavet med folk, der ikke er skuespillere og er meget nær 
de ting, den repræsenterer. Drengen er virkelig fattig, husholder-
sken, jamen hun er husholderske, nabolaget er et rigtigt nabolag. 
Vi er ikke inde i et studie, men selv hvis der er et ønske om at være 
en slags dokumentar, er det ikke desto mindre fiktionen, som bærer 
og redder filmen. Fiktion er altid en dør, vi gerne vil åbne eller lade 
være lukket – det er ikke et manuskript. Vi er nødt til at lære, at en 
dør er til at gå ind og ud af.

Når vi åbner en dør i dagens film, er det mit indtryk, at det 
sker på en falsk præmis, da det er, som om døren siger til beskue-
ren: “Træd bare ind i denne film, der sker dig ikke noget, du får det 
sjovt.” Det ender med, at man i denne slags film ikke ser andet end 
sig selv, en projektion af sig selv. Man ser ikke filmen, men sig selv. 
Fiktion i filmindustrien er netop dette: det øjeblik, man ser sig selv 
på lærredet. Man ser intet andet, man ser ikke filmen på lærredet, 
man ser ikke et stykke arbejde, man ser ikke de folk, der gør ting, 
man ser sig selv, og det er det, som hele Hollywood har baseret sig 
på. I dag er det meget sjældent, at en beskuer ser en god film, for han 
ser altid sig selv og det, han ønsker at se. Når beskueren en sjælden 
gang begynder at se en film, sker det i det øjeblik, hvor en dør siger: 
“Kom ikke ind.” Da er det, at han kan træde ind. Beskueren kan se 
en film, hvis noget på lærredet modstår ham. Kan han genkende det 
hele, vil han projicere sig selv op på lærredet, han vil ikke se ting. 
Hvis han ser en kærlighedshistorie, vil det være hans egen. Jeg er 
ikke den første, der siger, at det er meget svært at se en film, men 
når jeg siger “se”, mener jeg virkelig at se. Det er ikke en joke, fordi 
man netop tænker, at man normalt ser film, men man ser ikke film, 
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man ser sig selv. Det er dybt mærkværdigt, men jeg garanterer jer 
for, at det er sandt. At se en film betyder, at man ikke græder med 
en karakter, der græder. Hvis vi ikke forstår dette, forstår vi ikke 
noget som helst. Det er derfor, jeg talte om selvlukkende døre. Der 
er visse film, der for mig at se er som døre, selv hvis der ikke findes 
døre i dem. De minder om døre, der ikke tillader én at indtræde som 
filmens egentlige protagonist. Man står udenfor. Man ser en film, 
man er selv noget andet, og der er to forskellige enheder. Der er vis-
se film, der foretager denne adskillelse, det gør Ozu, Mizoguchi eller 
Naruses for eksempel, eller mange andres, men her vil jeg blot hen-
vise til japanerne. Denne dør er fuldstændig nødvendig. Den er ikke 
et stykke privatejendom, det vil sige, den er ikke lukket på autoritær 
vis. Man kan åbne den eller man kan lukke den, valget er jeres. Det 
er altid jeres valg i film, det er altid beskuerens valg. Hvis I beslutter 
jer for at se The Last Samurai (2003), vil I se The Last Samurai, og I 
ved, at det vil blive smertefuldt, I er japanere, men alligevel går I ind 
og ser den, det er jeg sikker på. Det er ligesom junkfood og kage, 
som frister en, men alligevel bukker man under. Dette kalder jeg for 
film med åbne døre. Handel er ligesådan. Døren til McDonald’s står 
altid åben. Film som Banshun (Late Spring, 1949) eller Sanma no aji 
(An Autumn Afternoon, 1962) står ikke helt åbne. På lignede vis er 
Ossos en film, der lukker døren på klem. Den skjuler visse ting, den 
fortæller jer, at I kan mærke smerte, men ikke al smerten, og på den 
måde bliver den en smule besværlig.

Jeg ved ikke om I har hørt det, men der findes et lovord, 
et kompliment fra Mizoguchi til Ozu, der er meget smukt, og re-
laterer sig til dette. En dag spurgte en journalist Mizoguchi, om 
han kunne lide sin kollega Ozus film, hvortil Mizoguchi svarede: 
“Selvfølgelig.” “Hvorfor?” “Fordi jeg mener, at det, han gør, er 
langt sværere og mere mystisk end det, jeg gør.” Som I ved bed-
re end jeg, er det et kæmpe kompliment, da Mizoguchi anses for at 
være en poetisk og mystisk instruktør og Ozu en mere jordbunden, 
realistisk instruktør. Mizoguchi siger: “Hvad herren derovre skaber 
med døre, er langt vanskeligere, end hvad jeg selv skaber.” Der 
har vi dørene igen! Det er smukt, fordi Mizoguchi er mysteriernes 
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og hemmelighedernes instruktør, mens Ozu er dørenes instruktør, 
eller vinduernes, indgangenes og udgangenes, ægteskabets, alle de 
mest basale tings. Det er, som om Mizoguchi siger: “Jeg som skaber 
mysterier ud af al denne tåge er intet ved siden af en fyr, der filmer 
døre og baggyder. Noget som er langt sværere og mere mystisk.” 
Det er en genial udtalelse og for mig at se det største kompliment en 
instruktør kan give en anden, og den smukkeste definition på doku-
mentar, på fiktion, realisme og forestillingsevnen.  

For at opsummere: I mine øjne, og jeg håber, at I er enige 
med mig, er Mizoguchi, Ozu, Griffith og Chaplin de største do-
kumentarister og dermed livets største instruktører, instruktører 
af virkeligheden. De skjuler ting, lukker døre og åbner dem indi-
mellem. Men det er svært og farligt at åbne dørene ind til sådanne 
film – det er et arbejde i sig selv. Når vi nogle gange tror, vi bør vise 
alt – når vi laver dokumentarer – viser vi faktisk intet som helst. Vi 
ser ingenting, vi er bare adspredte. Det er fuldstændigt og aldeles 
nødvendigt at være uden for, ikke at være på lærredet. Græd aldrig, 
lad være med at lide med karakteren, der lider på lærredet, aldrig 
nogensinde. Når vi gør det, er det præcis som at gå på McDonald’s, 
og det ved I godt, for alle herinde har allerede været utro mod sin 
forlovede, har allerede forrådt nogen, har allerede haft et følelses-
mæssigt problem. I det øjeblik ved han, at han har begået en fejl, 
ganske enkelt opført sig dårligt. Personligt græder jeg og er altid 
mere påvirket og dybt bevæget af et par fra det 15. eller 16. århund-
redes Japan – en for mig fuldstændig abstrakt ting – det påvirker 
mig mere end et terrorangreb, jeg hører om i fjernsynet, som det i 
Madrid i går. Indimellem kan et enkelt ord slå ihjel. Jeg ved ikke om 
det kan frelse, men et enkelt ord kan gøre noget godt, når det er sagt 
rigtigt, godt udformet, gennemtænkt og leveret i det helt rette øje-
blik. Det vil sige, dette ord findes i Mizoguchi, Ozu og John Fords 
film, ikke i TV-dokumentarer eller i nyhedsreportager. En enkel 
gestus eller et blik fra en skuespiller kan sige meget mere om lidelse, 
elendighed eller nydelse, end en dokumentar, der viser os det hele.

De sande instruktører skelner ikke mellem dokumentar 
og fiktion. Jeg har aldrig i mit liv tænkt: Er jeg i gang med at lave 
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dokumentar eller fiktion? Sondringen findes ikke. Vi filmer livet, 
og desto mere jeg lukker dørene, desto mere hindrer jeg tilskueren 
i at finde nydelse ved at se sig selv på lærredet – for det ønsker jeg 
ikke.  Jo mere jeg lukker døre, jo mere vil jeg have beskueren mod 
mig, måske endda imod filmen selv, men i det mindste vil han, håber 
jeg, være ukomfortabel og i krig. Det vil sige, han vil være i verdens 
uro. Det er ikke godt, hvis man hele tiden har det godt. For mig er 
film, hele filmhistorien, ja endda al musik, alle de værker, menne-
sker har skabt inden for det, vi kalder kunst – dette arbejde er som 
tog, der kører langs med livet, men aldrig krydser det.  

At lave film er arbejde, et slags arbejde, der let kan sammenlignes 
med arbejdet i at se film. Det er lige så svært at se film, som det er 
at lave film ordentligt. Det er for eksempel meget svært at se en film 
af Ozu og virkelig se den ud fra det perspektiv, at de virkelig er 
dokumentarer om menneskeheden, om lidenskaberne. Der findes 
en lille detalje, som er japansk, et lille område på jorden, men det er 
blot en detalje, vi kan eksempelvis sige, at det er en gul frem for en 
grøn flaske, som er en japansk detalje. Det vigtige her er, at det er 
en dokumentar om, hvad mennesker gør ved andre mennesker. For 
mig at se er det en detalje, at Ozu tilfældigvis er japaner. Personligt 
mener jeg, at han er portugiser ... men når vi laver det, vi kalder 
for dokumentar, er vi meget hurtigt nedsunket i en nationalistisk 
tænkning. Hvis man tager til en dokumentarfilmfestival, i Yamagata 
for eksempel, ser man, at der er film fra Chile og Argentina, og 
man ved med det samme, hvordan en film fra Chile vil se ud. Det er 
ikke fordi minerne eller arbejdernes problemer i Chile er uvæsent-
lige, men fordi de som regel er dårligt filmet, dårligt sete, set på en 
hvilken som helst måde, set uden noget som helst tilvejebragt af en 
håndværker, en kunstner eller en instruktør, såsom tålmodighed, 
eller egenskaberne ved professionen.

Glæden ved at skabe en film ligger i selve det at skabe en 
film, ikke i at skildre et problem. Den første grund til at lave en film 
er glæden ved at lave den, glæden ved arbejdet. Er der ikke glæde 
i arbejdet, er der intet. Hvad bliver dermed det vigtigste kriterium 
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for dokumentaren? Først og fremmest, at personen som skabte fil-
men gjorde et godt stykke arbejde, det er første skridt: At han gik 
ind til noget og arbejdede med det. En film er altid en dokumentar 
om sin egen tilblivelse. Her vil jeg påstå, at enhver film af Ozu og 
Mizoguchi først og fremmest er film, der har med håndværkere at 
gøre og glæden ved arbejdet, og her er arbejdet en god ting, et godt 
stykke arbejde er smukt, det siger det hele, og det er nok for en film. 
Et stykke veludført arbejde er vigtigere end temaet. Da vi lavede 
Ossos var det for eksempel min opgave at skabe en interessant og 
gennemarbejdet film baseret på den glæde og det arbejde, jeg havde 
delt med andre – og dernæst at lave den med folk, der intet vidste 
om film. Denne længsel skabte en film, som jeg håber er moralsk og 
filmisk interessant. Ikke fordi den diskuterer elendighed og lidelse, 
men fordi den er konstrueret på en måde, jeg selv mener er meget 
retfærdig og korrekt.

For at afslutte denne historie om dokumentar og fiktion 
– for I er filmskoleelever, eller i det mindste interesserede i jer selv – 
må vi aldrig spekulere over, hvorvidt det arbejde, vi er i færd med at 
lave, er dokumentar eller fiktion, da denne problemstilling ikke har 
noget interessant ved sig. Sondringen har en teoretisk interesse, men 
må ikke blive et spørgsmål, vi stiller os selv, så kritikerne bagefter 
alligevel kan få lov at sige: “Det er fiktion.” En sådan tankegang 
findes ikke for mig og burde slet ikke eksistere. Det er ikke denne 
forelæsnings formål at undersøge dette, men jeg synes nu alligevel, 
at det gav mening at indlede med dette. Efter at have lavet Ossos la-
vede jeg en film, der hedder No Quarto da Vanda (In Vanda’s Room, 
2000) og her spurgte alle de japanske, amerikanske og britiske jour-
nalister mig hele tiden: “Hælder denne film mest til fiktionens eller 
dokumentarens side?” og nogle gange siger jeg, at dette spørgsmål 
faktisk omhandler noget andet. Det skjuler et andet spørgsmål, der 
lyder: “Er dette sandt eller falsk?”

Jeg ved ikke om det er forståeligt, men prøv at forestil 
jer, at I er bekendt med Johann Sebastian Bachs musik, og at I har 
et kærlighedsproblem. Bach, han er indifferent, hvad angår jeres 
problemer, han er ganske enkelt ligeglad. Han er ligeglad med jeres 
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kæreste, jeres problemer og jeres trivielle følelser. Han er helt og 
aldeles ligeglad med jeres private anliggender. I mine øjne kan vi 
her sige, at Bach er som en dokumentarfilmsinstruktør, han er en 
person, der ikke vil tilføre sit arbejde følelser, en som ikke ønsker at 
involvere nogen af jer i sit arbejde. Jeg anser film for at have en me-
get stærk projektionskraft, og dét i to retninger. Der er noget, som 
kommer og går, noget, der forlader lærredet, kommer mod én, og 
noget, der emanerer fra dig mod lærredet.

Det er et spørgsmål om frygt, det er uhyggeligt, og det er 
det, som adskiller de store film og de store instruktører fra de mid-
delmådige. Middelmådige instruktører udnytter frygten på lærredet. 
Det er et skyggespil, et projektionsspil og på den måde er der frygt. 
Når lyset slukkes, bliver vi bange. Den dårlige instruktør, hvad end 
det er i fiktion eller dokumentar, leger med vores frygt på en dårlig 
måde. Frygt, længsel og projektion er tre ord, der – som I nok ved 
– ofte anvendes i psykoanalyse. Personligt mener jeg ikke, at en film 
skal gøres til en psykoanalytisk session, en film bør ikke psykologi-
sere. Jo mere film synker ned i psykologien, jo mere forvirres folk. 

Er I bekendt med de af Chaplins film, hvor han spiller 
Vagabonden? Det gør han ikke i særlig mange film.  Jeg havde 
tænkt mig, at vise lidt af Chaplin, eftersom han var den første til at 
lege med alt det, jeg har beskrevet her: dokumentar, fiktion, frygt, 
længsel. Chaplin er frem for alt, mener jeg, den eneste instruktør til 
nogensinde at have opnået succes på samme måde, som vi kan sige, 
at Picasso fik succes. Som Chaplin selv sagde: “Jeg kunne leve af 
de ting, jeg lavede og blev rig ved at spille en fattig mand.” Det er 
vigtigt, fordi han var den eneste, der tjente mange penge, virkelig 
mange penge, ved altid at arbejde med manglen, manglen på ting, 
penge, mad, kærlighed og desto flere film, han lavede om denne 
mangel, desto flere penge tjente han, desto mere mad og unge pi-
ger… Og ikke nok med det, så blev han også set, forstået og elsket 
af hele verden, så han nåede længere ud end nogen anden filmkunst-
ner har gjort. En hvilken som helst person, der opnår dette, må 
virkelig være den største, filmisk og moralsk, inden for dokumentar, 
fiktion, melodrama, musical, western, en hvilken som helst genre, 
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fordi han gjorde sit liv til sine films modstykke. Han fik alt det, der 
ikke fungerede i sit eget liv til at fungere i sine film. Derfor kun-
ne jeg godt have tænkt mig at vise jer Chaplin som et eksempel på, 
hvad jeg betragter som den største skizofren nogensinde. Der er et 
kendt citat af den franske poet Rimbaud, der lyder: “Jeg er en an-
den” [ Je est un autre]. Og det er Chaplin: “Jeg er en anden.” Han er 
den største, fordi han i virkeligheden både er herre og slave, kunst-
ner og sit eget publikum og er det hele på samme tid. For at opnå 
den præstation skubbede han film så langt ud i livets retning som 
muligt, og på samme tid i retning af, hvad der kunne kaldes drøm-
men om et liv. Jeg havde tænkt mig at vise en film af Chaplin om 
boksning, men vi kunne ikke finde den, så vi fandt en anden sublim 
film, der hedder The Tramp (1915), jeg kunne virkelig godt tænke 
mig, at I så den ud fra den idé, vi har diskuteret, idéen om dokumen-
tar-fiktion. Og så kan I fortælle mig, eftersom I også kommer til at 
sige noget, hvor I ellers har set træer, døre, biler eller dyr som her. 
Jeg garanterer jer for, at det er sjældent, at man ser en dør være en 
dør, en hund være hund eller en pengeseddel være penge, som det 
er udtrykt i denne Chaplin-film. Jeg giver 10.000 yen til den, der 
bagefter kan komme og sige: “Jeg så engang en bedre dør end den 
i Chaplins film.” Det er et væddemål. Allerede i denne film, som 
er en hans første, er der en måde at skildre ting, genstande, træer, 
penge, biler på, en måde at vise dem frem på, en kondenseret måde, 
så koncentreret at det i dag virker smertefuldt, det gør ondt i øjnene 
at se en pengeseddel i Vagabondens hænder, det gør ondt at se en bil 
køre forbi, man er bange for bilen...

En filmforelæsning, et seminar eller, hvad I nu kalder det 
her i Japan, er en meget kompliceret proces. Jeg gik på filmskole i 
Lissabon, en by jeg bor i, da jeg var omkring jeres alder, mellem 
tyve og trediveårsalderen. På det tidspunkt var jeg meget grøn i 
film. Jeg interesserede mig mere for musik, og kom ind på skolen, 
fordi jeg ikke helt vidste, hvad jeg ville med mit liv. Men så begynd-
te jeg at se ting i film, se ting, når jeg gik i biografen, der påvirkede 
mig, men uden jeg selv indså dette. På filmskolen havde jeg det lidt 
ambivalent med seminarer som det vi laver her nu. Det er skolen 
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og instruktøren, som skal forestille at kunne sige noget om mise 
en scène, montage, instruktion af skuespillere, fordi vi selvfølgelig 
godt kan lære nogle regler og basale teknikker om kameraet, lyd, 
montage, alle disse tekniske aspekter, vi kan også få kendskab til 
filmhistorien. Men hvad angår følelser – og her insisterer jeg på, 
med fare for at lyde lidt gammeldags, at film, når alt kommer til alt, 
skabes af følelser – er vi på dybt vand, eftersom jeg ikke ved om jeg 
kan forklare det godt nok. Enten har I det i jer eller også lærer I det. 
Det er lidt teknisk.

At være filmskoleelev er grundlæggende et meget ensomt 
arbejde, da det indbefatter arbejdet med ens egne følelser. For at 
blive dygtig er man nødt til at arbejde med sine egne følelser. Det er 
måske umuligt at kende sig selv, men når man instruerer en skue-
spiller, når man har en skuespiller foran sig, kan man kun arbejde 
med følelser. Da jeg for eksempel blev optaget på filmskolen, var 
min baggrund i musik. Jeg spillede lidt guitar, og det var på denne 
tid, at rock blev mere råt. Da jeg begyndte på skolen, var det altså 
med en vis afsky for de ting, underviserne havde tænkt sig at fortæl-
le mig. Jeg var meget bevidst om, at jeg ville gå i skole for at kunne 
sige “nej” til underviserne, jeg havde tænkt mig at være Rasmus 
Modsat. Jeg var ganske vist indstillet på at lære at få lys til at gå ind 
i kameraet, jeg ville lære at optage lyd, lære at bruge et klippebord, 
men ingen i verden skulle fortælle mig, hvad jeg burde føle eller 
hvordan jeg burde overføre det til lærredet. Det kan ingen undervi-
ser lære jer. Af en eller anden grund får jeg lyst til at sige: Lad være 
med at lægge for meget i mine ord! Jeg er ikke underviser. Stå lidt 
imod – det er brugbart for mig. Jeg fortæller jer om min begyndel-
se på filmskole, i filmens verden, om muligheden for at modstå den 
gamle mester, underviseren, om at modstå autoritet, modstå visdom 
– alt dette, fordi jeg mener, at en af filmkunstens hjørnesten er mod-
stand, at modstå alt. 

Metaforer siger mig ikke så meget – metaforer er en skidt ting i 
film – men jeg synes, at jeg har fundet en ret god metafor for at sige 
noget her, på denne skole. Da Hr. Matsumoto fortalte mig, at denne 
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skole faktisk engang havde været en bank, kom jeg til at tænke på en 
gammel film, Trouble in Paradise (1932) af Lubitsch. På et tidspunkt 
i denne film går en af karaktererne i banken, og han er så bekym-
ret, så urolig, at han i stedet for at skrive en check som han burde, 
kommer til at skrive et kærlighedsbrev. Det er en meget smuk scene, 
fordi man ser en modsætning: at skrive et kærlighedsbrev i banken! 
Min metafor går derfor ud på, at I går på filmskole i en bankbyg-
ning, og det er et problem...  

Ud fra denne idé om, at vi befinder os i en bank, vil jeg sige 
noget om Chaplin ved hjælp af banken, eftersom den har alt at gøre 
med dette emne – jeg mener, at film er en kunst, der kan kæmpe mod 
excesser, mod inflation, mod en tingslig overflod, hvad end det så er 
overflod af penge, billeder eller effekter. I stedet burde der være min-
dre, mindre og mindre. Og her taler jeg ikke om minimalisme, men 
om at I inden i jer selv er nødt til at finde den sande følelse, noget 
essentielt, måske noget meget underfundigt, men for at finde det, må 
I se dybt ind i jer selv, for ikke at fare vild og blive fanget af inflation, 
for det er nemlig det, som banker kendetegnes ved: inflation. 

Vi forstår hurtigt mange ting. Lad os bruge Chaplins va-
gabond-karakter som eksempel. Lige så snart Vagabonden går ind 
på et luksushotel eller i en bank, bliver han øjeblikkeligt smidt ud. 
Det ser man i mange af Chaplins film: Så snart han går ind, nægtes 
han adgang og nogen smider ham ud. Det er konsekvent, og så at 
sige ikke tilfældigt, at han bliver smidt ud. Jeg tror, at Chaplin vil 
fortælle os, at film hører hjemme på gaden. Film blev født i gader-
ne og forbliver i gaderne sammen med de magtesløse. Dette er ikke 
en militant position. Han bliver sammen med folk, der har brug for 
poesi og ikke penge. Han bliver med dem, der har følelser, ikke med 
bankfolkene.  

For at forstå, hvad han mener, tænk blot på The Tramp, 
som er storslået. En landstryger, en tigger, en vagabond, en af de 
hjemløse, hvis hjem er de gader, han strejfer rundt i. Himlen er hans 
tag og der er en vej, han følger. Det, Chaplin forsøger at fortælle os, 
er, at vi er nødt til at skærpe alle vores følelser til det yderste, at vi 
har et enormt følelsesspektrum. Hvis ikke vi føler ting, kan vi ikke 
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få produktionsteknikken til at fungere for os, eftersom de tekniske 
aspekter – montage, fotografering, lyd – ligeledes er fyldt med følel-
ser. Hvis vi ikke lægger vores følelser i teknologien, virker den ikke. 

Chaplin er ekstremt rig på følelser – fra fortvivlelse til 
nydelse til alle slags følelser – og dette er grunden til, at han kan 
indgyde sin metode, sin metode som instruktør, med så meget ind-
levelse. Han er den største skuespiller i en fysisk forstand. Han er 
en dygtig danser, og et skuespilgeni. Hele hans krop er fantastisk. 
Han har to kvaliteter, som vi bør notere os, og for at se disse, har 
jeg besluttet at vise jer nogle af hans scener. Han opfandt adskilli-
ge montageprincipper, adskillige principper og regler for, hvordan 
kameraet kan positioneres, det værende teknikker, der er fuldstæn-
digt basale for film. Han var i stand til at gøre dette, fordi han var 
ekstremt rig på følelser, og fordi han ønskede at udtrykke dem. Det 
ene er det andets betingelse. En god tekniker, en god håndværker, 
har en god – lad os sige etisk – en god etisk position.

I The Tramp, som er en af de første film med denne karak-
ter i, præsenterer Chaplin stort set alt det, han igennem resten af sin 
karriere som instruktør forsøger at vise os. Han viser de svageste og 
mest desperate mennesker. Allerede på dette tidspunkt har han ud-
viklet adskillige principper for måder at filme på, måder at vise ting 
på, som er enkle, næsten diskrete. I vil lægge mærke til, at hans film 
altid bruger mange indstillinger i halvtotal. Han forsøger så godt 
som muligt at indramme folk på lærredet i deres helhed, hele tiden 
at vise kroppen. I har også set et uddrag fra A Countess from Hong 
Kong (1966), Chaplins sidste film. Så vidt jeg kan forstå, ved I alle-
rede lidt om slutningen af Chaplins liv, om hvordan han endte sine 
dage meget velhavende, men meget ulykkelig, eftersom han flere 
gange var blevet forhindret i sit arbejde, særligt i Amerika.

I har altså set en af de første film og en bid af den sidste. Jeg 
havde lyst til at vise jer et uddrag fra A Countess from Hong Kong, 
der er virkelig sjovt, fordi det på en måde skildrer, hvordan Chaplin 
stadig kæmpede, selv på sine sidste dage. Han kæmpede stadig mod 
inflation. Han tog tidens største stjerner, Marlon Brando og Sophia 
Loren, og kom dem i et rum uden døre, hvorefter han opfandt et spil 
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om døre. Han forblev trofast overfor sit startpunkt ved at lave film 
med meget lidt, med mennesket, med folk, et par og et slags rum. 
Filmen finder sted i et værelse på en båd, kun det, og det er kun 
ud fra dette, at vi i dag kommer til at arbejde med filmen. Det er et 
mere kompliceret arbejde end det umiddelbart kan se ud til at være.

A Countess from Hong Kong kan måske virke meget over-
fladisk og banal. Det er en vittighed, vi allerede har hørt tusinde 
gange før, men der er noget meget vitalt og essentielt på spil her. Jeg 
vender nu tilbage til historien om at modstå døden på alle tænkelige 
måder. Selv hvis der kun er to eller tre døre og to store stjerner, er 
Chaplin i stand til at sætte dem på plads, få dem til at ligne idioter 
ligesom os andre – simple og smådumme mennesker, der åbner og 
lukker døre. At åbne og lukke døre udgør hele livet. Det er dét, 
han fortæller os, og det er af den største simplicitet. Som alle store 
kunstnere i deres sidste værker når han frem til et rent punkt, der er 
meget klart og desuden meget japansk. Filmen er sammenlignelig 
med Ozus eller John Fords sidste film. Den forsøger ikke at gøre 
opmærksom på sig selv. Den diskuterer en ting: livet.

Chaplins sidste film blev lavet, da han var gammel. Det 
samme angår Ozu og John Ford. På en måde er instruktøren nødt 
til at være lidt gammel for at udføre arbejdet i at lave film. Vi er alle 
sammen nødt til at være lidt gamle. I, der er tyve eller femogtyve, 
er nødt til både at være tyve og firs år, når I skal optage med jeres 
skuespillere foran Fuji-bjerget. Det er dét, der er svært i film – at 
forsøge at føle, at man både er tyve og firs år på samme tid. Det vil 
sige: Et helt livs følelser er nødt til at strømme gennem jeres billeder.

Her taler jeg om det punkt, alle store kunstnere når frem til 
i slutningen af deres liv. De giver endelig afkald på alt, der er over-
fladisk, alt, der omhandler psykologi, for at nå ind til noget mere 
fundamentalt. Filosoffen Gilles Deleuze har skrevet en smule om 
film, og han siger noget meget smukt om alderdom. Han siger, at en 
gammel mand er én, der ikke har brug for andet end sig selv. Når vi 
indtræder i det, vi kalder for alderdommen, er vi bare gamle. Intet 
andet. Men på en måde er vi mere nærværende i verden, fordi vi kun 
er gamle. Vi har ikke brug for at forføre, vi er ikke nødt til at bruge 
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effekter. At være en smule gammel er vigtigt inden for film. Og bare 
være sådan, ikke lege for meget med forførelse, lave film spækket 
med effekter og kløgtige hentydninger…

Dét er en instruktør. I, der er ved at begynde med at lave 
film, er nødt til at bevare lidt af The Tramp i jer, og I er allerede nu 
nødt til også at begynde at have en smule af A Countess from Hong 
Kong i jer. I bør altid have Vagabondens utrolige ungdom i jer, så 
den kan tale op mod samfundet, og fortælle, at vi findes på gaden, 
at vi har himlen, og også er mennesker, og I er allerede nu nødt til 
at være begyndt at have en smule A Countess from Hong Kong i jer, 
og både være meget gamle og en smule bitre. Alt sammen for at 
kunne sige som Brando gør i filmen, at samfundet har løsnet grebet 
om ham, at det er blevet ligeglad med ham. Det forholder sig måske 
anderledes her i Japan, eftersom japaneres forhold til alderdom er 
meget egensindigt. Deleuze har formuleret dette på en god måde: 
En gammel mand er ikke kun en, der er gammel og kun det, han er 
også en, der er blevet løsladt fra samfundet. I Europa er samfundet 
ikke interesseret i de ældre. I Japan forholder det sig måske ander-
ledes. Det er netop det, vi ser i A Countess from Hong Kong. Chaplin 
lavede denne film, da den amerikanske superproduktion blomstrede, 
mens han selv befandt sig uden for samfundet. Han skabte denne 
film med to døre i sit lille værelse. Han vil skide på samfundet. 

Vi laver film som medlemmer af samfundet, selvom der er 
mange mennesker, som laver film, eller ser film i dag, og tror, at vi 
lever på Mars, eller planeten i The Terminator (1984) eller sådan et 
sted, men nej, vi lever i samfundet, om end det er japansk, portu-
gisisk eller engelsk: Vi lever i et samfund på jordkloden. Men hvad 
er dette samfund i sidste ende baseret på? Hvad sker der i vores 
samfund? Jeg vil hævde – og jeg tror ikke, det er forkert at sige, at 
Chaplin, John Ford, Ozu, Mizoguchi og alle de store instruktører 
ville tilslutte sig dette – at vi i vores samfund laver forretning. Det 
er det, der er tale om. Ja, uretfærdige handelstransaktioner finder 
sted, handler som ikke er korrekte [right] i ordets dobbelt forstand, 
“ukorrekte” forstået som social ulighed og som det at være ude af 
harmoni, at klinge falsk. 
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Dette kan virke abstrakt, men er det i virkeligheden ikke. 
For at vende tilbage til det med at arbejde med følelser, er det vigtigt 
at forstå, at vi ikke bør bruge filmen til at sælge følelser. Og hvad 
mener jeg så med det – at sælge følelser? Groft sagt er det tilfældet 
for praktisk talt alle film, der skabes i dagens Amerika. De handler 
med ens følelser. Instruktører burde i stedet fortælle os, at vi ikke 
må handle med andres følelser. Det vil sige, et billede er ikke en 
yen-seddel eller en dollarseddel. Billedet er noget andet, som har en 
sand værdi. Penge har ingen værdi.

Et billede, en lyd, en skuespillers blik eller chokket mellem 
to billeder, der følger hinanden – disse må ikke blive opfattet som 
en valuta, en handelstransaktion ligesom når vi går på café og giver 
en ting for at få en anden. Hvis dét er film, så er det, undskyld mig, 
værdiløst og middelmådigt. Et billede og en lyd sammen er nødt 
til at virke som de første ting på Jorden. Det er så simpelt. De skal 
være som en eksplosion. Man ser en lyd, et billede, en skuespiller 
og siger til sig selv: “Hey, det har jeg aldrig før set i mit liv, sikke en 
besynderlighed, dette er min verden, mit samfund, og jeg har aldrig 
set noget lignende. Det virker så besynderligt.”

I instruktører, der gerne vil lave film, I er nødt til at arbej-
de på hver eneste indstilling, hvert billede, hver skuespillers replik, 
hver en lyd, I er nødt til at arbejde for at få dem til at virke som det 
første billede nogensinde, den første lyd, der nogensinde blev hørt. 
Det er ikke det samme som originalitet eller noget i den stil. Slet 
ikke, faktisk er der tale om det fuldstændigt modsatte. Det drejer 
sig om at arbejde med de ældste følelser, som Chaplin gjorde det. 
Han arbejdede og arbejdede og arbejdede på at vise følelser som 
var det første gang.

Desuden er de store instruktører aldrig originale. De kloge 
er ikke sprudlende, de bruger ikke effekter. De er diskrete, næsten 
anonyme mennesker med praktisk talt ingen stil. De konfronterer os 
direkte. Tænk på John Ford: Han var mod slutningen af sit liv meget 
plan, næsten anonym, ligesom Chaplin eller Ozu. Det handler altså 
ikke om at være klogere end andre, da man i så fald stadig vil tilhøre 
dem, der sælger følelser og konkurrerer.
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Således når vi til en konklusion, der er meget enkel og 
kompleks på én og samme tid, nemlig at der er visse ting, som folk 
gør ved hinanden, ting, som jeg kan gøre ved en anden, og som en 
anden kan gøre ved mig, og det kan være frygt, total rædsel, tor-
tur, hele vejen op til total kærlighed. Det gode og det onde findes 
ikke i himmel eller helvede, det findes mellem mennesker. Film er 
til for også at vise dette. Film findes for, at vi kan se det, der ikke 
fungerer, se hvor ondskaben ligger mellem dig og mig, mellem mig 
og en anden, og på den måde kan vi få øje på ondskaben i samfun-
det, og herigennem eftersøge det gode. I så det i The Tramp. Han er 
meget følsom. Han ønsker at være glad, han leder efter noget, han 
går videre.

Jeg har lige sagt, at han går, at han søger, og det mener 
jeg i den forstand, at han foretager en undersøgelse, virkelig, det er 
nærmest videnskabeligt. En instruktør er også en slags forsker, vi 
må være det gode og ondes forskere, nogenlunde i hvert fald, fordi 
vi herigennem kan nå frem til en konklusion. Vi kan nå frem til at 
være meget enkle, meget materielle, i den forstand, at det gode og 
det onde findes imellem os, ikke nede i helvede eller oppe i himlen. 
Hvis det i stedet foregår mellem os, mellem mennesker, kan det ses 
med et filmkamera, vi kan bevise den skade, du forvolder mig, eller 
det gode jeg gør for dig. Når vi gør det, og hvis vi gør det ordent-
ligt, kan vi enten gå ind i helvede eller vise himlen. Filmkunstens 
skønhed er, at den er meget materiel. Vi skaber materiale med 
kroppe og opnår på den måde en slags mysticisme. De store film er 
samtidigt de mest realistiske og urealistiske, de mest naturlige og 
overnaturlige, de mest ateistiske og religiøse.

For lige at foretage et sidespring, da dette er en dejlig lille 
historie: Der var på et tidspunkt en gammel filmprofessor, der un-
derviste i et fag om at instruere film. Han viste Dreyers film Ordet 
(1955) til sine studerende. På et tidspunkt under filmen begyndte 
et par af hans studerende at fnise, og da filmen var færdig, sag-
de professoren til dem: “Hør her, hvis I begynder at grine, fordi I 
hører ordet “Gud”, kommer I aldrig til at lave film.” Jeg fortæller 
denne historie, fordi det at lave film er en meget virkelig og alvorlig 
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beskæftigelse. Alvorlig betyder tung, og indimellem kan tingenes 
vægt blive meget tung. Følelsernes vægt er noget, der skal behand-
les ud fra ligevægtens princip og sund fornuft, og af den grund må 
vi aldrig grine, når nogen taler om Gud eller Djævelen. Når vi taler 
om Gud eller Djævelen i film, taler vi egentligt om det gode og 
det onde, vi taler om mennesker. Vi taler om os selv, om Djævelen 
og Gud inden i os selv, da der ikke findes nogen Gud over os eller 
Djævel under.

Det er sandt, fordi alle tingene foran jer, alle de tematik-
ker, I kan forsøge at filme i løbet af jeres liv som instruktører, altid 
er meget alvorlige ting, selv de komedier eller vittigheder, Chaplin 
filmede. Disse er altid meget seriøse ting, der dybest set er relateret 
til det gode og det onde.  

Nu vil jeg foreslå, at vi ser på to korte scener i to film af to 
vidt forskellige instruktører: en af Bresson, som jeg ikke ved om I 
kender til og en af Jacques Tourneur, som I måske kender endnu 
mindre til. Disse film indebærer to vidt forskellige produktionssy-
stemer, et af en auteur, en vanskelig europæer, en kunstner, i mangel 
af bedre ord, og et andet af en studieinstruktør i USA, i Hollywood, 
ikke engang en førsteklasseinstruktør, men en B-films instruktør, 
en instruktør, der arbejder med det materiale, han får af sit studie, 
og arbejder helt anderledes. Disse to korte uddrag er fra L’Argent 
(1983) af Robert Bresson og fra Night of the Demon (1957) af Jacques 
Tourneur. I vil se, hvordan to meget forskellige film rent faktisk 
taler om det samme, om alt det, jeg lige har talt om, om det gode 
og det onde, om måden mennesker udveksler det gode og det onde 
på, om ondskabens forretning, som i begge tilfælde fører til døden. 
I vil se nogle meget besynderlige ting, men også deres ensartethed 
frembragt af to vidt forskellige filmproduktionssystemer. Når jeg for 
eksempel ser en film af [Nobuhiro] Suwa, føler jeg mig meget tæt på 
ham, selvom jeg er meget langt fra ham. Det er næsten telepatisk.

*
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[Projektion] 
Jeg er meget nysgerrig på at høre om en af jer kunne have 

lyst til at fortælle os, hvad vi lige har set. Hvad skete der i disse to 
uddrag? Vi er ikke i skole, dette er ikke en eksamen, så hvis I ikke 
har lyst…

[Studerende 1]: I Bressons film slår en ung mand en ho-
telansat ihjel, stjæler nogle penge og stikker af. Senere ser han en 
gammel dame hæve penge i en bank. Han følger efter hende for at 
stjæle pengene.

Mange tak for det. Det er ikke langt fra. Uanset hvad, bæ-
rer en film ikke hele sandheden, en film får os til at tænke, den giver 
os forskellige idéer om forskellige emner. Men det, som du sagde, er 
ikke langt fra. Hvad har I set?

[Studerende 2]: I Jacques Tourneurs film er manden med 
skægget psykoanalytiker. Han hypnotiserer Dana Andrews’ el-
sker for at stjæle hende fra ham. Andrews finder frem til dem i en 
togkupé og maser et stykke papir i analytikerens lomme, hvorefter 
sidstnævnte dør.

Personligt mener jeg, at de to uddrag diskuterer det 
samme. De omhandler, hvad I begge beskrev så fint, det fordøm-
te papir, vi udveksler. Bressons forbandede papir er penge og 
Tourneurs er... forbandet papir. Det er et kneb fra gyserfilm, ikke 
andet. Det er som Hitchcocks ‘MacGuffin’, noget, der bruges til at 
skubbe fortællingen fremad.

Okay, jeg sagde til jer, at Bresson og Tourneur udgør to 
vidt forskellige verdener. Bresson arbejder og udlever filmkunsten 
på en europæisk måde, i auteurfilmen, delvist som en meget tilbage-
trukket kunstner, delvist som instruktør, filosof, maler, arbejdende 
i et system, der på en måde er meget frit, selvom han havde mange 
vanskeligheder ved at få sine film lavet. Som sin modsætning levede 
Tourneur i Hollywood-systemet, verdens mægtigste industrisystem, 
hvor han arbejdede som ansat, som tjenestemand. Han stod for at 
levere film: at lave dem, som på fabrik. At lave film i Hollywood 
fungerer som et samlebåndsarbejde. Tourneur har tydeligvis mindre 
frihed. Han gør, hvad han får besked på.
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For at kunne sige det, han ønsker at sige, er det ikke 
nødvendigt for Bresson at anvende metaforer, MacGuffiner el-
ler scenetrick. Han går lige til sagen på en meget konkret måde. 
Han er særdeles tilstede i verden. Der er tale om en meget konkret 
anvendelse af arbejdet med lyd og billede. Uden metaforer er der 
kun lyd og billeder. Bresson bruger ikke gyserfilmens, western-
filmens eller en hvilken som helst anden genrefilms midler til at 
fortælle os noget, fordi gyserfilm allerede er en yderst kodet form, 
fyldt med små ting, der skal til for at kunne fortælle en historie. Af 
disse grunde beundrer jeg Jacques Tourneur, mere end jeg egentlig 
holder af ham, fordi han var nødt til at lave skrækfilm, detektivfilm 
og westerns for at kunne sige det samme som Bresson. Det er ikke 
noget let arbejde, stakkels fyr. Han har en idé, og jeg mener, at det 
er den samme idé om, at der er noget galt i verden, at der findes 
ondskab, og at vi kan kommunikere denne idé, og han er nødt til 
at lave en skrækfilm for at kunne udtrykke denne idé. Jeg beundrer 
virkelig Jacques Tourneur, fordi han virkelig laver nogle smukke 
ting, der rummer en slags evighed. Temaerne i Tourneurs film er 
altid vigtige og endnu relevante i dag.

For Bresson står det klart: Der er ingen psykologi. Han 
fortæller os, at der ikke findes psykologi i film. Der findes lyde. Der 
findes billeder. Psykologi kommer bagefter, med os, med filmen 
som konstruktion. Det er konstruktionen, der er psykologisk, ikke 
tingene i filmen.

Jacques Tourneur tror heller ikke på psykologi, men den 
stakkels mand er nødt til at gennemgå en hel del bare for at kunne 
tale om dette onde. Det finder jeg meget smukt, virkelig interessant. 
Du nævnte psykoanalytikeren i toget, at han faktisk er en troldmand 
i filmen. Jeg vil sige, at han er Djævelen, han har endda et fipskæg, 
men han er troldmand. Hvad minder denne sekvens jer om? Denne 
scene i toget, den ligner næsten en psykoanalytisk session. For hvad 
er analyse i psykologi, hvis det ikke er noget, der siger: “Giv mig 
din ondskab”? Når vi går til psykoanalytiker (jeg ville personligt 
ikke turde tage til sådan noget, det skræmmer mig!), håber vi på, 
at det vil lindre vores smerte, hvis vi overgiver vores ondskab til en 
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anden, hvis vi bare kommunikerer denne ondskab, får vi det bedre 
– det er ikke svært at få øje på perversiteten i det hele. Det, som er 
meget smukt, klogt og intelligent i Tourneurs film, er, at vi har at 
gøre med en situation, hvor nogen, troldmanden, psykoanalytike-
ren, ikke ønsker, hans klient skal give ham denne ondskab. Det er 
en måde for Tourneur at sige, at han ikke tror ret meget på psyko-
logi i film eller kunst. Han mener, at vi er nødt til at repræsentere 
ondskaben ved at bruge en genstand, og på den måde berette om 
det, til at beskrive ondskaben.

I virkeligheden taler begge instruktører om det samme: 
ondskaben cirkulerer blandt folk. Den er altid i bevægelse, omrej-
sende. Tilfældigvis er der pengepunge i begge disse klip, hvor folk 
lægger penge og papirer i, de er tasker, der lukker sig. Pungen er 
allerede noget, vi holder tæt ind til kroppen. 

Lad os ud fra Tourneur-klippet forestille os, at togvognen er 
vores samfund. I vores samfund er der psykoanalyse, politi, kvinder, 
som er fuldstændigt hypnotiseret, og frem for alt dem, der tror, dem 
der har troen og dem, der ikke har. Her skaber Tourneur en lille ver-
den, og viser en kamp i dette samfund, mellem dem, der ved – dem, 
der har lidt viden – og dem, der intet ved. Det er den underordnede 
konflikt her. En af dem siger: “Der vil ske noget forfærdeligt”, en 
anden tror ikke på ham, og fordi han ikke gør det, tvinger han den 
anden til at være sammen med ham, til at blive hos ham.

Vi tænker måske: Jamen, hvorfor så meget dialog – for de 
taler virkelig meget – og hvorfor så meget gestik, så meget ophid-
selse, spænding, i denne lille togvogn? Hvorfor mikser Tourneur 
alt det sammen som en slags sprængklar molotovcocktail? Hvorfor 
så mange ting? Svaret er: Det er alt sammen for at gøre det usynli-
ge synligt. Det usynlige er hele tiden nærværende i Bressons klip, 
og det usynlige er ondt. Der findes ikke et bedre ord for det: Det 
er ondt. Bresson og Tourneur skaber to film, der begge ønsker at 
synliggøre det usynlige. De repræsenterer det, billedliggør det, gør 
det til lyd og billede, fordi den usynlige ondskab mellem os kaldes 
for Djævelen. I Bressons film er det onde synligt: penge. I filmen er 
der desuden en karakter, der siger: “Nul penge, nul penge, synlige 
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Gud!” Det er forskellen mellem dem. Den ene instruktør laver en 
gyserfilm, hvor Djævelen vil dræbe, eller Djævlen findes i lom-
merne, i pungene, og en anden laver en film, hvor Gud er i lommer 
og punge. Tourneur laver altså den samme film som Bresson, de 
er fuldstændig ens, vi er nødt til at gå gennem Djævlen for at tale 
med Gud. Det virker lidt kompliceret, men i virkeligheden taler de 
om én og samme ting, den ene om Djævelen, den anden om Gud. 
De taler om samfundet, hvor Gud og Djævelen findes på samme 
tid, hvor alt sker imellem mennesker. Rør mig ikke: I Bressons film 
rører folk aldrig ved hinanden, i Tourneurs film har ingen lyst til at 
blive rørt ved.

På den måde er det meget enkelt. Videnskabeligt, end-
da: For Bresson og Tourneur findes det onde mellem mennesker, 
mellem to mennesker. Det findes i samfundet, fordi to mennesker al-
lerede udgør et samfund, og dette samfund kaldes for et kapitalistisk 
samfund, da det onde dukker op, når Gud bliver til billede. Vi går 
dermed fra en film til en anden, Bresson giver os et billede af Gud 
som penge, dette lille stykke papir går videre til Tourneurs film, og 
han viser os Djævlen, fordi det er en gyserfilm, men det er det sam-
me, vi ser. Vi er alle Gud og Djævelen, og han findes i vores punge.
Jeg siger alt dette for at sige, at vi kan bruge film til at repræsen-
tere ting på to vidt forskellige måder. I Hollywood kan vi skabe 
yderst opdigtede, eventyrlige fortællinger, der siger det samme som 
Bressons siger ved ikke at gøre brug af samme remedier og effekter. 
Alligevel kan vi elske Bresson og Tourneur lige højt, om end de står 
for to vidt forskellige måder at skildre verden på. Vi kan elske dem, 
fordi der er et slags arbejde, en professionalisme, som er fuldkom-
men identisk. Dette arbejde med at antyde, skjule, at vise, når det er 
nødvendigt, skrue op og ned for tempoet, eksplodere, implodere – 
dét er vores arbejde. Det er for eksempel montage. 

Film er bevægelse. Dette er meget slående i klippene af 
Bresson og Tourneur, hvor vi tydeligt ser to film, der er fulde af 
bevægelse. Bevægelse er spænding mellem to ting. Det er atomisk. 
I Bressons film er der en kraftfuld spænding mellem den gamle 
kvinde og drengen. Der er en blikkenes bevægelse. Man mærker 
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en enorm spænding gennem hele klippet, Bresson fastholder den, 
fordi han kan sit kram, han ved, hvordan man holder spændingen i 
et billede, eller i den tilhørende lyd, helt frem til det øjeblik, hvor vi 
når til et andet billede, en anden lyd, og herimellem er der vold-
somme chok. 

Tourneur gør noget lignende ved at skabe denne eksplosi-
ve cocktail i togvognen. Den spænding, som instruktører er nødt 
til at mestre i deres montagearbejde og opsætning af individuelle 
indstillinger, er fuldstændigt synlig i hans film. Den er synlig, da 
der sker et sammenstød af kræfter, mens karakterer på samme tid 
forsøger at trække sig væk fra hinanden. Det er spændingen: ting 
i kamp. Det er desuden ret smukt, at alt dette sker i et kørende 
tog. Toget kører fremad, men når papiret dukker op, kører det i en 
anden retning. En ting bevæger sig frem, noget andet bevæger sig 
tilbage, dermed er der altså også tale om en visuel spænding, som 
Tourneur behersker til fulde.

Noget andet, der også er til at føle på i disse to klip, og 
dette er essentielt for film, er: Hvad skal der ske? Hvad vil der ske 
om et sekund eller om et minut? Her føles film meget tæt på livet, 
fordi jeg for eksempel også har denne følelse i mit eget liv: Hvad 
skal der nu ske? Hvor skal jeg nu bo? Hvem skal jeg nu møde? Det 
er spænding.

Det, der følger, er meget uhyggeligt. Alle store instruktører 
har en tendens til at virke lidt uhyggelige, da vi aldrig kan forudsi-
ge, hvad det næste, der kommer til at ske i deres film vil være – det 
kan vi ikke vide. Det er altid noget nyt, lidt som livet. Der er ikke 
et manuskript at følge. Det kan ikke planlægges ud i fremtiden. 
Jeg fortæller denne anekdote om frygt for forsøgsvis at sige, at en 
instruktør på en måde lever med frygten. Instruktøren er en mand 
eller en kvinde, der organiserer frygten i sit arbejde og forsøger at 
leve dette liv forholdsvist godt, men aldrig kan forsikres herom. 
Han kan ikke vide det. Han ved ikke, hvad der vil ske. Faktisk ved 
vi aldrig, hvad der vil ske, når vi tænder kameraet. Selv hvis man 
har organiseret alt i sit hoved, i sit manuskript, ved man aldrig, hvad 
der vil ske, når man tænder kameraet, aldrig.
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Jeg har talt om nogle lidt mærkelige ting: frygt, Gud, 
Djævelen, det gode og det onde, alt sammen for at undgå at fortælle 
jer, hvad film er eller hvordan man laver det. Det eneste, jeg ved, er 
nemlig, at vi ikke ved, hvad der vil ske, når vi laver en film. Folk, 
der siger det modsatte, er bedragere. Jeg kan ikke sige, at film er 
X, montage er Y, man gør sådan og sådan, sådan instruerer man en 
skuespiller, at Jacques Tourneur er en ekspressionistisk instruktør, at 
Robert Bresson er minimalist og så videre. Alt det er dybt idiotisk. 
Det er derfor, jeg har talt om Gud, Djævelen, frygt og det gode og 
det onde, fordi det faktisk fremstår tydeligere for mig. Det er i hvert 
fald tydeligt, at alle herinde synes, at det er lidt skræmmende at lave 
film, at vi ikke ved, hvordan man gør, og at måden at lave film på, 
måske er at tænke over, at vi lever sammen med folk på denne planet, 
Jorden, og at der findes maskiner – kameraet og lydoptageren – som 
er brugbare til at arbejde imod frygten for døden og til at give afkald 
på en smule af sin frygt, og dette er sagens kerne. 

Her taler jeg igen om modstand, om at modstå frygt, 
modstå døden. I film modstår vi. Det er selve materialet, der mod-
står. Man ser det i klippene. Der er ting, der modstår andre ting, 
et billede modstår et andet, en lyd modstår en anden. Når jeg siger 
“modstår”, er der tale om en kamp. Det er ikke vold ... jo, til en vis 
grad er der tale om vold, men ikke vold, vi udøver på os selv. Det er 
vi nødt til at gøre klart. Der findes en slags vold i verden, som kom-
mer fra verdens begyndelse, fra ild. Den anden vold, den sociale 
vold, er vi nødt til at modstå så vidt muligt, også i film.

I den film, jeg lavede om Strauberne ser man en virkelig 
dyb spænding ved klippebordet mellem Danièle og Jean-Marie, og 
man ser bestemt også en anelse frygt. Jean-Marie er indimellem ret 
ræd. Det er derfor han går ud. Han siger, uden egentlig at sige det: 
“Red mig, Danièle, red dette billede, red denne film. Jeg er bange, 
så jeg går mig en tur.” Der er en ekstrem spænding i denne film, 
en afsindig modstand. Der er for eksempel en modstand mod den 
første idé, der måske altid er lidt vildledende. De siger: “Lad os 
klippe dette ud ... nej, lad os lade være med det, lad os arbejde lidt 
videre med det.” Her har vi at gøre med en anden slags modstand: 
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modstand mod selve maskinen, over for instruktørens værktøj. 
Jeg har for eksempel lavet film, blandt andet den om Strauberne, 
ved kun at bruge et lille kamera – faktisk det samme, som jeg står 
med her, et Panasonic-videokamera. Med dette kamera har jeg en 
følelse af, at jeg er nødt til at yde det modstand, det vil sige, jeg må 
gøre modstand mod min egen film. Min anden film, No Quarto da 
Vanda, blev skabt ud fra en modstand mod dette kamera. Jeg føler 
en vis modstand over for det, i den forstand at jeg ikke gør, hvad 
Panasonic-bestyrerne, der sidder i Tokyos skyskrabere vil have mig 
til at gøre med det. Jeg gør ikke det, de vil have mig til. De vil for 
eksempel have, at jeg bevæger mig en hel del rundt med det, og det 
gør jeg ikke. Det er modstand.

Det er mit indtryk, at disse små kameraer kommer med et 
mærke, der angiver prisen og hvorpå, der står “3CCD” og “Optisk 
zoom”, men der er også et usynligt mærke – dog meget synligt for 
mig – hvorpå der står: “Bevæg mig, bevæg mig, du kan gøre alt 
med mig.” Og det passer ikke. Brug ikke jeres kamera eller lydop-
tager sådan som udviklerne bag udstyret vil have jer til. Jeg købte 
det her Panasonic-kamera, men jeg har ikke tænkt mig at gøre det, 
Panasonic vil have mig til. Ting skal bruges til at arbejde med, ka-
meraer, små kameraer er meget anvendelige, de er praktiske, billige, 
men pas på, det er vigtigt at arbejde meget med dem, og arbejde er 
det modsatte af bekvemmelighed. Og bekvemmelighed er hoved-
tanken med dem – de udgør i sig selv en mangel på modstand.

Jeg kan altså ikke lære jer selve arbejdet i at lave film, det er 
nemlig arbejdet, der kræver arbejde. Man er nødt til selv at mærke 
det. Vi ved, at selve arbejdet er hårdt, vi ved, at det er under arbej-
det, at erfaringen finder sted. Det sker for eksempel i montage, i 
arbejdet med klipningen. Jeg arbejdede meget med at lave en film 
om arbejde, en film om Strauberne, og jeg lavede den film for at vise 
det, jeg ikke kan lære jer her, for at vise, hvad der sker i praksis. Når 
vi står over for materialet, når vi står foran den film, vi skal sætte 
sammen, da er det, at vi træffer beslutninger. Det er ikke før, ikke 
i teorien, ikke i vores hoveder, at vi laver film. Vi laver altid film 
med mennesker, med skuespillere, teknikere, alle dem, man arbejder 
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sammen med, venner, indimellem fjender, og det er her, at det sker. 
Det sker i øjeblikket, i nuet og det er derfor, jeg ikke vil sige: sådan 
her gør man. 

Jeg kan ikke sige: “Din film er dårlig, dårligt klippet, dår-
ligt filmet, etc.” Disse er åndssvage kommentarer. Det, som virkelig 
sker, er, at I gennemlever et sært, urokkeligt øjeblik, og I vil komme 
til at filme dårligt, det er det, der sker. Det er sådan, jeg tænker, 
og fordi jeg ikke ved, hvad mere jeg skal sige end det, har jeg lavet 
en film om film, om Strauberne, for mig selv, for andre og for jer. 
Den omhandler filmmediets materielle, specifikke, konkrete og på 
samme tid meget mystiske dimensioner. Den forsøger lidt at forklare 
dette mysterium, at vise vanskeligheden ved at lave film. Det er ikke 
dogme-film. Den er ikke et lille kamera, der rykkes rundt. Den er 
ikke lavet, som om det var det virkelige liv. Den er en masse arbej-
de, og først herigennem begynder det at ligne livet.

Det kræver meget tålmodighed, blod, sved, tårer og 
udmattelse for bare at komme i nærheden af at skildre noget, der 
minder om det virkelige liv. Se bare på Bresson. Han viser os vores 
verden, men på samme tid virker den fremmed. Det er en frem-
med måde, folk bevæger sig rundt på i Bressons film. De går på 
en underlig måde, deres gestik er enten meget hurtig eller meget 
langsom. Det er arbejdet, vi ser. Det er vores verden, men den er 
på samme tid meget abstrakt. Film er ikke en præcis gengivelse af 
livet. Det arbejder med livets ingredienser, og man organiserer og 
konstruerer disse ingredienser på en anden måde end man gør i li-
vet. Vi vil se dem i et andet lys. Det er ikke livet, men er dog skabt 
ved brug af livets elementer, hvilket både gør det meget mystisk 
og nogle gange meget smukt. En instruktør burde leve i spæn-
ding hele tiden, men det er lettere sagt end gjort, det er umuligt. 
Film burde være stramme, men instruktører er kun mennesker. 
Vi kan ikke gå rundt og være anspændte hele tiden, da vi i så fald 
skulle være i stand til konstant at lytte til alting og se alting. For 
at begynde at se, hvad der sker og kondensere det, er vi nødt til at 
se det hele. Som Cézanne siger, er vi nødt til at se den skjulte ild i 
et menneske eller et landskab. Vi må efterstræbe det, Jean-Marie 
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Straub beskriver: “Hvis der ikke er ild i billedet, hvis der ikke er 
noget, der brænder i dit skud, er det ubrugeligt.” Et sted i billedet 
må noget være i flammer. Denne ild, der altid skal være i billedet, 
er kærlighedsbrevet i banken. Meget få mennesker vil lægge mærke 
til dette kærlighedsbrev i banken, og endnu færre vil skrive et. For 
nu at runde af med denne metafor, vil jeg sige, at mit arbejde som 
instruktør, jeres arbejde som studerende, som fremtidige instruktø-
rer, ligger her i denne bank. Jeres arbejde består i at fortsætte med 
at prøve at skrive kærlighedsbreve og ikke checks. Der vil være 
flere tidspunkter, hvor folk selvfølgelig ikke vil lægge mærke til je-
res arbejde. Ja, men så modstår vi alligevel og fortsætter med at gå i 
banken for at skrive kærlighedsbreve.

Det er måske ved at være tid for os til at tage afsked ... Jeg 
vil efterlade jer i godt selskab, fordi jeg har taget et lille tekstud-
drag med fra en stor instruktør ved navn Cézanne, nogle ord om 
vores profession og arbejde fra en, der døde i forsøget på at male et 
bjerg. Han døde vitterligt i felten, fordi det regnede og var meget 
koldt, han var kommet op i årerne, men nægtede at rokke sig ud 
af stedet. Han forsøgte endda at modstå selv regn og kulde. Han 
efterlod sig disse ord, disse indtryk af det arbejde, vi er nødt til at 
gøre. Han efterlod os med disse ord og Danièle og Jean-Marie gav 
dem form i en meget smuk film, jeg på det kraftigste vil anbefa-
le jer at se (i Athénée Français vil jeg formode, som er det eneste 
sted, man kan se denne film), der hedder Cézanne (1989), og dette 
bliver mine sidste ord. Jeg beklager, hvis jeg ikke har været frygte-
lig klar, og så håber jeg på, en skønne dag, at få lov til at læse jeres 
kærlighedsbreve.

“Se, dette er et motiv... ” (Han samlede sine hænder, trak 
dem væk fra hinanden, de ti fingre åbner sig for så lang-
somt, meget langsomt, at blive ført sammen igen, gribe 
fat om hinanden, knuge dem sammen, flette dem). Det er 
det, man bør forsøge at nå frem til. Det går ikke, hvis den 
ene hånd er for høj eller lav. Ikke et eneste led må være for 
slapt og danne et hul, hvorfra følelsen, lyset og sandheden 
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kan slippe ud. Ser du, jeg arbejder med hele lærredet, med 
alting på én gang. Jeg går til alle stumper og stykker med 
en impuls og ren tro. Alt hvad vi ser falder fra hinanden 
og forsvinder, ikke sandt? Naturen forbliver uforander-
lig, men intet af det, der viser sig for os i hende, varer ved. 
Vores kunst skal oversætte spændingen ved hendes perma-
nens samt hendes elementer, tilsynekomsten af alle hendes 
forandringer. Den må give os en fornemmelse af hendes 
evighed. Hvad ligger nedenunder? Måske ingenting. Måske 
alting. Alting, forstår du! Jeg samler altså hendes vand- 
rende hænder. Jeg tager noget til højre, noget til venstre, 
her, der, alle steder, hendes toner, hendes farver, hendes 
nuancer, jeg anbringer dem, sammenfører dem. De dan-
ner linjer. De bliver til genstande, sten, træer, uden at have 
været min intention. De antager volumen, værdi. Hvis 
disse volumener og værdier korresponderer på mit lærred, 
i min sensibilitet, til fladerne, til de steder, som jeg har, 
som findes foran mig, så har mit lærred bragt dets hænder 
sammen. Det vakler ikke. Hænderne er hverken blevet 
samlet for højt eller for lavt. Mit lærred er sandt, kompakt 
og fuldkomment. Men hvis der er den mindste distraktion, 
hvis jeg mislykkes blot det mindste, eller hvis jeg, frem for 
alt, en dag fortolker for meget, hvis jeg i dag rives med af 
en teori, der modstrider gårsdagens, hvis jeg tænker mens 
jeg maler, hvis jeg blander mig for meget i værket, sjup! Så 
går det hele itu.    

Er fortolkning så ubrugeligt? 

Kunstneren er ikke andet end en beholder for sanseind-
tryk, en hjerne, et registrerende instrument. Men hvis det 
interfererer, hvis det dirrer, som det svage instrument det 
er, for med fuldt overlæg at intervenere i det, som det burde 
oversætte, da kommer dets egen smålighed ind i billedet. 
Værket forringes.  
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Mener du dermed, at vi bør følge naturen slavisk? 

Nej, det var ikke det, som jeg mente. Kunst er en harmo-
ni, der er parallel med naturen. Hvad kan man sige til de 
fjolser, der siger, at “maleren er underlagt naturen”? Han er 
parallel med hende. Forudsat, selvfølgelig, at han ikke be-
vidst intervenerer. Stilhed må være hans eneste aspiration. 
Han må overdøve sine indre stemmers fordomme, han må 
glemme, altid glemme, skabe stilhed, være et perfekt ekko. 
Da vil landskabet indskrive sig på hans følsomme tegnepla-
de. For at registrere det på sit lærred, for at eksternalisere 
det, må hans kunst appelleres til, men et respektabelt kunst-
håndværk, hvilket også må være beredt på udelukkende 
at adlyde, til ubevidst at oversætte – så godt kender det sit 
sprog – teksten, der dechifreres, de to paralleltekster, den 
sete natur, den oplevede natur, dén natur ... (han pegede 
på den grønblå slette), den her natur ... (han prikkede på 
sin pande), der begge må gå sammen i en orden for at blive 
stående; at leve et liv som halv menneske, halv guddomme-
lighed, kunstens liv, hør efter ... Guds liv. 

Således kastede landskabet sig over mig. Jeg greb det og 
kom det ud på lærredet. Se hvordan duften af pinjetræernes 
nåle indhyller solen. Hver morgen begynder festivalen, fuld 
af duften af sten og friskt, grønt græs, og jeg forenes med 
St. Victoire-bjerget. Jeg tager alt dette, ikke med ord, men 
med farver. Der er harmoni i følelsen af perfekt tilfredshed. 
I mine øjne drejer verden rundt indtil alting sammensmel-
ter. Mine sanser får på lyrisk vis greb om denne drejning. 
Når jeg lukker mine øjne, forestiller jeg mig St. Marc-
bjerget. Duften af skabioser.

Begge tekster er oversat af Frederik Tøt Godsk.


