Claudia von Alemann

At tænke i billeder – med åbne eller med lukkede øjne? Virkelige
eller opfundne (fundne) billeder bevæger sig uddifferentieret rundt i
hovedet. Der findes ingen på forhånd given afgrænsning, vurdering,
orden, hierarki. At huske i billeder er ensbetydende med at ophæve en smule af den censur, som en tanke manifesteret i ord udøver.
Grupper af børn, som jeg for nyligt har vist filmen til, påstod at have
set den salamander, der bliver talt om, men som ikke kommer til
syne i billedet. De så også helt andre farver, end de der rent faktisk forekommer i filmen. De huskede optagelser i sort/hvid, der er
filmet i farve, og beskrev farverne fra sort/hvid-optagelser. Børn
og kvinder beskriver det, de har set på film på en anden måde end
mænd, og drenge anderledes end pigerne fra samme skoleklasse.

FINDEFUGL

Fundevogel
Claudia von Alemann. Berlinale

Nicht streng geschieden war für mich die Welt,
welche bei Tage
diese Fenster bevölkerte, von der,
die nachts auf der Lauer lag,
um mich in meinem Traum zu überfallen.
Will ich in mein’ Keller gehen,
will mein Weinlein zapfen;
steht ein bucklicht Männlein da,
tät mir’n Krug wegschnappen.1

(1967)

Indtil jeg var seks år gammel, boede jeg i en landsby. Indtil jeg var
seks år gammel, havde jeg aldrig set en sporvogn, ej heller en bil eller et tog. Livet fandt sted udendørs. Vi mødte hekse, ildsalamandre
og dværge i skoven, ved dammen, eller vi forvandlede os til hekse,
ildsalamandre, dværge. På engen kastede vi andemad på hinanden
og blev til dryppende, grønlige dynduhyrer. Eller vi lå på maven i
sivene ved daggry, i timevis, uden at tale, og ventede på en blishønefamilie, der, når der var ganske stille, svømmede over dammen i
en lige linje.
Filmen har ingen dybere mening. Måske har den en
bagvedliggende mening, en mellemliggende betydning, list, forvandling, grusomhed. For at filme kragerne, som vi foregiver er
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ravne, løb vi i dagevis med det tunge 35mm kamera over marken,
over nypløjede agre – vores sko blev helt tunge af de lerklumper,
der klæbede til skosålerne. Man kunne ikke løbe barfodet videre
med lette fødder, det var allerede for koldt. Kragerne fortrak sig
fra filmoptagelserne, de fornemmede os allerede på lang afstand
og fløj skræppende op fra træerne med baskende vinger. Vi fulgte
efter, forsigtigt, stille, og med et bedre teleobjektiv. Om aftenen,
og på de dage, hvor vi ikke filmede, arbejdede vi videre med vores
gruppe, diskuterede, arrangerede studiegrupper, forberedte politiske aktioner.
Den børneflok, der spiller med i filmen, havde aldrig fået
lov til at kaste med jord og mudder på den måde før. Børnene blev
helt ude af sig selv, kastede sig ind i slaget, vendte trætte og beskidte
hjem til deres mødre, der nok vidste, hvad der foregik, “da det nu
engang måtte gøres sådan for filmens skyld”, men som dog alligevel
ikke kunne skjule deres forfærdelse. De børn, der nu har set filmen,
var delvist begejstrede for mudderscenerne. “Det vil vi også gøre.”
Andre afviste rystet sådan noget. “Det gider vi ikke.” “Hvorfor
ikke?” “Fordi så får vi skæld ud, når vi kommer så beskidte hjem.”
“Og hvad så hvis i ikke fik skæld ud, ville I så syntes, at det var
sjovt?” “Nææ, vi får jo alligevel skæld ud, derfor vil vi hellere lade
være med at gøre det.”
Voksne var ofte rådvilde efter at have set filmen. Kvinder
genkaldte billeder fra deres barndom, mænd for det meste ikke.
Pigerne (mellem otte og ti år) kunne huske mere, kunne bagefter
huske hvert billede udenad. De var mere rystede over grusomheden.
“Hovedet, der ruller over marken, var jo kun af plastik,” sagde de
bagefter for at berolige hinanden. Filmen var egentlig ikke planlagt
som en film for børn.
Imens vi filmede, fulgte vi med børnene gennem sumpen,
gennem skoven. Børnene legede et eller andet, og vi optog det. Eller
vi fandt på noget, og de legede med. Egentlig skulle åbningsscenen indeholde frygt og uhygge. Men nede i bunkeren var børnene
ikke bange, de havde allerede leget der mange gange – de mure, der
stadigvæk stod, rev de ned. Under krigen var denne underjordiske,
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vidt forgrenede bunker en koncentrationslejr og et forsyningslager.
Over en dør stod stadigvæk skrevet, næsten ulæseligt: “Og sku’ turen gennem helvede gå, vil vi bag ved Hitler stå.”
Det var forbudt at færdes i bunkeren. Den var hermetisk
lukket bag et jernhegn. Vi kravlede gennem en sprække i jernhegnet. Kun de tyndeste kunne komme igennem. På et tidspunkt sad en
tyk dreng fast i gitteret. Vi talte uafbrudt om Hitler, hvad der var
sket her og andre steder. Børnene stillede spørgsmål, vi rykkede tæt
sammen, fordi vi frøs. Vi drev omkring, kom ikke længere hjem
til tiden. Mødrene blev utålmodige over alt dette filmeri. Børnene
kom også med, når vi filmede scener med skuespillere. De smurte de
“døde” munke ind i tomatketchup, før scenen med de “blodige lig”
blev filmet, og spiste resten.
Objekter, døde væsner eller dyr forvandlede sig til subjekter. Eller omvendt. Brødrene forvandler sig til blomster, og da
blomsterne bliver plukket, til ravne. – Prinsen forvandler sig til en
sten, da han endnu ikke har løst opgaven ved solnedgang. Hvad
bliver stenen til? – Knoglerne, som lillesøsteren begraver, bliver til
en fugl, som igen bliver til broderen, da den onde moder endelig
dør. – Findefugl forvandler sig til en dam og Lenchen til en and på
dammen. Den gamle falder i dammen, eller Findefugl forvandler
sig en stilk, Lenchen til en rose, den gamle stikker sig på tornene.
“Lover du mig aldrig at forlade mig, forlader jeg heller aldrig dig,”
siger Lenchen – Findefugl lovede det.” – Lille Kay sad i salen fuld
af isstykker, i den iskolde, hvide, klirrende frostsal. Han forsøgte at
sætte isstykkerne sammen til et ord. At sige til sig selv i en drøm, at
man bare drømmer, og drømme beroliget videre.
Hvorfor kunne du ikke lade de blomster stå? Det var dine
brødre. Nu er de for evig tid forvandlede til ravne.
Forsøg at tænke i billeder, at skrive ned, hvad der falder en ind. At
bruge ord til at skabe orden, nye billeder, stille om, skrive ned igen,
organisere billeder, altså opbygge scener, filme, se på dem igen på
klippebordet, sortere, stille om, se dem på lærredet. Da billederne
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Femte nummer af det feministiske filmtidsskrift Frauen und Film (1974)
Claudia von Alemann under optagelserne til
Fundevogel (1967). Berlinale
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for første gang blev vist som film på Oberhausen Kortfilmsfestival,
faldt jeg og slog hovedet på vej til fremvisningen. På sygehuset
bredte smerten sig ud til alle kanter af hovedet. Ikke længere rum
til billeder, tanker. Hver en tanke, der gik igennem det beskadigede
hoved, voldte uudholdelige smerter. Kun i søvnen udfoldede handlingen sig, farverige, levende billeder.
Will ich in mein Stüblein gehen,
Will mein Müslein essen;
Steht ein bucklicht Männlein da,
Hat’s schon halber ’gessen.
So stand das Männlein oft. Allein ich habe es nie gesehen.
Es sah nur immer mich. Und desto schärfer, je weniger ich
von mir selber sah. 2
Jeg kunne ikke tro mine egne øjne. Tror jeg mine øjne? Tror du
mine øjne? Tror jeg dine øjne? Børn, sindssyge og kvinder har en
masse uforstand i hovedet. Da jeg lå på sygehuset, samlede de, der
så filmen, penge ind til mig. De sendte mig 623 DM, for hvilke jeg i
maj tog til Paris og kom ikke igen lige foreløbig. Jeg troede, at filmskabere kunne forbinde det konkrete politiske arbejde, information
og agitation med fantasiarbejdet.

1.
Den verden som om dagen befolkede
disse vinduer // var ikke klart adskilt
fra den, som om natten lå på lur, // for
at overfalde mig i min drøm. // Vil jeg
i min kælder gå, // vil jeg tappe mig
lidt vin, // står der en pukkelrygget
dværg, // snapper kruset fra mig.

2.
Vil jeg i mit kammer gå, // Vil jeg
spise mig lidt mos; // Står der en
pukkerygget dværg, // Har allerede
spist det halve. // Således stod
dværgen ofte. Jeg har blot aldrig set
det. // Det så altid kun mig. Og desto
tydeligere, jo mindre så jeg af mig selv.

Claudia von Alemann, født i Seebach, Thüringen, er filminstruktør, producent
og forfatter. Hun har studeret sociologi og kunsthistorie ved Freie Universität
Berlin og film ved Hochschule für Gestaltung Ulm. Efter filmstudiet rejste
Alemann i 1968 til Paris, hvor hun engagerede sig i forskellige filmkollektiver.
Efter flere kort- og dokumentarfilm om politik, film og kvinders frigørelse
instruerede hun spillefilmen Die Reise nach Lyon (Rejsen til Lyon, 197880) om Flora Tristan, en fransk kvindesagsaktivist fra det 19. århundrede.
Alemann har desuden undervist film ved Hochschule für bildende Künste
Hamburg (1977-1982) og Fachhochschule Dortmund (1982-2006).
Oversat fra tysk af Anna R. Winder.
Originalteksten, Fundevogel, udkom i tidsskriftet Frauen und Film, 1974.

Sous le pavé, la plage. Under fortovet, stranden.
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