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Teknik, objekt og uendelighed 
i Mani Kauls 80’er-!lm

(1989)Before My Eyes
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Hvis Mani Kauls !ktions!lm fra 1970’erne be!nder sig et sted mel-
lem hans lærermester Ritwik Ghataks patosfyldte realisme og Robert 
Bressons formalistiske spiritualitet, som det ofte er blevet bemærket 
både af ham selv og af kritikere, så indtager hans dokumentar!lm fra 
1980’erne en i højere grad afsondret placering i !lmhistorien. Allerede 
i 1980 sker der med Satha se uthata aadmi (Arising From the Surface) et 
skift i Kauls produktion. Satha se uthata aadmi er et !ktionaliseret og til 
tider essayistisk visuelt langdigt baseret på en række digte og fortæl-
linger af Gajanan Madhav Muktibodh (1917-1964), en ind"ydelsesrig 
stemme i den moderne hindi-litteratur. Skiftet viser sig ved en friere, 
mere associativ form. En form, han fortsat arbejder videre på op igen-
nem 80’erne. Kauls !lm er båret af en rytmik, hvor samspillet mellem 
klipning og kameraets bevægelighed er det altafgørende i !lmsproget. 
Det er en type !lm, der lægger sig tæt op ad musik og dans – hvor lys, 
bevægelse, tid, kroppe og genstande udfolder sig som en visuel ækviva-
lent til musikalsk improvisation og lydens tvetydige væsen. Det ligger 
af den grund ligefor, at Dhrupad (1983), der udkom efter Satha se uthata 
aadmi, handler om musik, nærmere bestemt sangteknikken af samme 
navn, som er blevet overleveret mellem hindustani-slægtninge igennem 
2000 år. Siddeshwari (1989) er i forlængelse heraf et poetisk portræt af 
sangerinden Siddeshwari Devi, der var med til at modernisere klas-
sisk hindustanimusik: Film om musik, billeder af lyd, bevægelser som 
toner. Kaul lader disse !lm indgå i en større udgravning af forskellige 
traditionsbundne kunstformer. I Mati Manas (Mind of Clay, 1985) er 
fokus rettet mod Indiens ældgamle pottemagerkunst, især i den nord-
lige stat Rajasthan, mens Before My Eyes (1989) er en drømmende 
landskabs!lm fra Kashmir-regionen. Man aner konturerne af en arkæ-
ologisk tænkning, hvor fokusset på genstandes individuelle historie og 
tradition gør, at spiritualitet og materialisme går hånd i hånd. 

PANORERINGENS EVIGHED

Kauls panoreringer har en tendens til at bevæge sig fra et leven-
de menneske til noget ikke-menneskeligt, enten et objekt, et 
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bygningsværk eller et landskab. I Dhrupad tager det sig f.eks. 
sådan her ud: Nogle børn leger på en jordbrun, støvet plads. De 
slår "ik"ak og vejrmøller på et langt stykke stof, de har lagt på 
jorden. Kameraet bevæger sig langsomt væk fra børnene indtil de 
ikke længere er i billedet. Igennem den fortsatte panorering viser 
det sig, at kameraet er placeret inde i en søjlegang. Da kameraet 
endeligt stopper sin bevægelse, indrammer indstillingen søjlerne, 
fedtstensvæggene og solskinnets fald mellem søjlerne, som opteg-
ner geometriske former af skyggerne på "isegulvet. I Mati Manas 
ser vi en sovende dreng ligge i sin seng, hvorefter kameraet tilter op 
mod den blå væg bag ham og panorerer henover et vægkort over 
Indien, forbi et rodet skrivebord og videre til endnu en væg ind-
til det stopper ved et vindue, ud af hvilket kun tusmørkets blålige 
nuancer kan ses. Kauls kamera panorerer altid hen mod evigheden, 
adstadigt og nøgternt registrerende. Dels fordi kameraets bevægelse 
i teorien kunne vare ved i al evighed, men også fordi panoreringens 
rejse altid ender ved et landskabs horisontlinje eller et arkitektonisk 
byggeri. Heri åbner Kaul tiden for os: billeder af generationers kul-
turelle og materielle overlevering og en natur uden øvre grænser.

Når kameraet er !kseret, er det oftest for at !lme men-
nesker, men når Kaul !lmer kulturgenstande eller arkitektoniske 
værker, svæver kameraet åndeligt heromkring. Når han i Mati 
Manas !lmer menneskenes skaberkraft, som den tager sig ud i ud-
formningen af leret til krukker og !gurer, fokuserer kameraet på 
hænderne: Her er hænderne afkoblet mennesket. De er blot ma-
skinelle, producerende funktioner. Mennesket gøres maskinelt og 
objekterne besjæles. Denne omvending ses på billedsiden i "ere af 
Kauls !lm, men gør sig særligt gældende i Mati Manas. Kan man i 
lerpotten observere en kraft, der kan kaldes spirituel? I handlingen 
at dreje en lerpotte bringes tid og rum sammen for at skabe et objekt 
til eftertiden. Myten om pottedrejningen er, at lyden fra drejepro-
cessen lagres i potten – på samme måde som grammofonpladens 
riller kan gøre det. Lerpotten er samtidig det klassiske eksempel på 
et arkæologisk fund fra civilisationens tidligste år, og drejningens 
metode har ikke ændret sig markant gennem de sidste tusind år. 

VIKTOR RETOFT

Så Kaul har mange grunde til at portrættere lerpotten åndeligt på 
celluloid. Mati Manas pendulerer mellem værkstedets rå realitet og 
museets stoicisme, og viser den tidslige og rumlige spændvidde, som 
er iboende lerpotten. Mennesket tager del i evigheden gennem kunst 
og kulturprodukter. Det er dog også altid en porøs evighed, kruk-
kerne krakelerer, bygningerne falder sammen, men verden består.

DRØMMENES LANDSKABER

I Masao Adachis landskabsteori, fûkeiron, er landskabets banalitet 
et symbol for hegemoniske strukturer. En lignende politisk for-
dring kan !ndes hos Kaul, men det er en fordring, som altid er lige 
spirituelt og materielt betonet. Hvor Adachi søger det politiske i 
landskabernes banalitet, som let overses eller glemmes på grund af 
deres hverdagslighed, søger Kaul det politiske i det vitale og rituel-
le. Landskabet er gennemvæddet med magtstrukturer i Kauls !lm, 
men landskabet er samtidig blot et landskab, der ligesom de !lmede 
krukker og !gurer indeholder sin egen immanente kraft.

Den eneste “rene landskabs!lm” i Kauls œuvre er kort-
!lmen Before My Eyes, der oprindeligt havde et kommercielt sigte 
som turist!lm om Kashmir-regionen. En stor del af !lmen består 
af helikopterskud af billedskønne naturfænomener. Resultatet 
er den af Kauls !lm, der bryder mest med menneskets jordbun-
denhed: tyngdekraften ophæves og kameraet svæver over en 
overvældende, men miniatureagtig verden. Igen ses panorerin-
gen mod evigheden: En dreng i løb på en bro over en livlig "od. 
Kameraet panorerer til højre langs "odens løb indtil det kun er 
himlen, bjergene og "odløbet, der indrammes af kameralinsen. 
Der er intet fast, menneskeligt forankringspunkt i Before My Eyes. 
De få menneskelige aktiviteter, som vises i !lmen, følger en drøm-
meagtig logik: en sørgmodig cellospillende kvinde ombord på et 
skib, som stille "yder på en åkandefyldt sø; hvide gardiner blafrer 
i vinden, to sovende mennesker i en seng, mens en mangefarvet 
luftballon "yver forbi lige uden for det store panoramavindue bag 
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dem. Filmen arbejder med transparens – ting, der kan gennemly-
ses: vand, luft og glas – !lmkunsten som det ultimative lysregime, 
men ét, hvori lyset eller det, der gennemlyses også kan bedrage. 
Filmen viser sig selv som !lm: Den sidste indstilling i Before My 
Eyes er et helikopterskud af Kashmirs sneklædte bjerge. Ikke en 
lyd høres i lang tid før få sekunder inden rulleteksterne, hvor den 
voldsomme lyd af helikopteren toner frem på lydsiden, hvorved 
kameraet afslører sig selv som !lmende kamera og tilskuerens 
drømmedøs forstyrres af !lmens virkelighed. 

Den associative drømmelogik er kendetegnende for Kauls 
!lmkunst, ligesom et re"eksivt forhold til mediet selv også er det. 
Kaul viser, hvordan drømmens dunkelhed og virkelighedens lys er 
en del af samme gestus, og hvordan drømmens logik kan besidde en 
større klarhed og vished end de vågne timer. Det visuelles domi-
nans i de vågne timer kan være bedragerisk: De ting, som lyses op 
eller gennemlyses kan lige så vel forvrænge og skabe svig, som være 
garant for sandheden. Det er i lyset af denne omvendte ontologi, 
at Kauls !lmkunst kan kaldes en “negativ !lmkunst”: Han skaber 
lyd i billeder, bevægelse i stilstand. Hos Kaul viser verden sig som 
uendelig og besjælet, objekterne taler, mennesket forstummer, vir-
keligheden viser sig som drøm, !lmen som musik. 

OBJEKTETS INDRE LIV 
OG MUSIKKENS KRAFT

Kauls !lmpoetik (eller !lmontologi om man vil) er objekt-oriente-
ret, men dog medmenneskelig. I Mati Manas gør Kaul ophold ved 
genstandene og ophøjer dem til !lmens centrum. De gøres til mere 
end blot et tomt, MacGu#n-agtigt objekt for menneskeligt begær, 
fanget i et narrativt fængsel. For Kaul er dét at give en stemme 
til det stumme noget ejendommeligt ved !lmmediet. Samtidig er 
mennesket og genstandene forbundet: Mødet mellem menneske og 
objekt er essentielt hos Kaul, da det er her, evighed og endelighed 
mødes i en intim og spirituel forbindelse. Dette ses for eksempel i 
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Dhrupad, hvor menneskets kropslige bevægelser og tekniske kun-
nen, tillært gennem generationer, forenes gennem instrumentet. Når 
Kaul !lmer de spillende musikere i Dhrupad, fastholder han dem i 
totalindstillinger, eller i nærbilleder af !ngrene på strengene og det 
syngende ansigts grimasser. Her panoreres der ikke, da spændings-
feltet mellem evigheden og endeligheden allerede er indlejret i det 
!lmede øjeblik gennem musikanternes erfarings- og traditionsbase-
rede teknik. I stedet supplerer han de samspillende mennesker med 
sekvenser af fejende kamerabevægelser gennem klassiske indiske 
bygningsværker. Derved bliver den !lmiske pendant til musikernes 
variationer over et tema disse arkitekturindstillinger, der er ryddet 
for menneskekroppe, men dog fulde af tidligere tiders menneskeliv 
og kameramandens bevægelighed. Denne vekslen mellem de stati-
ske indstillinger af musikerne og de bevægelige indstillinger gennem 
bygningerne skaber i sig selv en !lmisk musikalitet, en sublimering 
af !lmkunstens essentielle sammenblanding af klipperytme, billed-
komposition, rum, lyd og bevægelighed.

Musikken er genstandsfeltet i to af hans dokumentar!lm, 
men også ifølge ham selv hjertet i hele hans !lmkunst. I sin forelæs-
ning The Rambling Figure fra 1999 beskriver Kaul, hvordan hans 
musikalske tilgang til !lmkunsten går imod den omsiggribende 
singulære forståelse af narrativer som plot. Kaul skaber i sine !lm en 
rumlighed og tidslighed, der hverken er kontrolleret eller forsøger 
at kontrollere, men som er fri og eksperimenterende, og hans med-
menneskelige fordring er ligeså: At stræbe efter en livsform, der er 
åben og musikalsk, og som forholder sig eksperimenterende til sig 
selv og sin omverden uden at tage de stumme objekters iboende liv 
for givet. 
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