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I
Bevægelsen i erkendelse
Det er en underkendt fænomenologisk og psykologisk pointe, at bevægelse er essentielt for vores 
erfaring af verden. Det kan være i form af hvordan objekter bevæger sig, hvordan de undergår 
forandringer eller forvandlinger over tid, eller hvordan vores kroppe handler i objekternes verden. 
Hvor indlysende dette  end må synes,  er  det  samtidig  en  relativt  perifer  del  af  perceptions-  og 
erkendelsesteori.

At erfare i bevægelse er ikke blot et spørgsmål om de faktiske bevægelser, som et objekt 
udfører.  Det  vil  også  være  et  spørgsmål  om,  at  vi  erfarer  objekter  ved  at  fortolke  deres 
bevægelsespotentialer igennem hypoteser, som evt. senere bliver bekræftet og må modificeres. Ser 
jeg en bil i trafikken, vil jeg opstille en hypotese for om den er på vej til at køre ind i mig, og ser jeg  
et insekt, vil jeg overveje om det er på vej til at flyve ind i mit øje. Også objekter, der ikke bevæger  
sig af sig selv, er underlagt den slags tolkninger. Jeg overvejer fx. om glasset, der står på kanten af 
bordet, er ved at tippe, eller om jeg vil være i stand til at nå hen til og løfte kassen, som står foran  
mig, eller hvordan den skal åbnes. Endelig er bevægelse også indskrevet i selve min perception, 
fordi jeg er i stand til at dreje hovedet og øjne. Her er der tale om selve min kinæstetiske oplevelse,  
dvs.  hvordan  min  oplevelse  af  verden  spiller  sammen  med  fornemmelsen  af  min  egen  krops 
position. Bevægelsen kan her være i tæt samarbejde med synssansen, for når vi fx. opfatter dybden i 
et  rum  gennem  vores  to  øjne,  vil  synsoplevelsen  kunne  koordineres  af  de  forskydninger  af 
perspektivet, der sker, når vi flytter kroppen eller drejer hovedet.

Bevægelse bringer os nærmere på objekternes substans. Modsat øjet, der må forholde sig til 
objekternes overflade, lader bevægelser os overskride objektets overflade og få adgang ind i dets 
substans via senso-motorisk erfaring. James J. Gibson har i  The Ecological Approach to Visual  
Perception opregnet nogle af de kvaliteter,  som vedrører denne slags substans.  Fx. er  objektets 
vægt, viskositet, elasticitet, om overfladen er glat eller ru, om objektet er opakt eller transparent, 
reflekterende eller ej (Gibson: 22-32) overvejende egenskaber, der ikke kan afgøres med øjets blik 
alene.  Det  kræver  måske  en  interaktion  med  objektet  (vi  løfter  det,  river  i  det  eller  berører 
overfladen), en ændring af perspektiv (vi går omkring det), eller lignende. I tilfælde med levende 
dyr, der selv kan bevæge sig,  vil  vi  også forsøge at  identificere deres lemmer,  led,  muskler og 
knogler, så vi kan danne os en forventning om, hvordan de vil bevæge sig og hvor hurtigt.

Jeg anser disse aspekter for stærkt underbelyste i den gængse filosofi, der stadig primært 
forholder  sig  til  genstande som statiske og afgrænsede størrelser  (ideer),  der  afspejler  sprogets 
forbillede. Derimod foreslår den cinematografiske anskuelse, at  tingenes grænser flyder eller på 
anden måde er i bevægelse, og den tager dermed filmen som forbillede.

Disse observationer er dog heller ikke ukendte i den filosofiske tradition eller i psykologien. 
Fx. tager både Husserl og Piaget perspektiv op som et problem, der vedrører hhv. erkendelsen (fordi 
genstanden aldrig fremtræder for os i sin totalitet) og sindets udvikling (fordi børn ikke er født med 
evnen til at forestille sig andres perspektiv). Objektets forvandlings-potentiale ses ligeså i Husserl's 
eidetiske variation (hvor meget kan en genstand varieres, før den holder op med at være af en given 
type - og hermed kan man identificere en genstands variatente/tilfældige vs. invariante/væsenlige 
træk). Objekternes håndteringen behandles af Piaget ifm. det sensomotoriske udviklingstrin (hvor 
barnet  udforsker  genstande tilegner  sig  dem i  koordination  med  erfaringen  af  egen krop)  og  i 
Heideggers tings-analyser (hvor brugen af en genstand sætter den i sammenhæng med verden). Og 
endelig også i Merleau-Pontys kropfænomenologi og Julian Hochbergs perceptions-studier.

Det er her påfaldende,  at  disse nybrud sker i det 20. århundrede,  altså efter  filmmediets 
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opfindelse. Selvom filmmediet ikke direkte behøver at have indflydelse på disse opdagelser, rejser 
det spørgsmål ved filosofiens historie. For hvad hvis filmmediet var blevet opfundet i antikken? 
Hvad hvis filosofferne havde formuleret deres tanker på film i  stedet for på skrift? Kunne den 
sproglige  tænkning  da  være  blevet  erstattet  af  filmens  cinematografiske  tænkning?  Og  havde 
filosofien så udviklet  sig fra det kropslige-fænomenologiske, der ligger filmen nær, og ud i det 
ideale-sproglige?

II
Bevægelsen i kunsten
Keith  Critchlow's  bog  Islamic  Patterns (1983)  om geometriens  betydning  i  islamiske  mønstre 
begynder med en "skabelsesmyte", der beskriver en opståen og udvikling af de basale geometriske 
former fra punktet. Først ser man punktet alene, hvorefter der gradvist udfoldes en cirkel omkring 
det, idet man tegner en linje, der er i samme afstand fra det (fx. med en passer). Da cirklen er tegnet, 
kopieres den i 6 identiske cirkler, der flyttes i hver sin retning væk fra det oprindelige centrum. På 
turen  ud  overlapper  de  7  cirkler  på  forskellig  vis,  og  afslører  centrale  geometriske  forhold  og 
figurer. Til sidst ender de i kanten af den oprindelige cirkel, hvor cirklernes sider akkurat tangerer 
både centrum-cirklen og de sidestående cirkler. Hexagonen kan nu tegnes mellem deres centre.

Midtvejs,  når  de ydre cirklers  centrum ligger  i  den 
indre  cirkels  kant,  opstår  det  velkendte  blomster-
mønster

Til sidst, når de ydre cirklers kant tangerer hinanden 
samt den indre cirkel,  kan der tegnes en hexagon 
ved at forbinde de 6 cirklers centrum

Denne skabelsesmyte bliver i Critchlow's bog formidlet omtrent som en tegneserie, hvor vi ser den 
gradvise  udfoldelse  i  separate  billeder,  mens  en  tekst  ved  siden  af  forklarer  processen  og 
resultaterne undervejs. Det må antages, at de islamiske lærermestre har tegnet disse billeder direkte 
for deres elever, så de kunne følge cirklen opstå ud fra punktet under passeren, og blomsten og 
hexagonen ud fra de 6 cirkler. Det endelige billede af de 7 tangerende cirkler har da været et spor af  
den opvisning (performance), der har udspillet sig for elevernes øjne. Den vil i en forstand være et 
aftryk af (eller minde for), hvad de har set. Men omvendt vil en udefrakommende, som ikke har set 
tegne-processen  i  ringe  grad kunne deducere den underliggende skabelsesmyte,  hvis  de kun så 
slutproduktet.
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Dette  eksempel  kan  illustrere,  at  selv  før  filmmediet  opfindelse,  har  kunsten  været 
cinematografisk,  idet  den  prøver  at  udtrykke  bevægelse.  Den  dominerende  opfattelse  af 
kunstarterne  i  den  vestlige  æstetik  har  ellers  været,  at  de  visuelle  medier  (maleri,  skulptur, 
arkitektur) var spatiale, fordi deres kompositioner eksisterer uden tid eller simultant, mens musik og 
litteratur var temporale, fordi de er komponeret i tid og med rækkefølge. Først med filmmediets 
opfindelse i slutningen af 1800-tallet får  bevægelsen en egentlig udtryksform, fordi film gør det 
muligt at optage, gengive og reproducere bevægelse.

Før  det  har  dans,  teater,  fyrværkeri,  kinetisk  kunst,  mv.  også  brugt  bevægelsen  som en 
udtryksform, men med filmstrimlen sikres det, at gengivelsen af bevægelsen er præcis samt den er 
løsrevet fra den krop, der har udført bevægelsen. Modsat en dans eller teater, kan film kopieres og 
distribueres let, hvis blot man har en filmprojektor. Alle de førnævnte kunstarter har altså været 
efemeriske i den forstand, at bevægelsen er forsvundet så snart værket er blevet opført og ikke har 
efterladt nogen spor. Hvis vi derfor vil have adgang til tidligere tiders cinematografiske tænkning, 
må vi finde den i de værker, som endnu eksisterer - fx. ved at identificere bevægelsen i deres musik 
eller i deres statiske, visuelle værker.

Bevægelsen i maleri, skulptur og arkitektur
Indenfor malerkunsten har man talt om bevægelse, fx. i barokkens værker; og senere i modernismen 
opstår  forskellige  strategier  for  at  repræsentere  virtuel  bevægelse  i  statiske,  to-dimensionelle 
malerier.  Fx.  objektets  bevægelse i  futuristiske værker,  subjektets  (synsvinklens) bevægelse hos 
Cezanne, og kunstnerens bevægelse som aftryk i Pollock.

De mange poter på Balla's hund 
repræsenterer en virtuel 
bevægelse

Blikkets vandring med skiftende 
perspektiv ses i Cezannes 
malerier

Maleriet er et kropsligt aftryk af 
Pollock's action painting

Også i  skulptur  har  bevægelse været  et  tema.  Bl.a.  Lessing hæfter  sig ved skulpturens  statiske 
væsen modsat litteraturens tidslighed, men mener, at skulpturen bør vise scener, hvor bevægelsen er 
latent - fx. skal Medea vises i øjeblikket inden hun slår sine børn ihjel, snarere end i det dramatiske 
højdepunkt, hvis motivet skal have maskimal effekt. Senere peger Herder i Plastik på, at skulpturen 
også tilegnes som en tidslig proces,  hvor man betragter skulpturen fra mange vinkler.  I  mange 
skulpturer vil der derfor være forskellige "indgange" til motivet, hvor det præsenteres på forskellig 
billedlig vis. Beskueren pendulerer da mellem disse synspunkter, når man danner sig et indtryk af 
dens helhed og ser dynamikkerne ændre sig i scenen. Et illustrativt eksempel er Bellini's Apollo og 
Daphne-skulptur,  hvor  beskueren  bevæger  sig  omkring  skulpturen  og  ser  Daphne's  gradvise 
transformation  fra  menneske  til  træ.  I  senere  abstrakte  skulpturer  (fx.  Picasso's  monument  i 
Kristinehamn, Sverige) er skulpturen ikke en samlet enhed, men snarere en maskine, der producerer 
figurationer eller fremtrædelser, når betragterne bevæger sig omkring den og ændrer sin synsvinkel. 
Skulpturen  er  som  et  system  af  relationer,  der  vekselvirkende  skjuler  og  afslører  og  skifter 
spændinger mellem de synlige elementer.
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Tre fremtrædelser af Picasso's skulptur i Kristinehamn, Sverige

Og i arkitekturen har bl.a. Adolf Göller påpeget tidsligheden i tilegnelsen, idet bygninger ikke kan 
overskues i ét blik, men må sammensættes ved at øjet fokuserer på enkelt-elementer og syntetiserer 
dem i hukommelsen. Det kan ligeså tænkes, at det var arkitekturens tidslighed, der fik Goethe til at  
kalde den "frossen musik", idet enhver gentagelse af et bygningselement både skaber  rytme, der 
afhænger af gentagelsens afstand og vekselvirkning med andre elementer, og  variation, hvis det 
gentagede element fx. forstørres, formindskes, forskydes eller forvandles i gentagelsen.

Facaden af Reims katedralen, hvor bygningselementer som buer, vinduer og porte gentages og varieres i 
både horisontal og vertikal retning
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Arabesken
Det  er  samtidig  min  opfattelse,  at  ornamenter  indtager  en  særlig  privilligeret  plads  ifm.  det 
cinematografiske i kunsten, hvor den islamiske arabesk udgør en slags idealform for denne kunstart.

Selve  arabeskens  motiv,  den  voksende  plante,  er  en  cinematografisk  ide,  også  selvom 
planten ikke vokser som planter gør i virkeligheden. Allerede i valget af planten, der gror, deler sig 
og spirrer, er bevægelsen til stede. Dertil kommer, at den tidslige tilegnelse også er en integreret del 
af arabesken. Hvis vi sammenligner arabesken med perspektiv-maleriet, der har en særlig plads i 
vestlig kunst (jf. Spengler), så er der fx. ikke noget forsvindingspunkt, som kan forene og orientere 
arabeskens figurer. Derimod præges arabesker af mange symmetriske centre, der når man kigger på 
dem,  arrangerer  billedet  omkring sig,  men som dernæst  bliver  afløst  af  næste  symmetri-punkt. 
Formen  bliver  dermed  poly-central  modsat  perspektiv-maleriet  som er  uni-central.  Tilsvarende 
peger arabesken heller ikke ud i et beskuerpunkt, hvorfra beskueren kan overskue dets helhed. Ofte 
er arabesken ikke indrammet, men udbreder sig over en bygning, og det situerer både beskueren i en 
fastlåst krop, der må bevæge sig for at indtage værket, og det afviger fra abstrakte malerier ved ikke 
at give en endelig indramning af det abstrakte.

Perspektivets princip samler billedet i 
forsvindingspunktet og beskuerpunktet

Arabesken fungerer poly-centralt ved at bruge mange 
symmetri-akser, der organiserer billedet

I  denne  modsætning  ligger  også  en  underliggende  ideologisk  konstruktion.  For  mens  vestens 
perspektiv-maleri tilbyder et beskuerpunkt, hvorfra mennesket kan overskue verden (hvor kaotisk 
motivet så end må være indenfor de perspektiviske konventioner), så tilbyder den islamiske arabesk 
hverken et forenende punkt for motivet eller et stabilt beskuerpunkt. Kun Gud kan overskue verden. 
Denne kontrast udtrykker samtidig forskellen mellem det skønnes og det sublimes æstetik: På den 
ene side verden som kan overskues og er skøn, og på den anden side det uendelige og uoverskuelige 
univers som er sublimt.

Som Riegl argumenterer for i Stilfragen, stammer arabesken fra en ornament-tradition, som 
de vegetale motiver er hentet fra, og dette skaber en modfortælling til den udbredte opfattelse, at det 
abstrakte  formsprog  er  en  moderne  kulmination  af  maleriet.  Tværtimod  må  den  anses  for  en 
oprindelig udtryksform, for overalt i tidlig og forhistorisk kunst finder vi eksempler på abstrakt 
billedsprog, der anvendes dekorativt til at pynte skulpturelle brugsgenstande (fx. potter, krukker, 
våben, mv.). Disse figurer er ofte arrangeret i gentagede forløb, der skaber rytme og variation, og 
hermed udtrykker de i mere end én forstand bevægelse: For det første bevægelsen i skabelsen, hvor 
den repetitive udførelse af samme motiv skaber lysten til variation, fx. i vævning. For det andet 
bevægelsen i tilegnelsen, idet dekorationen pryder et tre-dimensionelt objekt, hvis skulpturelle form 
både  kan  blive  udtryk  af  ornamentet,  men  også  forudgribe  objektets  skjulte  side  gennem 
gentagelsen af mønstre. Og for det tredje bevægelsen som handling/funktion, idet dekorationen kan 
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være på et brugsobjekt, der anvendes i særlige sammenhænge.

Den repetitive vævning fører til variationer i 
grundformen, der her udvikles opad

Ornamentet udtrykker den skulpturelle form på 
Trypillian krukke (ved Sortehavet, ca. 5.000 f.kr.)

III
Bevægelsen som animation
Et frame fra Norman McLarens Neighbours (1952) viser to mænd, der hænger i luften med benene 
trukket op under sig. Billedet forekommer os umiddelbart ustabilt, fordi mennesker normalt ikke 
svæver i luften, medmindre de er ude i verdensrummet. En mulig løsning til at fortolke dette frame, 
vil derfor være at opfatte det som en del af en bevægelse, hvor mændene er i gang med at springe. 
Billedet er dermed en slags snapshot eller et instant på en filmstrimmel, der er blevet sat på pause, 
og så snart der trykkes på play-knappen igen, vil det vise sig, at de faktisk indgår i en bevægelse.

Neighbours (1952, ins. Norman McLaren)
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Men hvilken bevægelse? Nogen vil måske gætte på, at de er ved at springe, men er de i så fald 
stadig på vej opad, når filmen startes igen, eller er de ved at lande igen? Man kan også tænke sig, at  
tyngdekraften faktisk er ophævet i filmen, og at de to svæver rundt. Eller at vi ser en sci-fi-film,  
hvor mændene er ved at blive skrumpet, og derfor hænger i luften, så special effects-teknikerne 
lettere kan formindske dem i billedet. Eller er det måske afslutningen af filmen, hvor billedet er 
frosset, så det kan begynde at fade ud, når vi igen trykker på play?

Hvis man ser Neighbours vil det vise sig, at mændene faktisk svæver rundt i dette øjeblik af 
filmen. Framet er ganske rigtigt taget i et øjeblik, hvor de to mænd hopper, men McLaren har her 
brugt den såkaldte  pixilation-teknik, hvor han animerer levende mennesker i en  frame-by-frame 
proces,  ligesom hvis det  var  stop-motion-dukker,  han arbejdede med. Han har mao.  bedt  de to 
mænd om at hoppe, taget et instant i det øjeblik hvor deres hop var på det højeste, bedt dem dreje 
sig lidt, hoppe igen, taget et instant, osv. Resultatet bliver, at det ligner, at mændene svæver i luften, 
mens de roterer om sig selv og hinanden.

Hvad kan vi nu udlede af dette eksempel, udover at det kan blive en sjov gætteleg?
For det første demonstrerer McLarens teknik, hvordan animationen kan gå på tværs af den 

fotografiske optagelse. På den ene side stammer alle instants fra én konkret fotografisk kontekst, 
hvor mændene er ved at hoppe, men på den anden side kombinerer han instants fra disse adskilte 
sekvenser til at skabe en ny sekvens. Her hopper mændene ikke - de svæver tværtimod, og den nye 
kontekst, som animationen skaber, betyder at seeren også fortolker det enkelte frame anderledes.

For  det  andet  illustrerer  eksemplet,  hvor  stor  en  betydning  bevægelsen  har  for  vores 
afkodning af billeder. At framet umiddelbart virker let "afkodeligt" er et spørgsmål om, at vi har en 
tilbøjelighed til automatisk at projektere bevægelse ind i billedet, når vi fortolker hvor bevægelsen 
kommer fra og hvor den er på vej hen. Selv indenfor et statisk billede vil man altså kunne tale om 
animation som den  mentale  proces,  hvor  vi  forestiller  os  en  mulighedsramme indenfor  hvilket 
bevægelsen kan fortsætte, når vi trykker på play-knappen igen.

Som Neighbours-eksemplet viste, kan man sagtens foretage en mental animation af billedet, 
som ikke vil stemme overens med den faktiske animation, som filmen udfører. Filmens realiserede 
bevægelse betyder således, at vores mentale hypoteser om animationen bekræftes eller afkræftes, og 
dette  spil  mellem  beskuerens  forventninger  overfor  bevægelsens  anspænding  og  afspænding 
engagerer beskueren i bevægelsen på samme måde som lytteren engageres af tonalitet i musik.

Animation og Montage
Vi vil her først og fremmest hæfte os ved, at  et instants betydning styres af bevægelsens kontekst. 
Som vi så med Neighbours, kan vi forestille os det enkelte instant i mange forskellige bevægelser 
(hoppe, lande, svæve, rotere, skrumpe, lette, fade, osv.), og når vi dertil føjer kombinationer af alle 
bevægelserne, og at bevægelser kan foregå i forskellige hastigheder, bliver udfaldsrummet uendeligt 
stort. Dette betyder på den ene side, at ethvert instant har et stort antal latente betydninger ift. alle 
de tænkelige bevægelser, som det potentielt kan indgå i. Men omvendt betyder det også et opgør 
med det enkelte instants autonomi, idet dets betydning bliver flydende og først kan bestemmes, når 
vi oplever det indgå i en realiseret bevægelse.

Denne kontekst-styringen i animation følger på frame-plan de principper, som Eisenstein har 
opstillet for montagen på shot-plan. For Eisenstein var sammenklipningen af sekvenser (montagen) 
det centrale virkemiddel, der kunne gøre filmen til en virkelig kunstart.  Præmissen herfor er, at 
sammenstillingen af sekvenser i en montage netop kan skabe et nyt indhold i filmen, som rækker ud 
over  den  blotte  fotografiske  gengivelse  af  virkeligheden.  Et  berømt  eksempel  er  Kuleshov 
eksperimentet, der er en film-sekvens af seks billeder, hvor man ser (1) en skål suppe, (2) en mand 
med neutralt ansigtsudtryk, (3) et lig, (4) samme mand med neutralt ansigt, (5) et legende barn, og 
(6) manden igen. Klipningen mellem billeder bevirker her, at selvom billedet af manden er det 
samme i de tre klip, så vil publikum fortolke hans udtryk forskelligt, når han sammenstilles med 
forskellige ting. Klippet sammen med en skål suppe, ser manden sulten ud, klippet sammen med et 
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lig, ser manden trist ud, og klippet sammen med det legende barn, ser manden glad ud. Eisenstein  
udvikler denne teori og taler om, at der ligger latente bi-betydninger i et klip (fx. sult,  sorg og 
glæde), der først aktiveres og bliver en betydningsdominant, når det indgår i en bestemt kontekst 
(suppe,  lig og barn).Ved at  lade sin montage inspirere af marxistisk dialektik,  mente Eisenstein 
således også, at montagen kan nå en sandere gengivelse af virkeligheden end den konventionelle 
narrative form.

Billedet  af  manden  i  Kuleshov  eksperimentet  er  et  eksempel  på  et  flydende  tegn,  hvis 
betydning først  bestemmes, når det  indgår i  en klipnings syntaks.  Samtidig er tegnet i  sig selv 
konfliktfyldt,  netop  fordi  det  rummer  så  mange latente  bi-betydninger.  På samme måde vil  en 
bevægelse fremhæve et specifikt aspekt af en genstands mange parametriske værdier.

Bevægelse som forvandling
Jeg vil nu bede læseren om at forestille sig et billede af et vilkårligt blad. Tænk over dets form, 
teksturerne  i  overfladen,  farven,  størrelsen,  dets  placering  og  hældning  i  billedet,  billedets 
lysforhold, osv.

Hvor vi  traditionelt  vil  betragte  billedet  som statisk og bladet  som et  fast  og afgrænset 
objekt, vil en animation af bladet betyde, at det indlejres i en bevægelse. Det enkelte billede vil her 
svare til, at man sidder overfor en film, der er sat på pause midt i en bevægelse, og når man så 
trykker på play-knappen igen, vil bevægelsen fortsætte. Såfremt jeg nu beder læseren forestille sig 
bladet indgå i en vilkårlig bevægelse, og at vi trykker på play, vil nogle fx. forestille sig, at bladet 
forstørres som om det kom tættere på skærmen. Andre måske at bladet vokser eller visner, som om 
det hang på et træ. Andre at det roterer eller bevæger sig mod højre. At dets årer-tekstur bliver  
skarpere. At billedet fader. Osv.

De mange forestillinger, som forskellige læsere vil have, afspejler da, at billedet vil bestå af 
mange  billed-prædikater  (størrelse,  farve,  position...),  der  kan  have  forskellige  værdier 
(stor/medium/lille, grøn/brun/rød, centreret/skæv...), og at læseren i bevægelsen vil vælge et særligt 
parameter som dominant.

Et enkelt billede kan dermed beskrives som et kompleks af de mange parameter-værdier, der 
udgør det. Vi kunne også beskrive "bladet" som en geometrisk ligning, der har en række parameter, 
der  kan  varieres,  men  dog  har  et  fast  system  bagved,  som  sikrer  en  stabil  relation  mellem 
parametrene. Vi kan kalde det princip, der konstituerer bladet, for bladets algoritme.

Farve Brunlig Grøn Grøn Gullig

Størrelse Medium Stor Lille Stor

Form Bred Høj Stjerne-formet Ukendt

Tekstur Opakt Året, klar Glat Året, klar

Lys Mørk Lys Lys Lys

Placering Ind fra højre Ind fra højre Venstre Nærbillede

Semantisk Tjørn (ung) Tjørn (moden) Blomst Abstrakt
Fire variationer over "blad-billede" kan beskrives vha. parameter-værdier for samme algoritme
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IV
Film, Viden, Teknologi
At den filmiske illusion er mulig, er et produkt af avancerede opdagelser indenfor felter som optik, 
perception, geometri, mekanik, kemi, elektronik og det digitale, samt af de teknologiske nybrud, 
som omsætter denne viden til maskiner.

Mediets  mange  filmmaskiner  er  nøje  optimerede  af  disse  videnskaber  ift.  at  udføre  en 
bestemt  opgave:  Lagre  (eller  skabe)  optagelser,  manipulere  signal  og  fremvise  dem. 
Filmmaskinerne bærer en indlejret viden om de naturlove og opdagelser, som er nødvendige for, at 
den filmiske illusion kan opstå. Men fordi de er indlejrede i maskinerne selv, behøver brugeren ikke 
kende dem og kan i stedet koncentrere sig om at skabe udtryk - eller (hvis maskinen er kompliceret) 
varetages  dens  drift  og  funktionsdygtighed  af  en  filmtekniker,  der  hjælper  den  egentlige 
filmkunstner. Teknologien og teknikeren er tjenere til at skabe den filmiske illusion.

Men  fordi  de  grundliggende  teknologier,  der  anvendes  er  så  avancerede,  rejser  det 
interessante  spørgsmål  ift.  (1)  hvordan  film-teknologier  filtrerer  verden  gennem maskinerne  (i 
konventionel  film),  og  (2)  hvordan  teknologier  selv  kan  fremtræde  som  film-fænomener  (i 
avantgarden).

Filmmaskiner
Fælles for alle film-teknologier er, at de skaber optisk-kinetisk display-fænomener. Modsat maleri, 
skulptur, fotografi og kunsthåndværk, hvor billedet eksisterer plastisk i form af pigment, sten, tryk, 
vævning, osv., er filmens materiale lys på et display (lærred eller skærm) og billedets immaterielle-
optiske karakter er netop det, som gør det muligt at bevæge, forvandle og variere det.

Før  film-billedet  vises  på  display'et,  vil  det  ofte  eksistere  som et  signal,  der  kan  have 
forskellig substans: Som et optisk signal (fx. i kaleidoskopet), som foto-kemisk emulsion på en 
filmstrimmel, som et analogt-elektrisk video-signal, eller som en digital-binær kode.

De apparater, der skaber, manipulerer, håndterer og viser filmiske signaler, er filmmaskiner.

Filmmaskinernes algoritmer
Virkelighedens  data  indtræder  i  filmen  gennem  kameraet,  ligesom  fænomenerne  indtræder  i 
drømmen gennem hukommelsen: Som et aftryk, der løsriver det fra den oprindelige substans. I 
filmen er det fotografiske aftryk en abstraktion, hvor fænomenet er blevet til lys. Det bliver i den 
optisk-kinetiske udtryksform til rene visuelle prædikater (farve, tekstur, form...), som gør motivet 
genkendeligt  for  os.  Men  substansen  er  afgørende  forandret.  Foto-strimlens  lys-objekter  kan 
forvandles.

På samme måde: Når animatoren har lavet en simpel streg-tegning af en paraply, er stregen 
det parametriserende princip, der gør, at paraplyen kan genkendes (pga. form), men også at den 
gradvist kan forvandles - fx. fra paraply til svamp og tilbage igen.

Papirstrimmel med animation til en Zoetrope viser forvandlingen fra paraply til svamp og tilbage igen

Og  videre:  Computer-skærmen  præsenterer  billedet  i  et  pixel-gitter,  hvor  det  er  blevet 
parametriseret som et bitmap, så hver koordinat i billedet har en bestemt farve-værdi. Alternativ kan 
computer-software også være en filmmaskine, fx. et program, som tegner geometriske figurer ud fra 
en rhodonea-kurve.  Her  bestemmer den geometriske  ligning hvilke  forvandlinger  figurerne  kan 
undergå. Den bestemmer hvilke bevægelser, der vil forekomme, når parametrene gradvist ændres, 
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og algoritmen indskriver  figuren  i  et  net  af  dimensioner  og  proportioner,  der  er  lagt  ned  over 
fremtrædelserne.

Diagram over rhodonea-kurvens fremtrædelser, hvor systemet er baseret på ligningen r = cos(n/d * v)

I filmmaskinerne styres algoritmens fremtrædelser af det bagvedliggende system, der er indlejret i 
maskinen, samt af de inputs og parametre, som kunstneren vælger for maskinen. Når filmmaskiner 
parametriserer figurerne ud fra deres underliggende system, indskriver de samtidig et nyt sæt af 
bevægelsesmæssige befordringer til fremtrædelsen. Disse bevægelser har ikke nødvendigvis noget 
fortilfælde i virkeligheden.
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