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Ágrip

Hér er skoðaður ferill þýska leikstjórans Alexander Kluge. Ritgerðin byrjar á að skoða hvernig

framleiðsluskilyrði voru í kvikmyndaiðnaðinum í Vestur-Þýskalandi eftir seinni heimsstyrjöld 

og hvernig þessi skilyrði leiddu til þess að Oberhausen-stefnuskráin varð að veruleika árið 

1962 sem leiddi til upphafs þýska nýbíósins. Alexander Kluge var aðaltalsmaður og forsprakki

Oberhausen-hópsins og því tilvalið að skoða feril hans sem kvikmyndahöfundar og ræða 

hvernig gagnrýni hans á umhverfi kvikmyndaiðnaðarins í Vestur-Þýskalandi birtist í myndum 

hans. Framleiðsluskilyrði kvikmynda og menningariðnaður verða tekin sérstaklega fyrir og 

litið til þess hvaða viðhorf til þessara þátta birtist í myndum Kluge. Útfærslan er oft táknræn, 

þar sem svið á borð við sirkus eða öryggisvörslu stórfyrirtækis eru látin spegla þann 

raunveruleika sem þýskir leikstjórar bjuggu við. Þetta er ritgerð sem leitast við að sýna valdar 

myndir eftir Kluge í ævisögulegu ljósi og sýna um leið hvernig hann gagnrýnir 

kvikmyndaiðnaðinn.
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Framleiðsluskilyrði kvikmyndaiðnaðarins í Vestur-Þýskalandi eftir stríð.

Eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar var kvikmyndaiðnaður í Þýskalandi ekki uppá marga 

fiska, í raun hafði fátt merkilegt gerst síðan þýski expressíónisminn var uppá sitt besta á þriðja 

áratugnum. Bandamenn, með Bandaríkjamenn fremsta í flokki, sáu til þess að gamla 

UFA-samsteypan sem Göebbels stofnaði uppúr UFI var lögð niður og bandarískar kvikmyndir 

streymdu á þýskan markað, yfirfylltu hann í raun. Markmiðið með því að brjóta niður UFA var

að reyna að efla þýskan kvikmyndaiðnað, og með því að brjóta upp einokunarstöðu UFA, sem 

sá um framleiðslu, dreifingu og sýningu. Öll framleiðslutækin voru því í höndum UFA sem var

eitt á markaðnum. Ætlunin var að auka innlenda framleiðslu, með nokkrum minni fyrirtækjum 

til að auka fjölbreytni.

Framleiddar voru fjölmargar myndir í Vestur-Þýskalandi strax eftir stríð, til dæmis 

tuttugu og sex kvikmyndir á árum 1946-1948.1 Þýsku myndirnar voru í flestum tilfellum 

svokallaðar Heimat-myndir eða sveitasælumyndir sem sýndu sögur af lífi í þýsku sveitinni, oft

byggðar á gömlum þýskum bókmenntum. Slíkar kvikmyndir voru gríðarvinsælar meðal þýskra

áhorfenda og í Austurríki. Eins voru framleiddir gamanleikir og búningamyndir eftir 

skáldverkum 19. aldar en engar af þessum myndum þóttu vænlegar til útflutnings. Þær 

þóttu ,,haldnar andlegu sleni“2 sem birtist í ,,veruleikaflótta, sléttu og felldu yfirborði og 

ófrumlegum vinnubrögðum.“3

Dreifing kvikmynda í Þýskalandi færðist frá UFA yfir í hendur Bandaríkjamanna, það er að 

segja til bandarísku kvikmyndaveranna sem fengu til umráða kvikmyndahús um gjörvallt 

Vestur-Þýskaland. Þetta var liður í þeirri áætlun bandamanna að endurmennta þýsku þjóðina, 

losna við nasisma úr huga fólks og byggja upp vestrænt, frjálst ríki til móts við sístækkandi 

kommúnistasvæði í Austur-Evrópu, þar með talið Austur-Þýskaland.4 Þýskaland hafði verið 

lokaður markaður fyrir Bandaríkin á stríðsárunum en er stríðinu lauk komu Bandaríkjamenn 

því til leiðar að þeim var leyft að flytja allan ágóða mynda sinna í Þýskalandi aftur heim til 

Bandaríkjanna.

Vegna smæðar sinnar gátu þýsku kvikmyndaframleiðendurnir engan veginn keppt við 

bandarískar stúdíómyndir. Bæði í Frakklandi og í Bretlandi var settur ákveðinn skattur á 

1 Úr grein Hjálmars Sveinssonar „Frá árinu núll til okkar dags. Saga þýskrar kvikmyndagerðar frá 1945.“.Úr bókinni 
Heimur kvikmyndanna, bls. 76.

2 Sama heimild, bls. 76.
3 Sama heimild, bls. 76.
4 Knight, Julia. Úr bókinni New German Cinema. Images of a Generation, bls. 8.
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bandarískar kvikmyndir, hagnaður kvikmyndaveranna mátti ekki fara óskertur úr landi þannig 

að kvikmyndaverin byrjuðu að nota hagnaðinn í framleiðslu á innlendu efni sem óneitanlega 

gerði gott fyrir kvikmyndaiðnað þessa landa. Slíkir skattar voru ekki til staðar í 

Vestur-Þýskalandi og þess vegna lítil ástæða fyrir kvikmyndaverin til að borga undir innlenda 

framleiðslu þar þegar hægt var að færa allan hagnað beint aftur til Bandaríkjanna. Enda var 

það ávallt bandarísku kvikmyndaverunum í hag að hafa litla innlenda framleiðslu sem aldrei 

gat keppt við innfluttu myndirnar.

Það skipti einnig miklu máli varðandi niðurbrot UFA að nær ómögulegt var að finna 

kvikmyndagerðarfólk sem ekki hafði tengst nasismanum að einhverju leyti. Þó að margt 

merkilegt fólk innan iðnaðarins hafi flúið land við upphaf nasismans þá gekk því erfiðlega að 

komast aftur inní þýska iðnaðinn. Bæði Marlene Dietrich og Peter Lorre reyndu slíkt í upphafi 

sjötta áratugarins en gekk afleitlega, Dietrich var úthúðað sem ,,kanamella“ og Lorre fékk 

mjög dræmar undirtektir fyrir mynd sína Hinn glataði (Der Verlorene, 1951).5 Það er einnig að

vissu leyti skiljanlegt að gömlu meistararnir frá tímabilinu fyrir stríð skyldu ekki vilja snúa 

aftur til Þýskalands til að gera myndir, þeir höfðu meiri peninga að vinna úr og framleiðslutæki

í Bandaríkjunum voru án efa þau bestu í heimi. Framleiðsluskilyrðin í Þýskalandi hafa því 

varla þótt standast samanburðinn. Í hópi þeirra sem sneru aftur var Fritz Lang sem gerði fjórar 

myndir í Vestur-Þýskalandi á árunum 1950-1960 sem urðu vinsælar innan Þýskalands en náðu 

ekki alþjóðlegri hylli.

Því varð það svo að um 1960 voru fjörutíu prósent af vinnandi leikstjórum í Þýskalandi

fólk sem hafði verið áberandi á tíma nasismans.6 Slíkur klíkuskapur einangraði iðnaðinn, 

gríðarlega erfitt var fyrir nýja leikstjóra að komast inná markaðinn auk þess sem fjármagn til 

kvikmyndagerðar var torfengið.  

Það var svo 1950 sem flokkur kristilegra demókrata fékk það í gegn að setja á stofn 

ákveðið styrkjakerfi (þ. Ausfallbürgschaften) sem átti að hjálpa litlum framleiðendum að afla 

fjármagns til kvikmyndagerðar. Ríkisstjórnin ábyrgðist fé til bankanna sem síðan fór til 

dreifingaraðila og þaðan til framleiðanda.7 Til að fá þessa styrki þurfti samþykki fyrir nánast 

öllu tengdu framleiðslunni, svosem handriti, samningum, tökuáætlunum og 

framleiðslukostnaði og allt þetta vafstur þrefaldaði vinnuna fyrir framleiðandann. Þetta færði 

kvikmyndaiðnaðinn undir stjórn og ritskoðun ríkisins.8  Eftir aðeins tvö ár þurfti að breyta 

kerfinu sökum gríðarlegs taprekstrar en þær breytingar höfðu skelfilegar afleiðingar. Þær fólu í

5 Hjálmar Sveinsson, bls. 76.
6 Knight, Julia, bls. 11.
7 Elsaeseer, Thomas. New German Cinema. A History, bls. 18.
8 Sama heimild bls. 18.
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sér að framleiðendur gátu einungis fengið fé frá styrkjakerfinu ef þeir lofuðu að því yrði varið í

ákveðinn fjölda mynda, oftast var um átta mynda pakka að ræða. Þetta varð til þess að 

einungis þeir sem stóðu sem best í iðnaðinum gátu sótt um styrki. Engin þeirra 

framleiðslufyrirtækja sem fengu styrki úr þessum sjóði eftir breytinguna lifðu til 1960.9

Er leið á  sjötta áratuginn fór bíóaðsókn að minnka töluvert, sérstaklega með tilkomu 

sjónvarpsins. Metár var 1956 þegar tekjur af kvikmyndum náðu 817 milljónum marka en sú 

tala var kominn niður í 197 milljón marka árið 1968.10  Sjónvarpseign jókst gríðarlega. Árið 

1956 voru færri en sjö hundruð þúsund sjónvarpstæki en árið 1963 hafði þessi tala risið uppí 

níu milljón tæki11 ásamt því að kvikmyndahús voru að loka að meðaltali eitt á dag um allt 

Vestur-Þýskaland.12

Markaðurinn var því gríðarerfiður. Takmarkað fjármagn, dræm aðsókn, slæmir dómar 

og ófrumleiki voru að gera út af við þennan forðum glæsta iðnað og nauðsynlegt var að blása 

lífi í hann. Joe Hembus, þýskur útgefandi og kvikmyndagagnrýnandi skrifaði árið 1961 harða 

gagnrýni á iðnaðinn: ,,Þýska kvikmyndin er slæm. Hún hefur það slæmt. Hún gerir okkur 

slæm. Hún fær slæma meðferð. Hún mun halda áfram að vera slæm.“13 Hembus líkti ástandinu

við ,,verksmiðjulegt framleiðslukerfi sem spýtir útúr sér stöðluðum gerðum á færibandi“.14 

Þessi gagnrýni Hembus lýsti ástandi iðnaðarins mjög vel.

Oberhausen-stefnuskráin og afleiðingar hennar.

Það var í febrúar 1962 sem tuttugu og sex ungir kvikmyndagerðamenn hittust á 

kvikmyndahátíð í  borginni Oberhausen í Vestur-Þýskalandi. Margir þessara ungu 

kvikmyndagerðamanna höfðu unnið til alþjóðlegra verðlauna fyrir stuttmyndir sínar og þeim 

þóttu  þeir fá litla sem enga athygli heima fyrir. Þetta voru menn eins og Alexander Kluge, 

Edgar Reitz, Peter Schamoni, Haro Senft og fleiri. Þeir sendu því frá sér stefnuskrá sem tók 

undir orð Joe Hembus frá árinu áður. Oberhausen-stefnuskráin (þ. Oberhausen Manifesto) 

innihélt harða gagnrýni á iðnaðinn og þá stefnu sem hann var búinn að taka eftir stríð. Þeir 

töldu gamla ,,pabba-bíóið“ dáið og trúðu á upphaf nýju þýsku myndarinnar sem þarfnaðist 
9 Sama heimild bls. 19.
10 Sama heimild bls. 17.
11 Knight, bls. 11.
12 Elsasser, bls. 22.
13 Hjálmar Sveinsson, bls. 77.
14 Knight, bls. 12.
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meira frelsis frá gömlum gildum og formi iðnaðarins. ,,Við höfum ákveðnar áætlanir fyrir hið 

listræna, hið formlega og hið fjárhagslega. Við erum tilbúnir að taka á okkur fjárhagslega 

áhættu.“15 Þessir kvikmyndahöfundar vildu meira frelsi til að gera hlutina eftir eigin höfði 

ásamt því að minnka völd framleiðenda sem fyrst og fremst leituðu að skjótum gróða. Þeir 

vildu því listrænt og fjárhagslegt sjálfstæði. Þetta var mjög djörf yfirlýsing því þeir voru ekki 

að reyna að troða sér inní framleiðslukerfið sem var til staðar heldur gerðu þeir ráð fyrir því að

gamla kerfið væri dáið og það væri sannað mál, það væri kerfi sem þeir höfðu ekki áhuga á að 

starfa í. „Hin gamla mynd er dauð. Við trúum á þá nýju.“16 Þessi samstaða ungu 

kvikmyndahöfundanna, með Alexander Kluge sem aðaltalsmann, gerði þá að sterkum 

þrýstihóp á yfirvöld. Tveimur mánuðum síðar gaf sambandsstjórnin vilyrði fyrir nýrri stofnun 

sem myndi hjálpa við að fjármagna kvikmyndir en það var ekki fyrr en 1965 sem Kuratorium 

junger deutscher Film var stofnað. Tilgangur Kuratorium var einfaldur: „gefa ungum 

kvikmyndagerðarmönnum tækifæri að búa til myndir án þess að vera algerlega háðir 

hagsmunum og kröfum framleiðenda.“17 Slíkir styrkir voru þekktir í öðrum löndum svo sem í 

Frakklandi, Bretlandi og á Ítalíu og þannig lá beint við að slíkt væri sett á stofn í 

Vestur-Þýskalandi. Kuratorium fékk stofnfé uppá fimm milljón mörk sem átti að duga í þrjú ár 

og gat því samkvæmt stofnsamningi stofnunarinnar lánað út þrjú hundruð þúsund mörk, 

vaxtalaust, fyrir fyrstu mynd leikstjóra í fullri lengd sem yrði borgað með sýningarhagnaði 

myndarinnar.18 Þessi upphaflega fjárhæð dugði til að fjármagna um tuttugu myndir næstu þrjú 

árin en fjármagnið sem skilaði sér til baka var óverulegt.19

Eins og við mátti búast var iðnaðurinn sem til staðar var ekki yfir sig hrifinn af stofnun 

Kuratorium og byrjaði því að þrýsta á stjórnvöld að leggja skatta á iðnaðinn svo hægt væri að 

auka framleiðslu gömlu kynslóðarinnar til að vega upp á móti framleiðslu nýju kynslóðarinnar.

Áform gömlu kynslóðarinnar heppnuðust, settur var söluskattur á hvern seldan bíómiða og 

innanríkisráðuneytið setti ekki meiri pening í Kuratorium heldur lagði til að héraðsstjórnirnar 

myndu leggja fjármagn til stofnunarinnar. Það fjármagn sem héröðin lögðu til Kuratorium var 

einungis sjö hundruð og fimmtíu þúsund mörk yfir þriggja ára tímabil sem var frekar lítið ef 

litið er til þess fjármagns sem lagt var í stofnunina í upphafi.

Minnkandi fjármagn frá Kuratorium var þó minnsta vandamálið fyrir ungu leikstjórana 

því að á sama tíma var einnig komið á fót nýrri stofnun, FFA (Filmförderungsanstalt) sem fékk

söluskatt sem kom frá miðasölu og lagði sjálfkrafa fjármagn til framleiðenda sem höfðu gert 
15 Elsaesser, bls. 21.
16 Hjálmar Sveinsson, bls. 77.
17 Sama heimild, bls. 77.
18 Knight, bls. 13.
19 Elsasser, bls. 22.
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myndir sem náðu tekjum uppá fimm hundruð þúsund mörk og átti sá peningur átti að fara í 

framleiðslu á nýrri mynd. Til að fá fjármagn frá FFA þurftu leikstjórar að fá samþykki frá 

ritskoðunarnefnd sem hét FBW (þ. Deutsche Film- und Medienbewertung) og þurftu því að 

uppfylla ákveðna staðla til að þóknast bæði FBW og FFA. Þetta ferli olli því að af þeim „yfir 

hundrað myndum sem höfðu fengið fjármagn frá FFA framtil 1972, voru ekki nema tíu sem 

tilheyrðu ungu kynslóðinni.“20 Ástæða þess var fyrst og fremst sökum þess að FFA útvegaði 

ekki fjármagn til handritsgerðar líkt og Kuratorium hafði gert. Eins þurfti sá sem bað um 

fjármagn að hafa gert í það minnsta eina mynd sem hægt væri að nota sem viðmið til að geta 

metið líkur á hagnaði af næstu mynd, ef fyrsta myndin skilaði ekki hagnaði voru líkurnar litlar 

að fá fjármagn til gerðar næstu myndar. Þetta varð til þess að ungu leikstjórarnir sem ekki 

höfðu skilað hagnaði á fyrstu mynd sinni höfðu ekki nema þrjá kosti í stöðunni; þeir gátu hætt 

og fundið sér aðra vinnu, þeir gátu farið í samstarf við sjónvarpsstöðvar og útvegað fjármagn 

þaðan eða þeir gátu valið að einblína á gróðavænlegar myndir. Þetta varð til þess að upphaflegi

Oberhausen-hópurinn leystist upp og dreifist í mismunandi áttir. Sumir, líkt og fyrrnefndur 

Peter Schamoni, einblíndu á að gera gróðavænlegar myndir og fórnuðu vitaskuld þeim 

listrænu formáherslum sem þeir fylgdu í upphafi meðan aðrir, líkt og Alexander Kluge, leituðu

á sjónvarpsmarkaðinn og náðu að halda í sitt listræna frelsi með því að framleiða efni fyrir 

sjónvarpsstöðvar samhliða kvikmyndum. Leikstjórum eins og Werner Herzog og Rainer 

Werner Fassbinder tókst að gera arðbærar myndir og náðu að halda í sín sjónarmið. Þó 

hvorugur þeirra hafi verið í Oberhausen-hópnum þá eru þessir tveir samt sem áður gott dæmi 

um leikstjóra sem náðu undir sig fótunum með alþjóðlegum vinsældum. En þó svo að 

leikstjóra tækist að útvega fjármagn til framleiðslu þá var samt afar erfitt að koma mynd í 

dreifingu í Vestur-Þýskalandi.

Dreifing var enn í höndum bandarísku kvikmyndaveranna og til að koma mynd í 

dreifingu þurfti hún að uppfylla kröfur þeirra varðandi framleiðslu. Bandarísku 

kvikmyndaverin voru ekki að leitast eftir tilraunamyndum eða kvikmyndum sem birtu 

einhverja ákveðna sýn höfundar heldur litu þeir fyrst og fremst á fjármagnið sem lagt var í þær

til að meta hvort þær væru arðbærar fyrir kvikmyndahúsin. Árið 1970 voru nítján myndir eftir 

unga höfunda tilbúnar en fundu ekki dreifingaraðila og árið eftir var þessi tala komin uppí 

þrjátíu kvikmyndir í fullri lengd sem voru tilbúnar til sýningar en komust hvergi að nema á 

einstökum kvikmyndahátíðum og í nærveru leikstjórans.21 Staðan var því þannig fyrir ungu 

leikstjórana að ef myndin kostaði meira en fimm hundruð þúsund mörk þá voru líkurnar á því 

að hún skilaði hagnaði litlar en bandarísku dreifingaraðilarnir sem stjórnuðu dreifingunni 
20 Sama heimild, bls. 22.
21 Knight, bls. 39.
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innan Vestur-Þýskalands vildu ekki myndir nema þær kostuðu meira en fimm milljónir marka 

sem var upphæð sem þeir töldu sýna fram á ákveðna gæðaframleiðslu.22 Því varð það 

nauðsynlegt fyrir ungu leikstjórana að myndir þeirra gerðu það gott utan landsteina 

Vestur-Þýskalands svo að þeir ættu möguleika á að útvega fjármagn fyrir næstu mynd.

Upphaf Kluge í kvikmyndaiðnaðinum.

Alexander Kluge fæddist árið 1932 í Halberstadt í Þýskalandi. Hann lærði lögfræði, sögu og 

kirkjutónlist í háskóla. Þetta kann að vera einkennilegur grunnur fyrir kvikmyndagerð en kom 

án efa að gagni fyrir baráttu óháða kvikmyndageirans. Lögfræðinám gerði hann að fyrirtaks 

talsmanni þeirra óháðu og pólitískum baráttumanni fyrir óháða kvikmyndaframleiðslu í 

Vestur-Þýskalandi. Í Þýskalandi er hann ekki síður þekktur sem smásagnahöfundur og 

höfundur nokkurra bóka um félagsfræði.23 Árið 1964 var hann einn af stofnendum fyrsta 

kvikmyndaskóla Þýskalands.24

Áður en Kluge byrjaði sína eigin kvikmyndaframleiðslu starfaði hann sem 

aðstoðarmaður Fritz Lang við gerð kvikmyndanna Der Tiger von Eschnapur (1959, Lang) og 

Das indische Grabmal (1959, Lang). Kluge byrjaði síðan í stuttmyndagerð árið 1961. Áður en 

hann gerði sína fyrstu mynd í fullri lengd hafði hann komið nálægt fjórum stuttmyndum, 

þremur sem hann leikstýrði sjálfur eða í samstarfi við aðra og einni sem hann skrifaði 

handritið að. Allar þær myndir gefa skýra vísbendingu um hvað honum er helst hugleikið 

innan kvikmyndalistarinnar. Brutalität in Stein (1961) var fyrsta stuttmyndin sem Kluge gerði. 

Hún var gerð í samstarfi við Peter Schamoni sem síðar átti eftir að verða einn af upprunalegu 

meðlimum Oberhausen-hópsins. Brutalität in Stein sýnir arkitektúr nasista, þá helst 

byggingarnar sem hýstu árlega Nuremburg-fundi nasista voru haldnir árin 1927-1938. 

Brutalität in Stein heldur því fram að byggingar tjái anda þess sem smíðar þær þó svo að 

byggingarnar séu síðar notaðar í öðrum tilgangi en upphaflega stóð til. Þannig birtast 

byggingarnar umhverfis Nuremburg-fundi nasista sem vitnisburður síns tíma. Byggingarnar 

eru sýndar auðar og greinilegt að allur mannfjöldinn sem heyrist á hljóðrásinni er löngu 
22 Elsaesser, bls. 38.
23 Helstu rit hans í félagsfræði skrifaði hann í samstarfi við Oskar Negt og eru Public Sphere and Experience og Geshicte 

und Eigensinn.
24 Elsaesser, Thomas úr grein hans „The Stubborn Persistance of Alexander Kluge“, bls. 22, úr bókinni Alexander Kluge. 

Raw Materials for the Imagination. Ritstýrð af Tara Morris og gefin út 2012. Skólinn heitir Hochschule für Gestaltung 
Ulm. Það myndi þýðast sem Hönnunarháskólinn í Ulm.
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horfinn þar sem gróður hefur byrjað að spretta fram á stöðum þar sem hann sást ekki á sínum 

tíma. Það er líkt og verið sé að sýna að þrátt fyrir að náttúran sé að taka yfir byggingarnar og 

svæðin þar í kring þá gleymist ekki uppruninn. Þó svo að á tökustað hafi verið liðin sextán ár 

frá stríðinu þá þarf að takast á við fortíðina, hún má ekki gleymast eða vera þögguð niður enda

standa minnismerki hennar ennþá. Þessi söguskoðun, sem fyrst og fremst er ætlað að vekja 

upp spurningar frekar en að segja einhvern sannleika, átti síðar eftir að verða eitt af 

aðalsmerkjum kvikmyndagerðarmanna þýska nýbíósins.25

Sama ár gerði Kluge Rennen í samstarfi við Hans von Neuffer og Paul Kruntorad.26 Á 

yfirborðinu virðist Rennen vera óður til kappaksturs. En þegar innihaldið er skoðað nánar 

kemur margt áhugavert í ljós. Myndin byrjar á að sýna gömul brot úr kvikmyndum frá 

árbíóinu af bílaeltingaleik milli lögreglunnar og bófa en skiptir síðan yfir í alvöru kappakstur 

frá sjötta áratugnum. Það sem er einna áhugaverðast eru allar þessar litlu vísanir sem birtast í 

myndinni. Það er nefnilega ekki bara verið að sýna einfaldan kappakstur, heldur virðist Kluge 

vera að segja miklu meira. Það fyrsta sem birtist áhorfandanum er textaspjald sem segir: „Fólk 

vill fara hraðar og hraðar, annað hvort til að ná hvort öðru eða til að flýja. Vélin gerir hvort 

tveggja mögulegt.“ Þegar kappakstursbílstjóranir ganga að bílum sínum eru allir með þjóðfána

sína blaktandi að baki sér, líkt og þetta sé kappakstur milli þjóða, og afrísk trommutónlist er 

spiluð undir myndinni. „Andi kappaksturs er að taka fram úr“ segir á næsta textaspjaldi. 

Sögumaður fer síðan að líkja bílunum við pakka á framleiðslulínu þar sem vélin sér um allar 

aðgerðir og eina sem maðurinn þarf að gera er að hugsa. „Sá tapar sem tekið er fram úr, sá sem

tekur fram úr uppsker dýrðina.“27 Kluge virðist gera úr kappakstrinum myndlíkingu fyrir 

pólitík Vesturlanda. Sigurvegaranum er hampað á herðum áhorfenda sem þjóðhetju, hann hittir

þjóðarleiðtoga sem standa stoltir á verðlaunapallinum með sigurvegaranum. Líkt og 

sögumaðurinn segir: „Sigur og sigurvegari, vél og stjórnmál eru í sátt.“ Sigurvegarinn er því 

vesturveldin í þessari myndlíkingu og sá sem tapar væri Afríka, líkt og tónlistin vísar til.

Eitt síðasta atriði myndarinnar er kappakstursbíll að brenna á brautinni, þá birtast í 

myndramma áhorfendur sem virðist vera nokkuð sama þó einn brenni fyrst þeir eru búnir að fá

sinn sigurvegara, fáir muna eftir þeim sem tapar. Framleiðsluverksmiðjur Vesturlanda með 

sínum endalausu færiböndum hafa fyrir löngu tekið fram úr Afríku sem á tímum Rómverja sá 

Evrópu fyrir kornuppskeru meðan Rómverjar horfðu á sína kappleiki. Vélin, sem augljóslega 

25 Vert er að minnast á aðrar myndir þýska nýbíósins sem fjalla um söguskoðun, líkt og Die beispiellose Verteidigung der 
Festung Deutschkreuz (1967, Herzog), Hitler - ein Film aus Deutschland (1977, Syberberg), Die Ehe der Maria Braun 
(1979, Fassbinder), Deutschland bleiche Mutter (1980, Sander-Brahms) og sjónvarpsþáttaröð Edgar Reitz Heimat - 
Eine deutsche Chronik (1984).

26 Báðir hættu kvikmyndagerð eftir Rennen.
27 Úr myndinni Rennen.
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vísar til framleiðslutækja, er því framsett sem það tól sem kemur sigurvegaranum á pallinn. 

Þessi vísun í framleiðslu og iðnað, því kappakstur er án efa partur af skemmtanaiðnaðinum, á 

eftir að koma mikið við sögu í ferli Kluge líkt og rætt verður síðar.

Lehrer im Wandel (1963, Kluge) og Protokoll einer Revolution (1963, Lemmer) voru 

þær stuttmyndir sem fylgdu í kjölfarið. Protokoll einer Revolution var leikstýrt af Günter 

Lemmer eftir handriti Kluge en hér birtist ákveðið form sem Kluge átti eftir að nýta sér mikið 

á ferli sínum. Í því er blandað saman fréttamyndum og leiknum atriðum til að segja ákveðna 

sögu. Í tilviki Protokoll einer Revolution er sögð sagan af einræðisherranum Juan-Bach 

Stormberg sem ríkti á eyjunni Las Villas í Karabíska hafinu og uppreisninni þegar íbúar 

eyjunnar taka völdin frá einræðisherranum. Þessi blanda af raunverulegum fréttamyndum og 

leiknum atriðum skapar mjög raunverulega mynd af átökunum sem eiga sér stað en myndin er 

samt öll uppspuni. Það er greinilega verið að líkja íbúum Las Villas við íbúa Þýskalands og 

gagnrýnin beinist fyrst og fremst að því hvernig íbúarnir virðast gleyma einræðisherranum og 

harðstjórn hans eftir einungis mánuð, líkt og allt það slæma skuli gleymast strax án þess að 

nokkur ræði orsakir og afleiðingar harðstjórnarinnar. Sama átti sér stað í Þýskalandi, fólk vildi 

helst ekkert ræða ógnarstjórn nasistanna því þá hefði það þurft að standa frammi fyrir 

siðferðilegri spurningu: Hvernig gat þetta gerst?

Lehrer im Wandel tekur fyrir sögu kennara í Þýskalandi, þá sérstaklega þeirra kennara 

sem lentu í kúgun stjórnvalda, allt frá tímum Prússaríkis til 1960. Því er haldið fram að 

stjórnvöld vilji ekki fræða almúgann, heldur sé það hagur þeirra að hafa hann ómenntaðan og 

auðstjórnanlegan. Það er augljóst að Kluge vill stokka upp í menntakerfinu, auka frelsi 

kennara og minnka afskipti stjórnvalda af kennsluaðferðum. Í Lehrer im Wandel er einnig 

notast við gamlar og nýjar fréttamyndir líkt og í fyrri myndum Kluge ásamt ljósmyndum til að 

skapa myndræna sögulega frásögn.

Allar þessar stuttmyndir eiga það sameiginlegt að vera mjög gagnrýnar. Þær gagnrýna 

stjórnvöld og framleiðsluiðnað auk þess að spyrja siðferðilegra spurninga um stöðu okkar í 

dag, hvernig við komumst hingað og hvert við stefnum í framtíðinni. Allar hafa þær ákveðin 

formleg einkenni sameiginleg líkt og textaspjöld og sögumannsrödd sem leiðir áhorfandann í 

gegnum frásögnina ásamt því að brjóta upp heimildamyndaformið með því að blanda gömlum 

fréttamyndum saman við leikin atriði. Stuttmyndirnar eru vísir að því sem koma skal hjá 

Kluge varðandi þema og form kvikmynda. Ég mun núna taka fyrir nokkrar af myndum Kluge 

sem hann gerði í fullri lengd og sýna fram á hvernig hann heldur í þau þemu og form sem 

einkenna æskuverk hans ásamt því að draga fram gagnrýni hans á kvikmyndaiðnaðinn í 

Þýskalandi í heild sinni, kvikmyndaiðnað sem hann átti mikinn þátt í að endurskapa og 
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umbreyta.

Abschied von Gestern (1966)

Abschied von Gestern var fyrsta kvikmynd Kluge í fullri lengd. Hún var með fyrstu myndum 

til að vera fjármögnuð af Kuratorium.28 Myndin var tekin í svart/hvítu með mjög 

tilraunakenndri frásögn og formi. Hún segir frá Anitu G., ungri konu sem kemur frá 

Austur-Þýskalandi til Vestur-Þýskalands í leit að nýju og betra lífi. Henni er fylgt í gegnum 

tilraunir hennar í leit að vinnu og húsnæði, verða sér úti um menntun, þjófnaðartilraunir hennar

og sambönd við karlmenn en allar hennar tilraunir mistakast. Hún verður síðan ólétt eftir 

starfsmann stjórnvalda sem vill ekkert með barnið hafa og endar á að eignast barnið í fangelsi.

Ólíkt hefðbundnum samtímakvikmyndum er frásögnin ekki eingöngu leidd áfram með 

gjörðum, atburðum eða samtölum. Þess í stað eru atriði kynnt með textaspjaldi sem lýsa 

væntingum persóna eða lýsa atburðum sem gerast án þess að áhorfandinn fái að sjá þá, til 

dæmis þegar Anita fær vinnu á skrifstofu, hún sést vinna í stutta stund, svo kemur textaspjald 

sem á stendur: „Þegar framkvæmdastjórinn var fjarri þá er Anita rekin.“ Eins er 

sögumannsrödd notuð til að segja frá hugsunum Anitu eða til að segja sögur af því sem Anita 

sér. Textaspöldin brjóta einnig upp allt tímaskyn frásagnarinnar, „tími atburða er ávallt óljós, 

áhorfandinn veit aldrei hversu lengi Anita vinnur á hverjum stað fyrir sig eða hversu lengi 

sambönd hennar endast.“29 Textaspjöldin verða því lykilatriði í að komast frá atburði til 

atburðar í frásögninni, þau mynda ákveðinn stökkpall fyrir frásögnina. Það er samt ekki alltaf 

notast við textaspjöldin, stundum er einungis snöggklippt frá einu atriði í annað. Líkt og þegar 

Anita kemur fram fyrir dómstóla, þá er klippt yfir í mynd af fangelsi, svo er klippt yfir á andlit 

konu sem segir frá skilmálum skilorðs, þaðan er svo klippt yfir í skrifstofuumhverfi þar sem 

Anita stendur og skoðar pappíra. Þannig er tíminn klipptur burt út myndinni, áhorfandinn 

skynjar ekki hversu lengi Anita var í fangelsi nema út frá þeim dæmum sem konan sem ræðir 

skilorð bendir á, til dæmis að fyrir tveggja ára dóm fást sex mánuðir skilorðsbundnir.

Það fer ekki á milli mála fyrir kvikmyndaunnendur að Kluge hefur verið undir miklum 

áhrifum frá frönsku nýbylgjunni, sérstaklega frá leikstjórum eins og Godard. Kluge notar mjög

óhefðbundnar klippingar, oft byrjar atriði of snemma eða endar of seint þannig að 

sögupersónan er sýnd horfa í myndavélina, ekki alveg viss um hvað hún eigi gera, líkt og hún 

sé að bíða eftir að atburðirnir hefjist eða atriði ljúki. Eins er leikið með hljóðrásina, stundum er

28 Knight, bls. 14.
29 Sama heimild, bls. 16.
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algjör þögn þó svo að atburðir í mynd ættu að framkalla hljóð eða atburðir í mynd gefa frá sér 

hljóð sem þau ættu ekki að gera.

Það er óhætt að halda því fram að þessi mynd hafi rutt brautina fyrir aðra þýska 

leikstjóra inn á alþjóðlegan vettvang. Abschied von Gestern var nefnilega fyrsta þýska 

kvikmyndin eftir stríð sem fékk verðlaun á kvikmyndahátíðum erlendis en hún sópaði til sín 

verðlaunum á Feneyjahátíðinni árið 1966, meðal annars sem besta myndin.

Abschied von Gestern byrjar á textaspjaldi þar sem stendur „Það sem skilur okkur frá 

gærdeginum er ekki einhver gjá heldur annað sjónarhorn“. Það fyrsta sem birtist eftir 

textaspjaldið er ung kona, skellihlæjandi, lesandi texta upphátt þar sem spurt er einkennilegra 

spurninga: „Aðskildi hann dóttur frá móður? Aðskildi hann móður frá dóttur? Sleppti hann 

fanganum? Leysti hann fangann úr fjötrum? Sýndi hann þeim innilokuðu ljósið? Sagði hann 

um fangann: Náðu honum?“ Það er alveg greinilegt að hún er að lesa sögu af fangaverði úr 

stríðinu.

Stuttu eftir upplesturinn sér áhorfandinn Anitu ganga inn í mikinn sal, væntanlega 

samkomusal á hóteli. Þar eru borð og stólar út um allt, hljómsveit er að spila, fólk situr á víð 

og dreif um allan salinn nema í miðjunni. Það er stórt kringlótt borð með fimm stólum í kring. 

Þangað gengur Anita og fær sér sæti. Hún sest niður í íburðarmikinn stól en stendur svo upp 

og færir sig í annan stól við sama borð og svo færir hún sig aftur. Ávallt að reyna að finna sér 

nýtt sjónarhorn líkt og textaspjaldið gaf til kynna. Það er líkt og Kluge sé að segja 

áhorfandanum strax í upphafi að það séu fleiri sjónarhorn í öllum aðstæðum en halda mætti í 

fljótu bragði.

Næst er áhorfandinn kominn í dómssal. Anita situr fyrir framan dómara. Anita er kynnt

með nafni, sögð fædd 1937 í Austur-Þýskalandi, atvinnulaus og án fastra tekna, einhleyp með 

engar fyrri ákærur og gyðingur. Hún er sökuð um að hafa stolið jakka. Þá kemur einnig fram 

við réttarhöldin að afi Anitu átti verksmiðju sem gerð var upptæk rétt fyrir stríð og að hann 

hafi fengið verksmiðjuna aftur eftir stríð. Anita segir við dómarann að hún hafi fundið fyrir 

ótta við svipaða réttindasviptingu og þess vegna hafi hún flúið Austur-Þýskaland. Dómarinn 

segir slíkt ómögulegt því hans reynsla sé að slíkt hafi ekki áhrif á ungt fólk. Eins er Anita 

segist hafa tekið jakkann sökum þess að henni var kalt, meira segja um sumartíma, þá segir 

dómarinn að samkvæmt eigin reynslu sé slíkt óhugsandi. Það eru því ekki lög sem stjórna 

ákvörðunum hans heldur eigin reynsla.

Einna áhugaverðast við upphaf þessarar myndar eru einmitt öll þessi mismunandi 

sjónarhorn. Það er líkt og dómarinn hafi sjálfur verið viðriðinn þessar ofsóknir gagnvart 

gyðingum og vilji eftir fremsta megni gera sem minnst úr þeim afleiðingum sem þær höfðu á 

12



ungt fólk, sérstaklega unga gyðinga á stríðsárunum. Sú var einmitt raunin í Þýskalandi eftir 

stríð að margir sem tengdir voru nasistunum voru í háum stöðum innan þjóðfélagsins, til 

dæmis í kvikmyndaiðnaðinum líkt og ég benti á hér á undan. Það má því líta á þetta dómsatriði

sem spegilmynd af baráttu Kluge sjálfs við yfirmenn innan kvikmyndageirans. Auðvitað ætti 

dómarinn erfitt með að viðurkenna að hans aðgerðir í stríðinu hafi haft áhrif á fjölmargt ungt 

fólk, hann vildi helst að slíkt gleymist og sé ekki rætt neitt enda hafi hann þá þegar borgað 

fyrir sínar gjörðir með því að skila aftur verksmiðju afa Anitu eftir stríð og því skyldi þetta 

tímabil grafið og gleymt.

Ástmaður Anitu í myndinni er Pichota. Hann er framsettur sem nokkurs konar 

táknmynd menningariðnaðarins. Hann er ríkisstarfsmaður innan íþróttadeildar 

menningarráðuneytisins. Stuttu eftir að samband Pichota og Anitu byrjar er fylgst með þeim á 

hundasýningu. Þar er Pichota að fara sem fulltrúi ráðuneytissins til að meta hvort sýningin sé 

verðug til fá ríkisstyrk. Það sem er áhugaverðast við þetta sýningaratriði er að þegar Pichota og

viðmælandi hans hittast eru þeir með öll orð sín á milli skrifuð niður á pappír. Þannig verður 

samtal þeirra mjög formfast og ópersónulegt, samtalið er í raun bara lesið upp án neinnar 

samfæringar. Úr þessu verður því fremur tilgangslaus og ómerkileg athöfn þar sem einni 

tilgangurinn virðist vera að fylgja einhverjum gömlum hefðum. Því er vel hægt að líta á þetta 

atriði sem vísun Kluge til sinnar eigin baráttu í tengslum við yfirvöld þegar 

Oberhausen-stefnuskráin var sett fram. Ungu óháðu kvikmyndahöfundarnir sættu sig ekki við 

að fylgja hefðunum sem fyrir voru og heimtuðu breytingu. 

Það að hún hafi verið hlæjandi yfir sögunni í upphafi, sérstaklega ef hugsað er til 

fangabúða nasista á stríðstímum, bendir til þess að sjónarhornið sé búið að breytast mikið, 

sérstaklega sökum þess að hún er sjálf gyðingur. Anita lenti ekki í fangabúðum líkt og svo 

margir gyðingar og breytti það engu hvort um karla, konur eða börn var að ræða. Í dag getur 

hún hlegið að þessum sögum, þetta er eitthvað sem er orðið svo órafjarri. Óhætt er að segja að 

Anita, flúin frá Austur-Þýskalandi sé táknmynd fyrir ofsóknir nasista á hendur gyðingum í 

stríðinu ásamt því að minna á baráttu kommúnisma við kapítalisma. Anita passar ekki inn í 

Þýskaland nasismans né í Austur-Þýskaland og sama hvað hún reynir þá nær hún ekki að 

aðlagast Vestur-Þýskalandi.30 Hún er því alltaf rótlaus og alltaf útlendingur.

Vert er að hafa í huga að í gegnum alla myndinna er Anita að reyna að koma fótum 

undir sig en sama hvað hún gerir þá gengur ekkert upp. Hún fær vinnu en er sagt upp störfum 

mjög fljótlega. Eins fer hún í skóla að verða sér úti um menntun er það fer líka forgörðum. Það

virðist sem Kluge sé að segja að menntun og atvinnutækifæri sé ekki nóg, það verður að vera 

30 Sama heimild, bls. 17.
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eitthvað bakland. Menntun og atvinna eru því tilgangslaus ef ekki er efnahagslegur og 

félagslegur stöðuleiki. Kluge var einn af stofnendum fyrsta kvikmyndaskólanns í 

Vestur-Þýskalandi þar sem nemendum voru kenndir allir þættir kvikmyndaframleiðslu þannig 

að það var í raun hægt að kalla útskrifaða nemendur kvikmyndahöfunda án þess að þeir hefðu 

framleitt eina einstu mynd.31 Það er líkt og Kluge sé að segja að ef þessir nýútskrifuðu 

höfundar fái engan stuðning frá hinu opinbera endi þeir rótlausir líkt og Anita, því 

kvikmyndahöfundar fá í flestum tilvikum borgað eftir að myndin er framleidd ekki endilega á 

meðan framleiðslu stendur. Slíkt á sérstaklega við um fá sem eru að byrja feril sinn og eru að 

reyna að gera myndir fyrir lítið fjármagn.

Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos (1968) og Die Unbezähmbare Leni Peickert (1970)

Næsta mynd Kluge var svo Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos. Kluge var hér kominn 

með góða reynslu úr kvikmyndaiðnaðinum eftir að hafa framleitt sína fyrstu mynd í fullri 

lengd og fengið mjög góða dóma fyrir hana. Óhætt er að segja að framleiðsla fyrstu myndar 

hans hafi haft sterk áhrif á hvert efni næstu myndar yrði.

Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos segir sögu Leni Peickert. Leni er komin af 

leikhúsfólki og hennar æðsti draumur er að setja á stofn sinn eigin sirkus. Það skal þó hafa í 

huga að þó hún sé sirkusstjórnandi þá er hún fyrst og fremst listamaður og ætlar sér að gera 

eitthvað meira og betra úr sirkusnum, eitthvað sem heimurinn hefur aldrei séð áður. Hún vill 

auka vægi listarinnar innan sirkussins ásamt því að innlima önnur form lista í sirkusinn. Líkt 

og hún segir sjálf í myndinni vill hún að sirkusinn verði settur á sama stall og skáldsagan hefur

innan bókmennta. Það er líkt og sirkusinn sé færður til bókar sem form af lágmenningu sem 

ætluð er til skemmtunar fjöldans en nær samt aldrei að opna huga áhorfanda. Þessu vill Leni 

breyta. Hún hefur nóg af hugmyndum, til dæmis að láta dýrin leika ákveðin hlutverk þó svo 

það sé gegn þeirra eigin eðli, líkt og að láta tígrisdýr leika sér vinalega við mýs, hengja 

flugvélar í topp sirkustjaldsins og stunda rannsóknir á öðrum listformum eins og ballet sem 

hún telur hafa listsöguleg áhrif á framsetningu sirkussins.

Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos er fyrst og fremst mynd um höfundinn og það 

erfiði sem hann þarf að eiga við í sinni listsköpun. Það er vel hægt að hugsa sér allt umstangið 

við sirkusinn sem hliðstæðu við kvikmyndaiðnaðinn. Þegar aðsókn fer dvínandi í sirkusnum 
31 Sama heimild, bls. 27.
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þarf að gera eitthvað nýtt og framandi til að laða að sér fleiri áhorfendur. Alveg það sama er 

hægt að segja um kvikmyndaiðnaðinn, sérstaklega á þessum tíma í Vestur-Þýskalandi, iðnað 

sem mjög lengi var mjög bágborinn en alltaf var samt haldið í gömlu formúluna.32

Leni gerir sér samt grein fyrir erfiðleikum sínum, hún uppgötvar eftir að hafa keypt fíla

í sirkusinn að það er nær ómögulegt að sameina listir og fyrirtæki, það að hafa listræna sýn á 

veruleikann og að þurfa að standa í endalausu fjármálavafstri er ekki auðvelt verk. Líkt og sagt

er á einum stað í myndinni: „Aðeins kapítalisti getur breytt heiminum“, og: „Ef kapítalisti 

gerir það sem hann elskar í stað þess sem hann þarf, þá verður það aldrei hans lifibrauð.“ Það 

er því ekki nóg að hafa listræna sýn, þú verður að geta rekið fyrirtækið. Því verður það 

nauðsynlegt fyrir listamanninn í kvikmyndaiðnaðinum að vera líka smá kapítalisti í sér og geta

gert eitthvað úr þeim litlu peningum sem hann hefur úr að spila.

Leni fær til liðs við sig gamlan kunningja úr æsku, Dr. Busch. Hann er sá er leggur 

jarðbundnar línur fyrir sirkusinn, það er að segja hvernig skapa eigi fyrir hann 

rekstrargrundvöll. Þó svo Leni hafi feikna drifkraft og vinni allan sólarhringinn til að koma 

verkefni sínu á svið þá er það ekki nóg. Það þurfa að vera forsendur til að fá kostnaðinn til 

baka og helst eilítið meira en það. Þess vegna þarf fyrst að finna og jafnvel skapa ákveðinn 

markað fyrir vöruna ásamt því að útvega fjármagn svo allt verði mögulegt. Ef hugsað er í 

þessu samhengi til kvikmyndaiðnaðarins þá lendir leikstjórinn í aðstæðum sem krefjast þess að

hann stofni framleiðslufyrirtæki fyrir sína list, annars tapast hún. Í því styrkjakerfi sem var við 

lýði fyrir Oberhausen-stefnuskrána var það framleiðandinn sem fékk peningana, bæði frá 

styrkveitendum og eins verðlaunafé sem gat fengist úr kvikmyndahátíðum, þannig að 

leikstjórinn átti á hættu að tapa fjármagni fyrir næsta verkefni sitt ef hann gaf eftir réttinn á 

myndinni sem á undan kom.33 Aðstæðurnar knúðu því fram aðlögun á gamla kerfinu, 

leikstjórinn gerðist framleiðandi ásamt því að leikstýra. Það var því ekki nóg að hafa listræna 

sýn á hlutina heldur þurftu verkefnin að vera arðbær. Það er því hægt að líta á ofangreinda 

markaðsleit Dr. Busch sem sambærilega við leit kvikmyndahöfunda að dreifingu sem var líkt 

og fyrr segir stærsta vandamálið á eftir fjármögnun. Kluge hafði sjálfur stofnað sitt eigið 

framleiðslufyrirtæki árið 1963, Kairos-Film, sem lið í að sporna gegn einokunarstefnu 

markaðarins og hélt því ávallt listrænu frelsi í sinni kvikmyndagerð.34        

Leni lendir í fjárhagsörðugleikum í myndinni og verður gjaldþrota. Þá er kynnt til 

sögunnar Gitti Borneman, ung kona sem á eftir að hafa mikil áhrif á Leni og rekstur hennar. 
32 Sirkusinn og kvikmyndalistin siga það sameiginlegt að vera sprottin upp úr afþreyingarformum 19. aldar. Í vissum 

skilningi er hægt að rekja sögu 20. aldarinnar með því að rekja hvernig þessi tvö listform þurfa að þróast og laga sig að 
breyttum aðstæðum.

33    Elseasser, New German Cinema: A History, bls. 103.
34 Corrigan, Timothy. Úr bókini New German Cinema. The Displaced Image, bls. 96.
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Það er farið í stuttu máli yfir sögu Gitti, hvernig faðir hennar hagnaðist gríðarlega í viðskiptum

í Bandaríkjunum, en saga Gitti endar snögglega þegar hún deyr, aðeins örfáum mínútum eftir 

að hún er kynnt til sögunnar en ekki eftir að hún arfleiðir Leni að miklum fjármunum. Þannig 

nær Leni að koma undir sig fótunum á ný og getur haldið áfram að vinna að markmiði sínu. 

Þetta var einmitt raunin fyrir svo marga kvikmyndagerðarmenn á þessum tíma. Þeir höfðu fullt

af hugmyndum en fjármagn var af skornum skammti. Þá þurfti eitthvert utanaðkomandi 

kraftaverk að gerast sem birtist í formi Kuratorium.35 Þannig verður Gitti eins konar táknmynd

fyrir Kuratorium í myndinni. Gitti er sú sem kemur öllu í gang eftir vinnuhléið alveg eins og 

þegar Kuratorium lánaði fé til upprennandi höfunda sem voru orðnir stopp vegna féleysis. Því 

má segja að Kuratorium hafi frelsað þessa ungu höfunda og leyft þeim að koma listrænum 

hugmyndum sínum í framkvæmd.

„Frelsi þýðir að: Áhorfandinn heldur að það sé skemmtun sem við erum að bjóða 

honum meðan það er í raun engin skemmtun.“36 Þetta er sú hugmyndafræði sem Leni reynir að

lifa eftir. Hún leitast því við að skapa ákveðið sjónarspil sem ekki einungis skemmtir heldur 

einnig göfgar hugann, hún leitast við að hækka stall sirkussins með því að gera hann að 

hámenningu, líkt og ópera, myndlist og skáldsögur. Þetta frelsi hefur samt ákveðna vankanta. 

Það er fíll í sirkusnum sem útskýrir frelsið einna best: „Frelsi er að hætta lífi sínu, ekki vegna 

þess að það sé frelsi frá þrældómi, heldur sökum þess að mannlegt frelsi er skilgreint út frá 

neikvæðum tengslum við aðra.“37 Þannig verður frelsi kvikmyndahöfundarins ávallt skilgreint 

út frá frelsinu sem slíkir höfðu fyrir hans tíma eða verk hans skilgreint út frá öðrum verkum 

sem komu fyrr. Þessi skilgreining er sjálfsagt sú besta sem fæst til að lýsa iðnaðinum fyrir tíma

Oberhausen-stefnuskrárinnar, þar sem gamla klíkan hélt á spöðunum og gerði allt sem í hennar

valdi stóð til að hindra að nýir aðilar kæmust inná markaðinn. Þannig voru myndir þeirra sem 

komu inná markaðinn eftir Oberhausen-stefnuskrána ávallt metnar út frá framleiðslunni sem til

staðar var, sem var að langmestu leyti bandarísk framleiðsla. Því eru myndir þeirra óháðu 

ákveðið andsvar við þeim. Þeir vildu því ekki vera í sífellu bornir saman við framleiðslu fyrri 

tíma.38

Við enda myndarinnar Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos er Leni við það gefast 

upp á öllum vandamálum sirkussins. Hún er þó komin á þann stað að vera með fullt af 

fjármagni á sínum snærum, í það minnsta nóg til að byrja upp á nýtt. Hún ákveður þá að snúa 

sér að sjónvarpsframleiðslu. Hún fær með sér sína helstu hugmyndasmiði úr sirkusnum og fær 

35 Elseasser bendir einnig á þessi tengsl milli Gitti og Kuratorium, New German Cinema: A History, bls. 98.
36 Úr myndini Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos.
37 Sama heimild.
38 Kluge úr umræðuþættinum Reformzirkus sem sýndur var í þýsku sjónvarpi 3. apríl 1970.
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starf á sjónvarpsstöð. Hennar markmið er enn þá að breyta heiminum. Bæði sirkus og 

sjónvarpið eru partur af menningariðnaðinum og þess vegna telur hún að það sé tilvalinn 

vettvangur fyrir sig og sína. Frá sjónvarpstímabilinu er sagt í myndini Die Unbezähmbare Leni

Peickert (1970, Kluge).

Þessi ákvörðun Leni að færa sig úr sirkus yfir í sjónvarpsframleiðslu minnir 

óneitanlega á feril Kluge í kvikmyndum. Kluge var í hópi þeirra þýsku leikstjóra sem notuðu 

sjónvarpsstöðvar til að afla fjármagns fyrir tilvonandi myndir og er Die Unbezähmbare Leni 

Peickert gott dæmi um slíkt samstarf. Þessi mynd er gerð sem framhald af Die Artisten in der 

Zirkuskuppel: Ratlos og rekur feril Leni áfram. Það er því greinilegt að fjármunir til 

framleiðslu Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos komu frá sjónvarpsstöðvum og í staðinn 

fengu þær að frumsýna Die Unbezähmbare Leni Peickert í sjónvarpi. Sökum þess hvernig 

þýsku sjónvarpsstöðvarnar virka hentaði þetta fyrirkomulag mjög vel fyrir þá ungu höfunda 

sem voru að reyna að gera garðinn frægan í kvikmyndaiðnaðinum. Það var hægt að fara tvær 

leiðir í þessa átt, annað hvort seldi höfundurinn rétt á fullkláraðri mynd gegn því að 

sjónvarpsstöðin tæki hana til sýninga eða hann gat boðið sjónvarpsstöðinni að framleiða 

myndina með sér til að klára framleiðsluna ef kostnaðurinn fór úr böndunum.39 Höfundurinn 

gat jafnvel selt myndina til nokkurra mismunandi sjónvarpsstöðva því að í öllu landinu voru 

margar misstórar sjónvarpsstöðvar sem hægt var að eiga við.40 Stöðvarnar útveguðu sér efni 

með því að ráða verktaka til að gera hin ýmsu verkefni og þannig var einfalt fyrir reyndan 

kvikmyndahöfund að komast þar inn.41

Leni byrjar starf sitt hjá sjónvarpsstöðinni með glæsibrag en kemst upp á kant við 

yfirmenn þegar hún sýnir mynd sem hún og hugmyndasmiðir hennar gera sérstaklega fyrir 

stöðina. Hún er því á endanum látin fara frá stöðinni og snýr aftur til sirkussins. Einn 

aðalhugmyndasmiður hennar spyr hana hvort það sé afturför að snúa á ný til sirkussins en hún 

svarar því neitandi og bætir við: „Einu sinni vildi ég lifa fyrir sirkus, nú vil ég lifa af sirkus. 

Um leið og ég geri sirkus yfirborðskenndan verður auðveldara að fá fé.“ Það sama má segja 

um kvikmyndaiðnaðinn, myndinni á eftir að vegna betur ef hún er formúlukennd, einföld 

mynd líkt og innfluttar voru frá Bandaríkjunum, þá næststærsti áhorfendahópurinn og því 

ávallt forsenda fyrir næsta verkefni.

Kluge hefur sjálfur sagt að ætlun hans með þessum tveim myndum hafi ekki verið að 

ná til stórs áhorfendahóps heldur einungis að ná til fólks sem elskar ekki endilega bara 

39 Elsaesser, New German Cinema: A History, bls. 32.
40 Knight, bls. 21.
41 Elsaesser, New German Cinema: A History, bls. 32.
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kvikmyndir heldur elskar listir almennt.42 Því má segja að Kluge reyni að eltast hvað mest við 

hið upphaflega markmið Leni Peickert það er að segja að lyfta kvikmyndum á hærri stall, úr 

afþreyingariðnaði í ákveðið listform.

Der starke Ferdinand (1976)

Í Der starke Ferdinand nær Kluge, upp að vissu marki, þeim markmiðum Leni Peickert að 

gera sirkusinn/kvikmyndina yfirborðskennda. Der starke Ferdinand er án efa sú mynd Kluge 

sem ætti og var ætlað að ná til sem flestra áhorfenda.43 Handritið var skrifað eftir smásögu 

Kluge og það var Edgar Reitz sem byrjaði upphaflega að gera myndina áður en Kluge tók 

sjálfur við.44

Der starke Ferdinand segir frá Ferdinand Rieche. Í upphafi myndarinnar starfar hann 

sem lögreglufulltrúi en er sagt upp störfum sökum þess að hann brýst inn í íbúð meints 

glæpamanns án þess að vera með leitarheimild. Hann færir sig því yfir í einkageirann og tekur 

að sér stöðu yfirmanns öryggismála hjá stórri verksmiðju. Myndin leiðir áhorfandann í 

gegnum tilraunir Ferdinands við að auka öryggi verksmiðjunnar og vernda frá öflum bæði utan

hennar og innan. Hann notar afar róttækar aðgerðir til að tryggja öryggi og verður oft á tíðum 

fremur trúðslegur í sínum tilburðum og úr verður barátta milli kenninga og verklags.

Der starke Ferdinand var ekki fyrsta mynd Kluge þar sem sögupersóna er yfirmaður 

öryggismála, í Der große Verhau (1971) og sjónvarpsmyndinni Willi Tobler und der 

Untergang der 6. Flotte (1972) var ein aðalsögupersónan með þennan titil45 og segja má að 

Kluge hafi kynnt til sögunnar persónu Ferdinands í myndinni Gelegenheitsarbeit einer Sklavin

(1973). Í Gelegenheitsarbeit einer Sklavin kemur fyrir náungi að nafni Ferdinand 

Schliephake46 sem er yfirmaður öryggismála í verksmiðju með mjög svipaðar hugmyndir og 

Ferdinand Rieche. Báðir eru þeir „heimspekingar í öryggisfræðum og lifa eftir þeirri 

meginreglu að það að hugsa sé það að vera viss í sinni sök.“47

42 Úr umræðuþættinum Reformzirkus.
43 Corrigan, bls.100. Myndin náði þó aldrei þeim fjölda áhorfenda sem ætlast var til þrátt fyrir mikla auglýsingaherferð og 

nokkrar endurklippingar.
44 Corrigan, bls. 190.
45 Sú persóna er leikin af Hannelore Hoger sem fór með hlutverk Leni Peickert í Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos 

og Die Unbezähmbare Leni Peickert.
46 Ferdinand Schliephake er leikinn af Albert Edel sem fór með hlutverk Dr. Busch í Die Artisten in der Zirkuskuppel: 

Ratlos.
47 Corrigan, bls. 101.
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Der starke Ferdinand er mun hvassari í gagnrýni en hinar myndirnar sem ég hef rætt. 

Hún lætur sér ekki nægja að gagnrýna kvikmyndaiðnaðinn heldur gengur hún skrefinu lengra 

og deilir á allan menningariðnaðinn, stjórnvöld og áhorfendur líka. Það má segja að gagnrýni 

Kluge felist meðal annars í því að gera á yfirborðinu fremur hefðbundna gamanmynd sem er 

hlaðin afar pólitískum boðskap. Kluge gerir ýmislegt til að ná til fólksins og beitir til þess 

öllum helstu brögðum iðnaðarins, til dæmis með því að gefa myndinni fremur hversdagslegt 

nafn miðað við fyrri myndir hans og með því að ráða stjörnu eins og Heinz Schubert í hlutverk

Ferdinands, en Schubert þessi var mjög þekktur gamanleikari úr þýsku sjónvarpi og hafði það 

mjög jákvæð áhrif á viðtöku myndarinnar í heimalandinu. Kluge notast því við venjur og 

hefðir stúdíó-kvikmynda til að ná til áhorfenda.

Í byrjun Der starke Ferdinand er fylgst með lögregluaðgerð þar sem ætlunin er að 

grípa innbrotsþjóf að verki. Það gengur ekki eins og til var ætlast, innbrotsþjófurinn nær að 

flýja en lögreglufulltrúi er myrtur. Þá strax birtist hugmyndafræði Ferdinands er hann ræðir við

yfirmann sinn eftir hina misheppnuðu aðgerð. Ferdinand vill ná glæpamanninum áður en hann 

fremur glæpinn, þó svo að þá hafi enginn glæpur verið framinn. „Fáránlegar reglugerðir gera 

ákærur ómögulegar“ segir sögumaðurinn og endurspegla þessi orð hugsanir Ferdinands.

Eftir þetta upphafsatriði er svo Ferdinand kynntur af sögumanni: „Þetta er Ferdinand 

Rieche. Öryggi er hans starf. Hann veit allt um það og mun aldrei skilja hví aðrir gera það 

ekki.“ Strax i upphafi er Kluge búinn að brjóta helstu reglu hinar hefðbundnu kvikmyndar, það

er ekki beðið með úrlausn, áhorfandinn veit strax í upphafi að hugmyndafræði Ferdinands mun

ekki breytast. Ferdinand er í raun sannkallaður harðkjarna fasisti. Ferdinand byrjar að gera 

skýrslur um alla starfsmenn, ekki ósvipað vinnuaðferðum Stasi og Gestapo. Í einu atriðinu um 

miðja mynd sitja Ferdinand og Kniebeling, fyrrum starfsfélagi hans úr lögreglunni, og rifja 

upp gamla tíma. Kniebeling segir að þeir séu að halda uppá að þennan dag séu þrjátíu og sjö ár

frá fimmtugsafmæli Hitlers, Ferdinand segir að slíkt sé rugl og „Foringinn er áttatíu og sjö 

ára“, hann er alls ekki tilbúinn að samþykkja dauða Hitlers og það gefur sterkt til kynna 

hvaðan hann hefur sínar hugmyndir um stjórnun og öryggi.

Verksmiðjan er ákveðin táknmynd menningariðnaðarins. Ferdinand kemur þar inn úr 

ríkisgeiranum þar sem hann hefur þurft að fylgja ákveðnum reglum sem hann er ósáttur við. Í 

einkageiranum ætlar hann sér að hafa hlutina eins og hann vill. Ferdinand verður þar nokkurs 

konar leikstjóri eða sviðsetjari48 fyrir umhverfið. Hann til dæmis lætur færa skrifstofuna sína 

nær framleiðslusvæðinu til að vera nær starfsfólkinu en það sem gerist í raun er að hann 

fjarlægist það því skrifstofan er staðsett ofar en verksmiðjugólfið og horfir Ferdinand því 
48 Metteur en scéne. Á frönsku þýðir þetta leikstjóri (venjulega í leikhúsi) en í höfundafræðum er þetta notað um leikstjóra

sem hefur tæknilega starfshæfni til að setja upp atriði en ekki sterka persónulega sýn líkt og höfundur (fr. Auteur).
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ávallt niður til starfsfólksins.

Ef Ferdinand er leikstjórinn þá er Wilutzki, stjórnarmeðlimur verksmiðjunnar, tákn 

framleiðandans. Óþekktur aðili kemur fyrir sprengju í verksmiðjunni og þá fær Ferdinand leyfi

til að auka öryggisráðstafanir sínar. Hann setur upp öryggiskerfi með myndavélum til að geta 

fylgst með öllu. Þegar Ferdinand er að festa upp eina myndavél ásamt aðstoðarmanni ræðir 

hann sjónarhorn myndavélarinnar. Hann myndar með höndunum ramma og skimar svæðið líkt

og leikstjóri að gefa kvikmyndatökumanni leiðbeiningar. Þá er klippt í skot frá sjónarhorni 

Ferdinands og áhorfandi fær að sjá með augum Ferdinands það svæði sem myndavélin á að 

skima. Þá birtist Wilutzki innan ramma Ferdinands og spyr hvað hann sé að gera: „þú ert að 

lama framleiðsluna“ segir Wilutzki. Ferdinand spyr þá hvort Wilutzki efist um fagmennsku 

vinnu sinnar. Wilutzki svarar því neitandi en segist efast um notagildi þess starfs. Ferdinand 

hefur sínar kenningar um hvernig skuli auka öryggi en Wilutzki grefur undan þeim kenningum

með því að líta á þær út frá fjárhagslegum sjónarmiðum. Wilutzki vill til að mynda hætta að 

vera með öryggissveitir innan verksmiðjunnar og kaupa tryggingar fyrir öllu í staðinn. Þegar 

samstarfsmaður hans í stjórninni bendir á að tryggingar komi ekki í veg fyrir borgarastríð og 

hryðjuverk svarar Wilutzki því á þá leið að hann sé „einungis að hugsa um fjárhagsáætlun 

næsta árs.“ Þannig myndast ákveðin togstreita milli aðgerða Ferdinands og stjórnar 

fyrirtækisins, ekki ósvipað togstreitu milli leikstjóra og framleiðanda þar sem leikstjórinn er að

reyna að skapa sína persónulegu sýn meðan framleiðandinn hugsar eingöngu um hversu mikið 

hann þurfi að borga fyrir þá sýn.

Ógnin af hryðjuverkum er fyrst og fremst ástæða þess að Ferdinand er ráðinn til 

verksmiðjunnar. Þessi ógn var til staðar í Vestur-Þýskalandi á þeim tíma sem myndin var gerð 

og hafði ríkisstjórnin sett í gildi lög til að koma því í gegn að hægt yrði að lýsa yfir 

neyðarástandi hjá þjóðinni, sem varð þess valdandi að fólk missti stjórnarskrárbundin réttindi 

og gaf lögreglunni aukið vald til að sporna við þessari ógn, til dæmis með því að njósna um 

borgarana og brjóta upp mótmæli.49 Ferdinand hefur sínar eigin kenningar um öryggi og byrjar

að halda fyrirlestra yfir undirmönnum sínum til að koma þeim kenningum áleiðis, eitthvað sem

fyrirrennara hans hafði yfirsést í sinni stjórnartíð. Þannig verður Ferdinand ekki bara 

táknmynd leikstjórans heldur einnig táknmynd stjórnvalda. Snemma í myndinni sést hann í 

bókabúð að kaupa lesefni. Allt lesefnið er undirstöðurit frá pólitískum andstæðingum hans og 

þegar afgreiðslukonan spyr hann hvort hann hafi lesið nýjasta málgagn 

kommúnistahreyfingarinnar þá segist hann vera að leita að upplýsingum, ekki rökræðu. Hann 

vill því vita allt um andstæðinginn en ekki hlusta á hans forsendur alveg eins og ríkisstjórnin 

49 Knight, bls. 55.
20



vildi ekki hlusta á forsendur þeirra sem mótmæltu aðgerðum stjórnvalda á þessum tíma..

Ferdinand er að lokum rekinn frá verksmiðjunni. Til að sýna fram á nauðsyn starfs síns 

ákveður hann að skjóta með byssu á ráðherra sem er í blaðaviðtali á göngu í garði einum. 

Hann hæfir ráðherrann í kinnina og er strax handtekinn af lífvörðum ráðherrans og settur inn í 

bíl sem flytur hann í fangelsi. Blaðamaðurinn sem var að taka viðtal við ráðherrann fær að sitja

í bílnum og tekur viðtal við Ferdinand þar sem hann útskýrir ástæðu verknaðar síns. Hann 

segist ekki hafa ætlað að hitta ráðherrann, einungis að skjóta fram hjá honum til að sanna það 

að hans störf í öryggismálum séu nauðsynleg, að hver sem er geti gert morðtilraun, þess vegna 

séu menn eins og hann nauðsynlegir. Þegar blaðamaðurinn bendir síðan á að fyrst hann var 

gripinn þá hljóti hann að vera vanhæfur í sínu starfi svarar Ferdinand á þann veg að „slíkt 

refsar einungis fyrir glæpinn, hindrar hann ekki.“ Ferdinand, sá sem á að hindra hryðjuverk 

verður því sjálfur hryðjuverkamaður.

Það sem er einna áhugaverðast við myndina er að þrátt fyrir alla hans fasísku tilburði er

áhorfandinn ósjálfrátt á bandi Ferdinands. Þannig verður myndin ákveðin leið til að skilja 

hvernig og af hverju fólk í Þýskalandi gekkst svo greiðlega undir ok nasismans. Eins á ógnin 

við hryðjuverk sér samhljóm í okkar samtíma alveg eins og hún gerði á framleiðslutíma 

myndarinnar.

Myndin sýnir líka hversu vel Kluge getur fylgt reglum iðnaðarins þegar hann vill það. 

Hann hefur myndina eins hefðbundna og hugsast getur. Kluge hefur sjálfur sagt: „Kvikmynd 

hefur einn eiginleika framar öðrum listum. Vegna þess að hún er fremur hversdagsleg og á 

uppruna sinn að rekja til markaðarins... hún hefur ekki verið þróuð útfrá sjónarhorni lítils, 

menntaðs þjóðfélags; hún er gerð fyrir almúgann, fyrir verkalýðinn.“50 Kluge er því hér ekki 

að gera mynd sem er einungis fyrir lítinn hóp af fólki líkt og Die Artisten in der Zirkuskuppel: 

Ratlos, heldur fyrir almenning sem er fyrirfram forritaður af stúdíó-kerfinu. Það er því 

greinilegt að við gerð hverrar myndar er Kluge búinn að ákveða fyrirfram markhóp 

myndarinnar. Til að útskýra gjörðir Ferdinands hefur Kluge sagt, til að benda á hvernig 

menningariðnaðurinn sjálfur hefur skapað hryðjuverkamanninn:

Í kerfi einokunar fjölmiðla, menningariðnaðarins og hins ímyndaða almenningsrýmis eru öfl 

samfélagstengsla endursköpuð. Þess vegna umpólast orsök og afleiðing. Fyrst þessi kraftur hefur 

áhrif á tengsl afla sem hafa nú þegar verið samfélagslega framleidd og neytt af einstaklingum, rís 

upp tálmynd sem hylur illvirkjann, þann sem er ábyrgur fyrir glæpnum. Þess vegna er ekki tilviljun 

að sjúkir og rótlausir einstaklingar birtast sem gerendur ofbeldisverka. Þeirra gjörðir eru undirbúnar 

50 Corrigan, bls. 100.
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með samfélagslegri framleiðslu sem hverfur í gjörningi glæpsins.51

Þannig verður ógnin við hryðjuverk hryðjuverkið sjálft. Þarna myndast ákveðið andsvar við 

orðum Ferdinands þegar hann segir: „róttækt öryggi hefur ekkert að gera með róttækni.“

Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit (1986)

Árin 1976-1982 var mikið samstarfstímabil hjá þýskum leikstjórum. Leikstjórarnir fóru í 

síauknum mæli að vinna saman að leikstjórn mynda þar sem hver og einn leikstjóri gerði atriði

sem var síðan var klippt saman í eina stóra kvikmynd. Deutschland im Herbst (1976, Kluge, 

Fassbinder, Brustellin, Schubert, Schlöndorff og fleiri) er gott dæmi um slíkt samstarf. Í 

myndinni eru klippt saman atriði úr mörgum mismunandi áttum til að reyna að lýsa ástandi 

þjóðarinnar eftir hryðjuverk Rauðu herdeildanna árið 1977.52 Þessir leikstjórar höfðu allir sinn 

einkennandi stíl og efnistök sem þeir beittu til að koma sinni áherslu til skila og þess vegna er 

myndin ekki með hefðbundnum söguþræði. Notast er við bæði hefðbundin leikin atriði og 

fréttamyndabrot til að endurskapa andrúmsloftið meðal þjóðarinnar þessa mánuði í frekar 

óreiðukenndri framvindu. Þetta form var ekki nýtt fyrir Kluge, hann hafði verið viðriðinn slíkt 

í Protokoll einer Revolution og einnig í In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den 

Tod (1974, Kluge) en sú síðari var gerð í samstarfi við Edgar Reitz og var fyrsta myndin frá 

Kluge í fullri lengd sem notaðist við það form.53

Krieg und Frieden (1982, Aust, Engstfeld, Kluge og Schlöndorff) er annað dæmi um 

samstarfsmynd nokkurra leikstjóra. Krieg und Frieden var gerð sem andsvar við sýningu 

bandarískrar sjónvarpsþáttaraðar árið 1979 um stríðið og helförina sem hétu Holocaust (1978, 

Chomsky). Þessir þættir voru með því fyrsta sem kom frá Hollywood um ofsóknir nasista á 

gyðingum í stríðinu og vöktu hörð viðbrögð um allt Þýskaland.54 Talið er að yfir fimmtíu 

prósent allra fullorðinna einstaklinga í Þýskalandi hafi séð þessa þætti sem þeim fannst 

51 Corrigan, bls. 117.
52 5. september 1977 rændu og myrtu Rauðu herdeildirnar Hanns-Martin Schleyer sem var mikilsvirtur viðskiptajöfur í 

Vestur-Þýskalandi. Schleyer var formaður viðskiptaráðs þýskra iðnaðarins (Federation of German Industries) og 
samtökum atvinnulífsins (Confederation of German Employers Associations) ásamt því að vera fyrrum meðlimur 
nasistaflokksins. Mánuði síðar rændu Rauðu herdeildinar flugvél Lufthansa og flugu henni til Mogadishu í Sómalíu þar 
sem flugræningjarnir voru drepnir af lögreglu.

53 Kluge fæst fyrst og fremst við almenningsrýmið í þessari mynd og baráttu borgara og lögreglu um rýmið ásamt því að 
gagnrýna opinbera orðræðu í samtímanum.

54 Knight, bls. 61.
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tilgerðarlegir, ósannir og gera lítið úr þeim einstaklingum sem töpuðu lífinu í fangabúðum 

nasista.55 Til að svara þessum þáttum tóku nokkrir þýskir leikstjórar sig til og gerðu Krieg und 

Frieden sem átti að sýna sannari mynd af atburðum stríðsins, en gagnrýni sem birtist helst í 

fjölmiðlum varðandi Holocaust var að Bandaríkin hefðu stolið sögu Þýskalands og skekkt 

hana til að þóknast kröfum markaðarins.56

Það var svo árið 1985 sem Kluge gerir Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. 

Myndin er í fyrst og fremst söguskoðunarmynd þar sem Kluge tekur fremur óvenjulegan vinkil

á sögu Þýskalands. Hann byrjar á að kynna sjónarhornið til sögunnar með því að sýna brot úr 

óperu en ólíkt því sem viðgengst þá er horft á óperuna aftan frá, það er að segja frá baksviðinu 

út til áhorfenda. Í kjölfar óperusenunnar birtist svo viðtal við fræðimann og líkt og í óperunni 

er myndavélin staðsett fyrir aftan viðmælandann þannig að einungis er sjáanlegt brot af andliti 

hans. Hér er Kluge, líkt og í Abschied von Gestern að segja áhorfandanum að það séu fleiri en 

eitt viðtekið sjónarhorn á allt er viðkemur mannkynssögunni.

 Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit er kaflaskipt mynd sem flakkar frá einu

formi frásagnar yfir í annað. Frá óperuatriðinu og viðtalinu við fræðimanninn er klippt yfir í 

sögu elskenda í seinni heimsstyrjöldinni og þaðan yfir í gamlar fréttamyndir sem blandað er 

saman við sýnishorn úr gömlum kvikmyndum. Allt efni er því ótengt því sem á undan kom.

Þá birtist textaspjald sem kynnir næsta kafla myndarinnar: Óþarfa konan. Þar segir frá 

ónafngreindri konu sem starfar sem læknir. Hún segir upp starfi sínu þegar karlmaður er ráðinn

á læknastofuna og er settur ofar í goggunarröð stofunnar en hún. Nafnlausa konan er síðan 

sýnd fara í bíó. Hún sést kaupa sér miða en í stað þess að sýna er hún gengur inn og fer að 

horfa þá er klippt og brot úr gömlum bíómyndum í bland við gömul málverk brjóta upp 

fyrirsjáanlega framvindu. Aftur er klippt á nafnlausu konuna fyrir framan miðasöluna. 

Sögumaðurinn segir að tveir tímar hafi liðið en ennþá stendur nafnlausa konan við miðasöluna.

Hér er Kluge án efa að gagnrýna þýska áhorfendur. Það hefur verið sagt um Þýskaland að það 

sé ríkt af kvikmyndum en fátækt af kvikmyndahúsum.57  Það var staðreynd að þýskir 

áhorfendur vildu frekar vera heima og horfa á sjónvarpið en að fara í bíóhús. Þýskir 

kvikmyndahöfundar sem lengi höfðu verið að takast á við ríkjandi söguskoðun bæði hver í 

sínu lagi og saman, náðu ekki að fanga huga almennings líkt og bandaríska 

sjónvarpsþáttaröðin Holocaust gerði árið 1979. Kluge er því hér að benda á að þýskir 

áhorfendur vildu frekar fá sjónarhorn Bandaríkjanna á söguna en sinnar eigin þjóðar.

Í síðasta kafla myndarinnar, Blindi leikstjórinn, beinir Kluge sjónum sínum að 

55 Sama heimild, bls. 62.
56 Elsaesser, New German Cinema: A History, bls. 272.
57 Sama heimild, bls. 32.
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leikstjórum. Þessi kafli er í heimildamyndastíl og segir frá leikstjóra sem er að gera kvikmynd.

Það er sagt að hann hafi verið leikstjóri í þrjátíu og átta ár. Leikstjórinn er samt ekkert 

venjulegur leikstjóri því líkt og titillinn gefur til kynna er hann blindur. Það er gefið í skyn að 

leikstjórinn sé blindur sökum þess að kvikmyndin, auk þess að sýna tuttugu og fjóra ramma af 

ljósi á sekúndu, sýnir einnig tuttugu og fjóra ramma af myrkri.

Þessi kafli Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit er augljóslega háðsádeila á 

leikstjóra. Eftir að hafa kynnt leikstjórann til sögunnar er tekið viðtal við hann í myndinni. 

Fréttamaður spyr alls kyns spurninga um þróun ferilsins og efni nýjustu myndarinnar en öll 

svör frá leikstjóranum eru á þeim nótum að þau vekja fleiri spurningar en svör eða eru bara útí 

loftið og koma málinu ekkert við. Það er líkt og leikstjórinn sé að gera úr sjálfum sér brjálaðan

snilling sem stendur ofar öðrum í listsköpun sinni og túlkun á efninu. Þessi aðferð leikstjórans 

að auglýsa sig sem brjálaðan snilling var algeng á tímum þýska nýbíósins. Leikstjórinn varð 

því „áþreifanleg persóna og miðlaður persónuleiki leikstjórans gegndi nauðsynlegu hlutverki í 

bæði framleiðslu og dreifingu, því þessi uppsetning myndaði bæði gildi og samhengi 

túlkunar.“58 Þessi „brjálaða snilld“ átti því að vera lykill að túlkun kvikmynda leikstjórans 

ásamt því að hjálpa til við sölu.

Framleiðandinn fær einnig skammt af háði frá Kluge því eftir viðtalið við leikstjórann 

er rætt við framleiðanda myndarinnar. Hann er meðal annars spurður af hverju blindur 

leikstjóri hafi verið ráðinn til verksins og hvort hann ráði yfirhöfuð við verkefnið. Aðstaða 

hins ráðandi kerfis kemur þá í ljós. Framleiðandinn hefur mikla trú á leikstjóranum þó svo að 

sést hafi til hans vera að reyna tökur í algjöru myrkri, framleiðandinn ætlar sér bara að útvega 

leikstjóranum aðstoðarmann. Það sem Kluge virðist velta fyrir sér með því að hafa þetta viðtal 

við framleiðandann, er hvort leikstjórinn sé ekki með öllu óþarfur. Framleiðendur hafi svo 

mikla stjórn á verkefninu að sýn leikstjórans skipti í raun litlu máli. Kluge hefur sjálfur sagt þá

sögu frá því er hann vann sem aðstoðarmaður hjá Fritz Lang við tökur myndanna Der Tiger 

von Eschnapur og Das indische Grabmal að „framleiðandinn tók frekar við tilmælum konu 

sinnar og systur hennar í stað þess að hlusta á ráð leikstjórans. Fritz Lang hafði ekki einu sinni 

stjórn yfir kvikmyndatökumönnunum, rafvirkjum og svo framvegis.“59 Eins furðulega og það 

hljómar þá svarar framleiðandinn, er hann er spurður hver stjórni þá gerð myndarinnar: „Þrátt 

fyrir að vera blindur þá heldur leikstjórinn ennþá í taumana.“ Framleiðandinn gerir sér einmitt 

vel grein fyrir því að nafn leikstjórans selur, það að hafa nafn frægs leikstjóra tengt við 

myndina eykur líkur á vinsældum. Þessi gagnrýni Kluge á framleiðandann var ekki bara 

58 Sama heimild, bls. 75.
59 Corrigan, bls. 95. Hugsanlega er Kluge að vísa beint til Lang með Blinda leikstjóranum en Lang varð að hætta 

kvikmyndagerð sökum sjónleysis.
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bundin við iðnaðinn í Þýskalandi því Hollywood hafði farið flatt á þeirri stefnu að láta unga og

fræga leikstjóra fá mikið fjármagn til að leikstýra myndum sem áttu að slá í gegn en fóru svo 

flatt að tapið felldi jafnvel stór kvikmyndaver.60

Spurning Kluge hvort það sé í raun þörf fyrir leikstjóra á því fyllilega rétt á sér. Ef 

leikstjórinn er það fær að hann sé búinn að sjá öll atriði í höfði sér áður en framleiðsla hefst, er

þá ekki nóg að hafa bara aðstoðarmenn sem lýsa öllu fyrir hann? Ef svo þessi listræna sýn sem

leikstjórinn á að hafa er undir stjórn framleiðanda þá er hlutverk leikstjórans orðið óþarft. Líkt 

og spurt er í myndinni: „er ekki nóg að lýsa söguþræðinum í gegnum símtólið?“ Der Angriff 

der Gegenwart auf die übrige Zeit gagnrýnir því áhorfendur, leikstjóra og framleiðendur, 

ekkert ósvipað og Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos og Die Unbezähmbare Leni 

Peickert höfðu gert sautján árum fyrr.

Staða Kluge í dag

Það fer ekki milli mála að Kluge hefur verið samkvæmur sjálfum sér alla sína tíð í 

kvikmyndaiðnaðinum. Alveg frá fyrstu kvikmynd hans er að finna gagnrýni á þann iðnað og 

það umhverfi sem hann kaus að starfa í og sú starfsreynsla sem hann hlaut þegar hann starfaði 

sem aðstoðarmaður hjá Fritz Lang hafði mjög mótandi áhrif á hann.

 Kluge hefur aĺdrei verið óhræddur við samstarf við aðra leikstjóra. Bæði hvað varðar 

átök innan iðnaðarins, líkt og með Oberhausen-stefnuskráni, né við gerð kvikmynda líkt og 

Deutschland im Herbst, In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod, Krieg und 

Frieden og Der Kandidat (1980, Aust, Kluge, Schlöndorff og von Eschwege) sýna fram á. Í 

upphafi varð hann aðaltalsmaður höfundabíósins í Vestur-Þýskalandi líkt og birtist í myndinni 

Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos,þar sem barist er fyrir frelsi listamannsins og hans 

persónulegu sýn en þegar líður á ferilinn snýst það í andstæðu sína og honum finnst 

höfundurinn vera óskiljanlegt fyrirbæri og því best að gera grín að honum líkt og raunin er í 

Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit.61 

Eftir gerð Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit gerði Kluge aðeins eina mynd

í fullri lengd, Vermischte Nachrichten árið 1986. Sú mynd var í sama formi og Kluge notaði í 

60 Besta dæmið er Heaven's Gate sem olli endalokum United Artists árið 1980.
61 Knight segir hann aðaltalsmann Autorenkino, bls. 27, og Elsaesser segir hann verða, eftir 1980, helsta gagnrýnanda 

höfundakenningarinnar, úr „The Stubborn Persistence of Alexander Kluge“, bls. 23.
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Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit með mörgum mismunandi sögum sem virðast 

alveg ótengdar hver annarri.

Árið 1987 stofnaði Kluge sitt eigið sjónvarpsframleiðslufyrirtæki, DCTP62, og sneri sér

alfarið að framleiðslu efnis fyrir sjónvarp. Það efni sem hann gerir fyrir sjónvarpið er í raun 

áframhald á ferli hans í kvikmyndum. Kluge hefur tekið að sér að framleiða menningarlega 

þætti sem sýndir eru seint á kvöldin og byggja á hugmyndum Kluge um að áhorfandinn eigi 

sjálfur að mynda sér skoðanir um það sem birtist honum á skjánum. Fjallað eru um eins ólík 

málefni og „fallaxir og myndfléttukvikmyndir, óperu og gríska goðafræði.“63 Hann hefur 

einnig haldið áfram samstarfi við annað kvikmyndagerðarfólk með því að leyfa þeim að nota 

sýningartíma sinn í sjónvarpinu fyrir þeirra efni.64 Það má því segja að Kluge sé, þrátt fyrir að 

vera hættur kvikmyndaframleiðslu, ennþá að hafa áhrif á kvikmyndaiðnaðinn með því að vera 

sestur hinu megin við borðið sem hann byrjaði við í upphafi. Í stað þess að tryggja sína eigin 

stöðu á markaðnum leitast hann við að hjálpa nýjum höfundum að komast inn.

Lokaorð

Ég hef hér skoðað framleiðsluskilyrði kvikmyndaiðnaðarins í Vestur-Þýskalandi eftir lok 

seinni heimsstyrjaldarinnar og þær breytingar sem Oberhausen-stefnuskráin vildi knýja fram. 

Ég tók fyrir feril Alexander Kluge og sýndi hvernig hann, í gegnum allan sinn feril, gagnrýndi 

framleiðslukerfið sem hann starfaði í. Það var í raun fátt innan kerfisins sem Kluge beindi ekki

spjótum sínum að. Hann tók fyrir styrkjakerfið, dreifingu, framleiðslu, leikstjórann, 

framleiðandann, kvikmyndir, sjónvarp og áhorfendur. Allir fengu sinn skerf af gagnrýni og 

smá skammt af háði. Kluge hefur verið samkvæmur sjálfum sér alveg frá fyrstu skrefunum í 

kvikmyndaiðnaðinum og heldur áfram að beita sér í þágu efnilegra kvikmyndahöfunda í dag 

líkt og í upphafi. Gömul myndbrot sem hann notar í myndum sínum ásamt textaspjöldum sýna 

að hann er ávallt að horfa til baka meðan hann heldur ótrauður áfram að reyna að betrumbæta 

kerfið.

62 Development Company for Television Programmes.
63 Elsaesser úr „The Stubborn Persistence of Alexander Kluge“, bls. 24.
64 Sama heimild, bls. 24. Albert Edel leikari sem lék í Abschied von Gestern, Die Artisten in der Zirkuskuppel: 

Ratlos,Gelegenheitsarbeit einer Sklavin og fleiri myndum fékk sýningartíma hjá Kluge, einnig leikstjórinn Ula Stöckl.
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