


”I like that magic tricks still work even 
when you know the moves. For me, 
an illusion gives you the best of both 
worlds. Fantasy and an awareness of its 
production.”

Mary Helena Clarks After Writing (2007) 
består av extremt in-zoomade avfilmade un-
dertexter från filmremsor i varierande grad-
er av upplösningstillstånd. Dessa alterneras 
med bilder på uttömda, dunkla, övergivna 
interiörer från olika klassrum och som här 
närmast fungerar som korta cesurer i denna 
films insisterande fluktuationer mellan avbild-
ning och abstraktion. Textens funktioner, dess 
syfte – eller kanske snarare – före detta syfte, 
kungörs aldrig. After Writing är emblematisk 
för Clarks filmskapande där både filmen som 
materia (filmen som ljus projicerat genom ett 
materiellt objekt som är känsligt för både ke-
miska och rent fysiska ingrepp) och dispositiv 
samt dess illusoriska egenskaper och mys-
tiska kvaliteter utgör givna beståndsdelar. 
Film kan här – som betraktare av Clarks verk 
– förstås som ett kroppsligt-psykiskt maskin-
eri, men också som en form av fantasmatisk 
undersökning dikterad av, i brist på ett mer 
adekvat uttryck, en viss drömlogik. 

“Films have the capacity to edge the viewer 
towards disembodiment, and if not disem-
bodiment, then re-embodiment of whatever 
new shape your body takes when your eye 
is here, and your ear is elsewhere.”

After Writing utgår från en struktur utifrån vilk-
en flera av hennes andra filmer är formade: 
texten/”texten” är ständigt närvarande men 
inte alltid begriplig/”läslig”. Att tillägna sig tex-
tens skiftande nivåer av läsbarhet blir en av 
filmernas stora utmaningar. 
 Liksom nedbrytningsprocessen av 
ursprungsmaterialet i After Writing (vilket 
stundtals gör att undertexterna knappt är 
urskiljningsbara från reporna, risporna och 
spåren från filmens kemiska förvittring) har 

avstannats och dokumenterats med hjälp av 
en optisk printer, så har det blommiga mön-
stret som återkommande utgör motivet i And 
the Sun Flowers (2008) också genomgått 
en process av stabilisering. Materialet är ur-
sprungligen filmat på video, och här är det 
en teknologisk snarare än en kemisk ned-
brytningsprocess som Clark bearbetar. Den 
analoga videons bristfälliga lagrings- och 
bevaringskapacitet gör att färgerna i mön-
stren ”blöder” över konturer och flyter sam-
man. På ljudspåret hör vi excerpter från vad 
vi kan anta är en meditationsövning, något 
som verkar mana till ett translikt betraktande 
av bilderna.
 Även ljudspåret i Sound over Water 
(2009) har en ”avslappnande” verkan; vi hör 
ett repetitivt dovt klingande ljud över bilder 
som gränsar till rena abstraktioner, men som 
senare i filmen visar sig vara speglingar av 
fåglar i vatten. Filmen är ett belysande ex-
empel på hur den analoga materialiteten ut-
gör en integrerande del av filmens närmast 
hypnotiska rörelse: här i form av texturer 
och spår av filmens själva framkallningspro-
cess. Sound over Water inspirerades av en 
berättelse om en valsafari, vilket filmens sista 
stillbilder vittnar om. Flertalet av Clarks film-
er är sprungna ur det vi skulle kunna kalla 
ett infall, en berättelse, men där dessa inte 
har en explicit roll eller är drivande principer 
i själva filmerna. By foot-candle light (2011) 
är ett sådant exempel. Den inspirerades av 
en berättelse om hypnos varifrån vissa av fil-
mens motiv härstammar. Denna historia åter-
berättas dock inte på något klargörande sätt, 
utan finns endast kvar som en formativ rest i 
filmen. 
 Tid, rum, sammanhang och mening 
förhåller sig ofta flytande hos Clark. Trots 
deras ofta koncentrerade format och subtila 
utförande är det filmer fulla av glapp, hålrum, 
idiosynkrasier och glitchar. Varje film är dik-
terad av vad just den filmen kräver. Detta kan 
förefalla vara en självklarhet, men i Clarks fall 
får detta en specifik prägel när det kommer 
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till hur filmerna uppfattas. Clark kan få oss att 
förundras över ett rumsligt skifte genom ett 
klipp: från att ha skildrat en viss miljö klipper 
hon till en annan som delvis ändrar filmens 
mening. Sådana skiften har såklart gjorts 
sedan början på det förra århundradet, men 
Clark lyckas (till stor del på grund av hennes 
smått idiosynkratiska hållning) rubba publik-
ens invanda seende/förståelse, vilket gör att 
dessa skiften ofta får en överväldigande ef-
fekt, eftersom de varken härstammar ur kon-
tinuitetsklippning eller ur någon av filmhisto-
riens idéer om montage, utan snarare följer 
en associativ logik.
 De första minuterna av By foot-can-
dle light tar oss från en scen där en spot-
light långsamt sveper över en ridå till en 
grotta vars vagt upplysta väggar renderas 
på lågupplöst video överfört till 16 mm, för 
att sedan komma tillbaka till en scen där en 
dansföreställning genomförs, och därefter till 
ett vintrigt skogslandskap där vi hör fotsteg 
som vi kan anta tas i det snöiga landskapet 
men som den följande bilden avslöjar kom-
mer från filmarens egen studio. Därefter tar 
filmens andra del vid. Vi sugs alltså genom 
grottan (Platon/Metz) till den spektakulära 
dansföreställningen, men Clark nöjer sig inte 
med det utan fortsätter genom en transparent 
lögn för att komma till filmens själva kärna, 
här personifierad av en äldre man som sam-
tidigt som han gör något slags framträdande 
även hypnotiskt stirrar rakt in i kameralinsen 
och (i förlängningen) på oss.
 Dessa stirrande ögon återkommer 
i Orpheus (outtakes) (2013), som liksom By 
foot-candle light är strukturerad enligt en tyd-
lig rörelse. Om den apparat som vi träder in i 
och igenom i By foot-candle light antingen är 
kameran eller biografen, så är det i Orpheus 
(outtakes) snarare själva filmen som vi träder 
in i. Filmen inleds med en långsam in-zoomn-
ing mot ett svart hål som leder in i filmens 
fantasmatiska skuggvärld. Denna skuggvärld 
befolkas av Jean Cocteaus, Man Rays och 
Buster Keatons spöken, samt (återigen) des-
sa ögon, vars blick är tom snarare än mani-
skt stirrande som den i By foot-candle light. 
Denna blick påminner varken om den cine-
fila blick som Jean-Louis Schefer och Serge 
Daney skrev om i termer av ”filmerna som har 

bevakat vår barndom”, eller den blick med 
vilken filmskapare brutit mot regeln om fil-
mens “fjärde vägg”, utan har hos Clark snara-
re att göra med filmens teknologiska funda-
ment – som ett klargörande att filmen är en 
teknologi som förutsätter blicken. Men, precis 
som Daniel Kasman har noterat, så finns det 
en cinefil ådra hos Clark; han beskriver hur 
Clarks verk ”varken är en fetischering av ett 
filmobjekt eller en exploatering av detsamma 
i något annat syfte”. Ett av de tydligaste ex-
emplen på detta är The Plant (2012), en film 
som består av lösryckta fragment från en spi-
onfilm. I filmen ser vi vyer över en stad, fasa-
der, gatuhörn; en ständigt sökande kamera 
(som lika gärna skulle kunna vara en kikare 
eller en stillbildskamera) finner då och då 
udda händelser: en man sätter plötsligt på sig 
glasögon och låtsas vara blind, någon viftar 
med ett tygstycke på en balkong. Men dessa 
fragment förblir just lösryckta delar, och deras 
mystik överskrids av de besynnerligt utforma-
de byggnaderna i Chicago vi ser i filmen.
 I The Dragon is the Frame (2014) 
återfinner vi de stirrande blickarna från de 
föregående filmerna. Filmen, som är ded-
ikerad till vännen, konstnären och aktivis-
ten Mark Aguhar, innehåller bland annat en 
video av Aguhar med titeln ”gay gaze”, där 
hen stirrar in i kameran. The Dragon is the 
Frame består av något som verkar vara dag-
boksanteckningar som kretsar kring Aguhars 
bortgång. Vi ser vardagliga betraktelser från 
bussfärder, landskapsbilder och memento 
mori-liknande motiv i svartvit negativ, inklippta 
mellan Aguhars eget videomaterial. Filmen är 
en av Clarks mest komplexa. Här har hon till 
stor del övergivit det materialistiska arbetet 
som karaktäriserade hennes tidigare verk. 
Istället sammanlänkas ett högst disparat ma-
terial enligt en associativ logik.
 Om strukturen i The Dragon is the 
Frame minst sagt är diffus, så är den tydligare 
i Clarks senaste film, Palms (2015). Filmen 
är uppdelad i fyra delar: den första återger 
händer som utför små rörelser som aldrig 
blir till gester medan vi hör ljud från en ten-
nismatch; den andra är en svartvit skildring 
av bil- och gatljus med en röst som växelvis 
sjunger och säger dialoger. De följande två 
delarna fungerar delvis som negationer av de 



föregående: den tredje delen består av bilder 
på en tom tennisbana med ljudet från en met-
ronom; den sista delen skildrar något som 
liknar ett svart skynke som fladdrar i vinden 
mot en helvit bakgrund medan rösterna från 
den andra delen återigen sjunger och talar. 
Relationerna mellan dessa delar förblir dock 
outtalade; filmen har inte något graviterande 
centrum. Istället kan vi förstå rörelsen själv 
som filmens tema. 
 Mary Helena Clark är en av de mer 
infallsrika filmarna i en yngre generation 
amerikanska experimentfilmare. Influenser 
från det föregående århundradets avant-gar-
den (från surrealismen till den strukturalistis-
ka filmen) är tydligt kännbara, men de förblir 
just influenser, utgångspunkter för ett nytt 

arbete, för fortsatta experiment. Och oavsett 
om tyngdpunkten ligger på ett materialistiskt 
arbete eller på ett associativt montage, så 
finns det hos Clark alltid plats för humoristis-
ka inslag.
 Michael Sicinski har beskrivit Clarks 
verk med följande ord: ”hennes filmer och 
videos är inte direkta i deras kommunikativa 
ansatser, utan placerar [suspend] istället en 
handfull täta bilder och ljud i ett slags intellek-
tuell flyttank”. En ”intellektuell flyttank” är en 
passande liknelse för Clarks verk, vars energi 
ligger i en ständig konflikt mellan intellektuell 
vakenhet och flytande drömskhet.
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“A film that instead of making sense is sense.” - Robert Breer

Both Breathing and Something Horizontal propose an active 
way of looking. Breer’s films can give the feeling of contain-
ing everything and being purely ocular - color, flash, kitchen 
sink, pop. The film Breathing is in constant transformation. It 
inspires a different kind of after image that emerges from dis-
appearance. Blake Williams’ work in 3D creates fragile spaces 
that amplify illusionism and the space between your eye and 
the screen. I find them somber and funny, two resonate emo-
tions.

Mary Helena Clark on Breathing and Something 
Horizontal:
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Filmkopior från Lightcone (Paris) samt från filmarna.
Visningen genomförs med stöd från Stockholms Stad.


