
Dokumentärt	  förverkligande:	  Federsee	  
	   	  
Federsee	  är	  där	  en	  ceremoni	  blir	  till.	  Filmen	  har	  som	  kronologisk	  självklarhet	  att	  följa	  det	  förverkligande	  av	  en	  
fantastisk	  ritual	  den	  dokumenterar.	  Men	  allt	  vad	  Federsee	  gör	  måste	  ses	  som	  element	  av	  ceremonin	  självt,	  
dokumentären	  och	  dess	  verklighet	  sammanfaller	  i	  iscensättningen.	  
	  
Emblemet.	  
Men	  iscensättningen	  kräver	  sitt	  emblem,	  den	  vill	  ikläda	  sig	  en	  säkerhet,	  en	  synlig	  bekräftelse.	  Maskernas	  
stabiliserade	  förvandling	  och	  dräkter	  vars	  dekorationer	  långsamt	  blir	  ursprungliga	  hjälper.	  Emblemets	  
paradoxala	  funktion	  är	  att	  samtidigt	  täcka	  över	  det	  tillverkade	  i	  sägnen	  och	  konstruera	  en	  evighet	  åt	  den	  -‐	  
legend.	  Inte	  som	  övertalning	  likt	  ett	  historiskt	  bedrägeri	  utan	  för	  att	  framkalla	  den	  förväntan	  som	  tillhör	  
ceremonins	  tid.	  Känslan	  av	  att	  detta	  kanske	  har	  hänt	  när	  det	  är	  i	  färd	  att	  utföras.	  Emblemen	  grundar	  
berättelsen	  som	  trots	  sin	  oåterkallelighet	  (det	  var	  en	  gång)	  måste	  iscensättas,	  av	  en	  befolkning	  som	  nyfiket	  
följer	  med	  dokumentationen	  av	  den	  händelse	  det	  berättats	  om,	  som	  villigt	  ställer	  upp	  sig.	  Att	  utföra	  det	  
förgångna.	  Upprepningen	  tvingar	  fram	  igenkänning.	  Av	  att	  det	  verkligen	  händer,	  nu.	  
	  
Växlingen.	  	  
Filmen	  klyvs	  av	  en	  magnifik	  växling	  mellan	  två	  bilder	  av	  tiden,	  i	  två	  ansikten.	  	  Vi	  ser	  hos	  mannen	  på	  bussen	  
fantasin	  om	  vad	  som	  skulle	  kunna	  vara	  –	  ett	  folk	  firande	  en	  monstruös	  uppståndelse	  ur	  träsket,	  gatorna	  
övertagna	  av	  iscensättningen	  –	  en	  förväntan	  om	  ett	  möjligt	  förverkligande.	  Det	  kräver	  någons	  delaktighet,	  
blicken	  från	  en	  som	  inte	  deltar	  men	  registrerar.	  Att	  det	  verkligen	  sker.	  Vi	  ser	  hos	  honom	  fantasins	  sätt	  att	  
förvandla	  väntan	  till	  ett	  minne,	  hur	  frågan	  vad	  är	  det	  som	  har	  hänt?	  insisterar,	  tvingar	  fram	  en	  transformation.	  
	  Vi	  ser	  på	  kvinnan	  vid	  sidan	  av	  hur	  hon	  tittar,	  att	  hennes	  blick	  följer	  ett	  annat	  tidsflöde,	  först	  sökande	  efter	  
igenkänning,	  snart	  svärtad	  av	  iscensättningens	  faktum:	  händer	  detta	  verkligen?	  Det	  är	  gester	  och	  minspel	  man	  
har	  i	  ögon	  och	  nacke,	  den	  speciella	  väntan	  i	  att	  söka	  någon	  ur	  en	  folkhop.	  
Hennes	  ansikte	  är	  integrerat	  i	  händelsen	  på	  så	  sätt,	  som	  ett	  nu	  inför	  det	  ålderdomligas	  återkomst.	  
Iscensättningen	  verkar	  prövande,	  de	  ser	  sig	  om	  efter	  betraktare.	  Så	  att	  något	  ansikte	  ska	  kunna	  präglas	  av	  
förvåning.	  Utan	  mask.	  
Iscensättningen	  måste	  vara	  för	  någon,	  den	  är	  för	  henne	  liksom	  för	  oss.	  
Växlingen	  till	  de	  tomma	  gatorna.	  Har	  varit	  (sägnen):	  sägs	  ha	  varit(emblemen)	  –	  skulle	  kunna	  vara(hans	  blick)	  –	  
sker(hennes	  blick);	  vad	  är	  det	  som	  har	  hänt?	  	  
	  
Spänningen.	  	  
Det	  dokumentära	  förverkligandet	  kulminerar	  inte	  med	  den	  händelse	  som	  ska	  vara	  eller	  ske,	  följden	  bestäms	  
inte	  som	  en	  upptakt.	  Filmens	  tidsform:	  suspense;	  uppskjutning	  och	  tidens	  särskilda	  koncentration	  i	  väntan.	  
Den	  berättelse	  som	  är	  specifik	  för	  platsen	  är	  ett	  försök	  att	  upprepa	  (”fira”)	  en	  händelse	  som	  alltså	  måste	  ha	  
hänt	  -‐	  måste	  hända	  igen.	  Berättelsen	  kräver	  sin	  iscensättning,	  ett	  förverkligande.	  	  Även	  den	  firande	  
befolkningen	  är	  dokumentarister,	  planerande,	  manipulerande.	  Försök	  att	  fullfölja	  och	  sluta	  sig	  runt	  det	  
berättade,	  sökandet	  efter	  bekräftande	  blickar,	  från	  verkligheten	  inpå	  fantasin.	  	  
Ceremonin	  och	  spänningen	  har	  samma	  sätt	  att	  göra	  det	  väntade	  förgånget,	  eller	  känt,	  så	  att	  det	  som	  inträffar	  
måste	  motsvara	  känslan.	  Så	  att	  det	  monstruösa	  trots	  allt	  känns	  igen.	  Det	  fantiserade:	  att	  något	  sker	  en	  gång	  för	  
alltid.	  Fantasi	  betyder	  här	  inte	  icke-‐existerande,	  en	  ”möjlighet”	  –	  det	  fantiserade	  påverkar	  skeendet	  lika	  mycket	  
som	  det	  redan	  skedda.	  
	  
Allt	  detta	  är	  element	  av	  det	  dokumentära,	  inte	  i	  motsättning	  till	  ”fiktion”	  utan	  som	  en	  speciell	  form	  av	  film-‐
sanning	  –	  cinéma-‐vérité.	  Vi	  ser,	  liksom	  i	  växlingen	  till	  ansiktet	  vid	  sidan	  av,	  vad	  det	  innebär	  att	  delta	  som	  
betraktare.	  Hur	  det	  mest	  fantastiska	  är	  att	  något	  faktiskt	  sker	  och	  hur	  det	  alltid	  är	  oskiljbart	  från	  det	  tänkta	  
eller	  förväntade.	  Problem	  som	  neutralitet	  eller	  äkthet	  upplöses	  av	  upptäckten	  av	  de	  relationer	  mellan	  skilda	  
tidsformer	  som	  känslan	  av	  verklighet	  i	  tillblivelse	  kräver.	  Relationer	  mellan	  det	  overkligt-‐pågående	  och	  verkligt-‐
kommande,	  förbindelser	  mellan	  det	  virtuella	  och	  det	  faktiska.	  Federsee,	  dokumentär	  om	  ett	  förverkligande.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kettil	  Segergren	  	  
oktober	  2013	  


