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Af Mette Juhl Jessen

Hvad kan dokumentarfi lm tilbyde forskning?
Mads: »Feltet imellem forskning og fi lm og 

andre kunstformer er inde i en rivende udvikling 
for tiden. Jeg tror bl.a., at den metodiske frihed i en 
kunstnerisk praksis kan give forskere anledning til 
at se på deres eget arbejde udefra – og måske bryde 
med nogle af videnskabens tabuer. På CPH:DOX 
deltog vi for nylig i Science in the City-festiva-
len under ESOF med et fi lm- og debatevent, hvor 
netop denne udveksling var noget, som næsten alle 
deltagerne pegede på som et felt med et enormt 
potentiale.«

Film kan være et glimrende medie til at formidle 
svært tilgængelig videnskab og forskning, men kan 
fi lm også bidrage til videnskaben med andet end for-
midling?
Mads: »Absolut. Det er fx rammende, at de mest 
nyskabende og avancerede dokumentarfi lm for 
tiden kommer fra en afdeling på et universitet 
(Sensory Ethnography Lab på Harvard). Deres fi lm 
har været store succeser hos både kritikere og publi-
kum på internationale fi lmfestivaler, inklusive vores 
egen. Det er også interessant at huske på, at nogle 
af de allertidligste fi lm, der blev lavet i slutningen 
af 1800-tallet, faktisk var en slags forskningspro-
jekter, hvor fi lmmediet gjorde det muligt at stu-
dere fysiske fænomener, der ikke kunne iagttages 
med det blotte øje. På en måde ligger den moderne 
udvikling i forlængelse af disse tidlige forsøg ved 
hjælp af en teknologi, der i mellemtiden er blevet 
meget mere sofi stikeret.«

Hvilke fi lm på årets CPH:DOX ligger i spændings-
feltet mellem fi lm og forskning?
Mads: »Vi har et helt fokus på nogle af de funda-
mentale forandringer i feltet mellem teknologi og 

samfund, som vil komme til at forme vores verden 
i den nære fremtid. I den forbindelse viser vi både 
fi lm, der handler om nogle af de teknologiske revo-
lutioner, vi står over for – 3D printing for eksem-
pel – og fi lm, hvor forskningen er en integreret del 
af fi lmen. Et dansk eksempel er fi lmen Genetic Me 
med videnskabsjournalisten Lone Frank, der bru-
ger sig selv og sin egen erfaring til at blive klogere 
på, hvordan vores gener bestemmer, hvem vi (tror 
vi) er. Andre fi lm er mere abstrakte refl eksioner over 
forskning og erkendelse. En af mine egne favoritter 
er den amerikanske fi lm Th e Lanthanide Series, der 
på en dybt original måde er struktureret over det 
periodiske system!«

Hvorfor er den type fi lm relevante for en fi lmfestival?
Mads: »Fordi de er gode fi lm! Og fordi man bli-
ver klogere af at se dem. Samtidig kan vi se, at inte-
ressen fra publikums side er i voldsom vækst. For 
nogle år siden ville alle se fi lmen om Th e Beat-
les. Sidste år ville alle se fi lmen om partikelfysik og 
CERN. Det er en ret vild udvikling.«

Hvorfor er den type fi lm relevante for en forsknings-
institution?
Mads: »Jeg har selv enorm respekt for videnska-
beligt arbejde. Faktisk er jeg en smule jaloux på 
folk, der forstår fænomener som sorte huller og den 
slags... Men fi lm er jo et populært medie, og jeg 
tror, at fi lm som disse også kan hjælpe forskere til at 
blive bedre til at udnytte den store nysgerrighed for 
deres arbejde, som faktisk fi ndes ude i samfundet. 
Også hos et publikum, der ikke selv er skolet i par-
tikelfysik.«

CPH:DOX fi nder sted 6.-16. november 2014
Hold øje med programmet på cphdox.dk 

Forskende 
fi lm

Dokumentarfi lm med 

naturvidenskabeligt 

indhold hitter for tiden. 

Her er det indtryk fra 

fi lmen The Lanthanide 

Series, der har premiere 

ved dette års CPH:DOX. 

Filmen beskrives som 

værende til dels “en 

meditation over lantha-

niderne (de “sjældne 

jordarter”) – i det perio-

diske system”.
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P E R S P E K T I V

Social mobilisering, afslørende journalistik og fi losofi ske 
refl eksioner forbindes traditionelt med dokumentarfi lms-
genren. Men kan dokumentarfi lm også gøre en forskel i 
forskningsverdenen? Mads Mikkelsen, programlægger på 
dokumentarfi lmfestivalen CPH:DOX, giver her sine svar. 
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