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Agirresarobe er også på spansk et besynderligt efternavn, men det skyldes, at denne 
59 årige fotograf er født i en lille by Éibar, beliggende i baskerlandet i det nordlige 
Spanien; et område på tre millioner mennesker med deres helt eget sprog og kultur, 
som det under General Franco var strengt forbudt at udøve. Javier Agirresarobe bor i 
Madrid og er én af spansk films bedst renomerede fotografer, og i september vendte 
han tilbage til en af baskerlandets hovedbyer, Donostia, for at modtage prisen ”Ama 
Lur”. Byen hedder på spansk San Sebastián, er kendt for den årlige A-filmfestival 
gennem 54 år, og prisen Ama Lur, som betyder Moder Jord, er byens hædring af en 
filmpersonlighed, som gennem sit arbejde har profileret den baskiske kultur. Javier 
startede netop i det baskiske med utallige kort- og dokumentarfilm, og filmede i 1979 
El proceso de Burgos/Burgos Processen med Imanol Uribe, og med samme instruktør 
er han i år vendt tilbage til baskerlandet med filmen La carta esférica/Det circulære 
brev. Imellemtiden har han skudt et hav af film overalt i Spanien, heraf næsten tredive 
spillefilm og modtaget adskillige Goyas (det spanske akademis filmpris) samt den 
nationale pris for bedste fotografi. 
 
Javier Agirresarobe er selvfølgelig medlem af den spanske filmfotograf forening AEC 
(Asociación Española de Autores de Fotografía Cinematográfica) og har gennem 
tiden arbejdet med de væsentligste spanske filminstruktører, hvoraf et par stykker 
også vil være kendte i Danmark, selvom vi desværre sjældent har lejlighed til i danske 
biografer at stifte bekendtskab med dette væsentlige filmland. Han har arbejdet med 
folk som Imanol Uribe, Pedro Almodovar, Carlos Saura, Julio Medem, Alejandro 
Amenábar, Fernando Trueba, Pilar Miró, Javier Fesser, Victor Erice, for bare at 
nævne nogen.  
 
Med sidstnævnte lavede han i 1992 den sære, poetiske El sol de 
membrillo/Kvædetræets sol (ikke i dansk distribution, red.), en halvdokumentarisk 
historie om en maler Antonio López, der sætter sig for at male kvædetræet i sin have, 
men som pga. naturens små luner må opgive sit forehavende. En over to timer lang 
fortælling om alt og ingenting, som ikke mindst lever af Javiers mættede billeder. 
Victor Erice er i forvejen kendt som en besværlig instruktør, men ikke desto mindre 
regnes alle hans kun tre film som spanske mesterværker (de andre er: El esperitu de la 
colmena/Ånden i bistadet og El sur/Min far). 
 
Javier Agirresarobe er kendt for en mørk, dyster fotografering, som det også 
herhjemme kunne ses i gyseren Los otros/The others. Filmen blev instrueret af spansk 
films nye unge stjerneskud Alejandro Amenábar, i spanien ofte sammenlignet med 
Lars von Trier, og pudsigt nok fløj filmens stjerne Nicole Kidman direkte fra Madrid 
til København for at spille hovedrollen i Dogville. 
 
DFF fik ved filmfestivalen i San Sebastián i september i år lejlighed til at mødes med 
denne distingverede spanske filmfotograf og stille ham et par spørgsmål:  
 
Du har fået mange priser gennem tiden, heriblandt det spanske filmakademis Goya.  
Betyder dén pris Ama Lur, som du netop har modtaget i San Sebastián, noget særligt?  
 
- Prisen Ama Lur er en meget speciel pris. Den er en anerkendelse af en professionel 
løbebane indenfor filmen, men altid udfra et perspektiv af baskisk film. Det vil sige, at 



man anerkender mine anstrengelser fra slutningen af halvfjerdserne til begyndelsen af 
firserne med “fødslen” af en ny slags film i Baskerlandet. I disse år eksisterede der 
praktisk talt ikke nogen produktion af film på baskisk. Ret præcist var det eneste 
fortilfælde og reference overhovedet, nemlig dokumentarfilmen “Ama Lur” (1968), 
som var lavet af Fernando Larruquert og Néstor Basterretxea. 
 
- Efter at have gået på filmskolen kom jeg til Madrid i 1977, hvor jeg trådte mine 
første skridt med Fernando Larruquert, og vi dannede kooperativet “Lankor” sammen 
med bl.a. Gonzalo Berridi (som nu er en anerkendt filmfotograf med bl.a. Julio 
Medems: Amantes del Círculo Polar/De elskende fra Polarcirklen (1998)). Men også 
med Alberto Iglesias, komponisten, der sidste år opnåede at få en Oscar, og som har 
lavet musik til de fleste af Pedro Almodovar y Julio Medems film. Men Lankor, der 
på baskisk betyder “arbejdskooperativet”, fik et kortvarigt liv. 
 
- Faktisk fik vi kun produceret én dokumentarfilm, Euskal herri Musika/Baskisk 
folkemusik. Selv fik jeg flere muligheder som free-lancer. Jeg gik sammen med 
Imanol Uribe og producerede El proceso de Burgos (1979) og La muerte de 
Mikel/Mikels død (1983). To år før fotograferede jeg La fuga 
de Segovia/Flugten fra Segovia, som også blev instrueret af Uribe. Disse film 
udgjorde grundlaget for en voksende baskisk filmindustri og gav fodfæste til en 
generation af filmmagere, hvoraf specielt (Julio) Medem, (Álex) de la Iglesia og 
(Enrique) Urbizu udemærker sig. 
 
- I denne periode deltog jeg også i “los Ikuskas”, som var dokumentarfilm på baskisk, 
der informerede om problemer og aspekter i det baskiske samfund, men før der blev 
skabt en egentlig autonom baskisk tv-produktion. Det var alt dette arbejde i denne 
epoke, der førte til beslutningen om, at jeg gjorde mig fortjent til denne meget 
specielle pris, Ama Lur. 
 
Du er basker og kommer fra den baskiske by Éibar. De sidste to år har vi set flere og 
flere baskiske film til festivalen i San Sebastián. Glæder det dig personligt og taler du 
selv sproget? 
 
- Mit store problem har altid været min manglende evne til at tale baskisk. Jeg forstår 
sproget, men kan kun deltage i en konversation med enstavelsesord. Jeg var den 
mindste ud af en børneflok på fem og fik ikke lejlighed til at lære baskisk i min 
barndom. Mine søskende taler mere eller mindre flydende, alt efter deres alder. Den 
ældste behersker sproget perfekt, mens min to år ældre søster kun taler det med stort 
besvær. 
 
- Jeg voksede op i den periode, hvor sproget var udsat for en massiv undertrykkelse. 
En del af det baskiske samfund havde i de år påtaget sig den anskuelse, at det ikke var 
velset at tale baskisk. På skolen i Éibar blev der udelukkende talt spansk. Og selvom 
mine forældre var baskere, gjorde de sig umage med at tale til mig på spansk. Og 
sådan blev det. Jeg beklager dybt, at jeg ikke fik muligheden for at udtrykke mig på 
baskisk. Jeg ønsker ikke noget lignende for mine børn, og derfor taler de begge 
baskisk, og det gør min kone også. Jeg ønsker også inderligt, at baskisk film finder sin 
absolut egen identitet gennem sproget. 
 



Vi har vores Lars von Trier, og i Spanien har I jeres Alejandro Amenabar, som du 
lavede The Others med. Hvordan er arbejdet med den yngre generation? 
 
- Mit samarbejde med Alejandro Amenabar har været usædvanlig godt. De to film, jeg 
har lavet sammen med ham, bl.a. Mar adentro/Mit indre hav (2004), har lært mig 
meget. Jeg befandt mig sammen med et ungt talent med en imponerende modenhed. 
Måske er det et karaktertræk, som forener de unge filmfolk, at deres tekniske 
forberedelser er uventet høje for deres alder. De bruger en meget dristig visuel 
grammatik og er meget målrettede. 
 
- De bruger også filmen med en ambition om at fortælle historier og samtidig nå ud til 
et stort publikum. I det mindste gælder det for Alejandro, som gerne kombinerer en 
meget personlig iscenesættelse med muligheden for succes ved billetlugen. Lars von 
Trier er et geni. Han går altid foran alle andre. Dogville er et eksempel på hans 
dristighed. Der har aldrig i filmens historie, så vidt jeg husker, været en så éntydig 
indsats, så opsigtsvækkende og revolutionerende. 
 
Du har ofte arbejdet med Imanol Uribe. Er det en fordel at kende en instruktør så 
godt? 
 
- Selvfølgelig. Uden tvivl. Vi har lige indspillet La carta 
Esférica, og det har på alle måder været et fuldkommen synkront samarbejde. Jeg 
kender hans arbejdsmetode og er helt inde i dén Grammatik, han bruger til sin 
historiefortælling. Det gør optagelserne meget lettere. På den anden side var denne 
film vores første møde i syv år. Sammen med ham har jeg tidligere indspillet Dias 
contados/Talte dage(1994) og Bwana,(1996) som begge blev premieret ved 
filmfestivalen her i San Sebastián. Ved den sidstnævnte fik jeg festivalens 
fotografpris, som personligt blev overrakt af Henri Alekan*. En meget stor 
æresbevisning for mig. 
 
Jeg var meget imponeret over fotograferingen af El sol de membrillo. Men du har 
osse lavet flere ægte dokumentarfilm. Hvorledes adskiller de sig fra fiktion? 
 
- For mig synes det at være fotograf på dokumentarfilm at være noget grundlæggende 
og uomgængeligt, som danner grundlaget for senere at blive Director of Photography 
på fiktionsfilm. Der findes film, hvis historie kræver en sandfærdighed af lyset og af 
iscenesættelsen, som er meget tæt på det dokumentariske. El sol del membrillo er er et 
eksempel på denne problemstilling. Den blev indspillet som en dokumentarfilm, 
selvom den i virkeligheden, og rent praktisk, var en fiktiv historie. Når vi nu taler om 
lyset til denne film, husker jeg, at nattescenerne skulle være fuldstændig troværdige. 
  
- Som f.eks. da Antonio López konstruerer et af sine malerlærreder, udelukkende 
oplyst af en lampe, som befinder inde i billedet til denne scene. Erfaringerne fra den 
dokumentariske film har fået mig til at lyssætte med et minimum af kunstgreb. At 
planlægge arbejdet med den allerstørste enkelhed. 
 
Du er kendt for meget dunkle billeder, men i Hable con Ella/Tal med hende, er lyset 
anderledes. Du har engang sagt, at du ikke kan lide, at man bemærker lyset og helst 
vil undgå fladt lys? 
 



- Som fotografer er vi til rådighed for filmkunstneren og den historie, som skal 
fortælles. Pedro Almodovar er en instruktør med en meget stor personlighed, og det 
præger hans arbejde og hans meget målbevidst æstetik. 
 
- Han kan godt lide de varme nuancer. Væggene i hans dekorationer ligger altid i de 
orange toner. Og han elsker, at alt kan ses med en klarhed. Han undviger halvskygger 
eller billeder med kontrast. I min medvirken i Hable con ella tilpassede jeg mig, 
logisk nok, alle disse visuelle elementer, der er så kendetegnende for Almodovars 
film. I hvert fald fik jeg den idé, at denne film skulle være anderledes end de andre. 
Og det fik jeg gennemført ved lyssætningen af filmen, som er dét jeg kan, og som 
definerer min personlighed som fotograf. 
 
- Med hensyn til begrebet “det ikke eksisterende lys” må jeg sige, at det er en opgave, 
som jeg altid forsøger at opfylde, når jeg begynder en indspilning. Jeg befinder mig i 
øjeblikket i en periode, hvor jeg arbejder på at lyset ikke ses, men at det ser rigtigt ud. 
Sådan at tilskueren ikke regner med, at der har været nogen manipulation ved den 
fotografiske udførsel af en scene. En slags falsk “Dogme”. 
 
- Mar adentro er f.eks. dén film, der mest nærmer sig denne hensigt. Den er optaget i 
et studie, men det ser ud som om at den stue, hvor Sampedro ligger lammet 
(hovedpersonen spillet af Javier Bardem, red.), befinder sig i det hus, vi så i de første 
billeder af filmen. Jeg siger altid, for at overdrive emnet, at det er min intention, at 
Galiciens fugtighed kan mærkes i disse stuer, selvom alt er foregået i et filmstudie.  
 
Du har også sagt, at udendørsoptagelser altid frygtes af fotografen? 
 
- Udendørsoptagelser er vanskelige for os. Frem for alt i byerne, og for at være helt 
konkret: Storbyen Madrid på en solskinsdag! Forklaringen er, at hvis vi måske bruger 
en hel dag, og jorden drejer i forhold til solen, så skifter de skygger og baggrunde, 
som omgiver personerne, karakter. Og hvis vi optager en sekvens, der f.eks. skal vare 
fem minutter og kunne ses i perfekt kontinuitet, er det selvfølgelig vanskeligt at 
kontrollere disse circulære skift i lysets retning. På landet vil man derimod gerne have 
sol. Man vil gerne have en kontrast, der fremhæver landskabet. Jeg forstår, at i de 
nordiske lande har dette forhold ikke så stor betydning. Det nordiske lys er mere 
blødt, mindre truende. 
 
Hvordan begyndte din interesse for filmen? 
 
- Lige siden min barndom har jeg haft lyst til deltage i filmproduktion. Som dreng 
fotograferede jeg meget, og allerede som elleveårig fremkaldte jeg mine egne billeder. 
Senere nød jeg godt af de muligheder, som omstændighederne tilbød mig. Jeg kom til 
Madrid for at læse til optiker, men endte med at studere journalistik, indtil jeg befandt 
mig til optagelsesprøven på filmskolen i Madrid. 
  
- En skole af en usædvanlig høj kvalitet, med en meget krævende optagelsesprøve, 
meget hård og meget selektiv. Vel indrulleret på skolen oplever man på helt tæt hold, 
hvad professionelt filmarbejde betyder, og du bliver klar over, om det er noget for dig. 
Alligevel skulle der gå syv år efter jeg fik mit “flunkende” diplom med speciale i 
fotografering, inden jeg fik lejlighed til at fotografere min første spillefilm, som var 



¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?/Hvad laver en pige som dig på et 
sted som dette? (1978) af Fernando Colomo. 
 
Hvad mener du er den vigtigste opgave for fotografforeninger, som vores DFF og 
jeres AEC, samt vores fælles IMAGO? 
 
- Først og fremmest tror jeg, at den slags organisationer tjener det formål, at vi 
professionelle kan kommunikere indbyrdes. Jeg taler ikke om at løse organisatoriske 
og arbejdsmæssige problemer i disse rammer. De er et forum for meningsudveksling, 
til opsamling af erfaringer, men også en fælles platform til at forsvare intellektuelle 
interesser. F.eks. overvejelser om ophavsret til de billeder, som vi er ansvarlige for, og 
som er et uomgængeligt krav gennem en organisation som AEC. 
 
Hvordan var det at filme din sidste opgave med Milos Forman? 
 
- Det har været en stor oplevelse.  
Jeg befandt mig sammen med en stor humanistisk instruktør, som lod mig arbejde 
med megen frihed. Milos respekterede mig hele tiden som “cinematograf” i den mest 
bogstavelige betydning af ordet. Ikke alene stod jeg for designet af lyset, men også for 
den tekniske planlægning af de enkelte scener. Og altid indenfor rammerne af en 
usædvanligt personlig relation. Det har været en film lavet mellem venner. For mig vil 
optagelserne til Goya’s Ghosts altid være en uforglemmelig oplevelse. 
 
Vi siger tak (eskerrik asko) til Javier Agirresarobe AEC og ønsker ham tillykke med 
den nye pris - eller på baskisk: Zorionak! 
 
* Henri Alekan, fransk filmfotograf 1909 – 2001. Filmede i det meste af USA og 
Europa, bl.a. Himlen over Berlin 1987 med Wim Wenders. 
 


