The Last of the Mohicans: Oskar Fischinger’s “Symphony in Blue”
FilmLiga, 15 November 1935, pp. 314-315
(314) That the avant-garde as “movement” is dead no one will dare to doubt. They broke with
confidence that a good-death are venturing with all sides the staff about her, and more or less officially
has her first partisans agree “with the grave of the filmmaker” the deceased commemorated in FilmLiga.
For us, that the avant-garde movement very dear have stood, falling from the contradiction of the
judgments to ascertaining down two basic facts: first, that the “movement” within the limits of its
experimental nature so useful and invaluable services has proven to aesthetics of the film that we miss
only considering her labor at the stage of sound film. Second: that its continued existence, independently,
was impossible purely due to reasons of the sound film at least, so it seemed. . . .
But to everyone’s surprise, one of the Mohicans appears to have survived the Massacre of St
Bartholomew by tenacious determination alone. Oscar Fischinger periodically releases new works: the
absolute film, the sound film, now again the color film. Thanks to an original technical process he has
once again demonstrated an ability to bypass the cliff of the “pricey” expense of the sound film, and he
even went on to surpass Ruttmann and Richter who blazed this path. And with a remarkable success!
Because while these two pioneers received an unrelenting rejection outside the circle of FilmLiga
theorists, there it appears Fischinger has been a hit. Not only that, his movies are liked by programs in
ordinary cinemas (and that win the hearts of the crowd), a miraculous fact in itself, this outright
descendant of the avant-garde also enjoys the rare commerical privilege of “open screens” in Holland.
The question of how this is possible can be quickly and conclusively resolved. If without
thinking about it, the crowd instinctively has the strength to hold on, then it is because of: the music!
How more entrancing and catchy the music, the greater the success—just as the popular especially
“Hungarian Dance” by Brahms in the Fischinger-style has proven the fact that this art is indeed in an
overlap of film and music: both are so strongly affective, it is difficult to decide where the main focus
actually is. Personally, I am strongly inclined to bet on the musical dominating.
That public curiosity about the absolute film extends only so far as the music goes, seems to me
beyond all doubt and also confirms the already suggested proposition that Fischinger mainly owes his
popular success to the musical element. Yet, in the last resort, the moving figures follow the melodic
swell, their rhythmic excitement and their construction are all composed as primary reactions to the
music. They take into account the internal response to the sound of music every musical person has that
music needs “motion to live.” You can see it even in the performance of a Strauss waltz in an
auditorium—you can see the comfortable, barely restrained movement of heads and hands, and (last but
not least) the exuberant people who to put aside all decorum linking arms and legs to join the dance. . .
and you understand the urge that Fischinger’s films answer! They satisfy a mental and physical need for
movement shown on the projection screen, which they themselves would not dare to make (for reasons
of social convention and fear of being thought insane). It might offer the same satisfactions, which the
worshiper of dance enjoys when La Argentina dances a waltz by Chopin . . . the only differece you
might see is one of setting musical standards.
What makes this work as film finally still so is important is the abstract form was chosen by
Fischinger. (315) In this respect, the animated film has been celebrated as the purest expression of the
cinematic but—on strictly on principle—Fischinger has, I believe, greater merit. Because consider the
figure of “Mickey Mouse” and in the “Silly Simphonies” things are always caricatures of known living
forms: men and animals. . . or hybrids of both, as one wants. In other words, they remain, anyway,
related to and derived from the dance and in the final evaluation Fischinger should receive greater credit.
After all, only in Fischinger’s films do we find the essence of movement—movement pure and simple.

And behold what this work is for the expression of an original film art, his great abstract film drawings,
demonstrates their importance for the whole cinema.
In this regard, it seems to me Fischinger’s recent work provides a remarkable confirmation: the
color film “Eine Symphonie in Blau.” It is central to this film that color as such still does not feel
necessary to strengthen the effect . . . which can be a matter of experience, and the coloring certainly
presented unsuspected possibilities. More interesting is that Fischinger has exchanged the the twodimensional expression for a three-dimensional one. Instead of the geometric surfaces, arcs, stars and
stripes of his earlier films this time he also used plastic figures: cones, cylinders, cubes. Following the
movements of Nicolai’s “The Merry Wives of Windsor,” the forms glide, pile up on top of each other
and scatter. But the force is. . . dissipated! It’s as though these physical, solid forms’ attention is
diverted—or its compulsion is lost. They lack the substance of the two-dimensional figures and do not
have the same character as the simple, graphical representation of a movement-essence. Thus, one could
also say that they are excessively disconnected from the music, and too much of their strength as filmexpression has relied on it. . . a confusion, which also immediately appears and becomes obvious when
in the second half the author returns to the flat figures. No sooner do the familiar arches, stripes and
deliquescent areas shoot down the screen, following the music—the source of life for all these
movies!—is restored.
Meanwhile, Fischinger’s work remains a creation that we can not appreciate enough. Not so
much because they are openning up new perspectives—as with the rest of the former avant-garde they
remain within the narrow confines of established forms. Indeed, Fischinger’s films will never be
anything else than variations on the same theme: the graphics, visualized music. However, in a world so
completely dominated by commercial practices, these last, lone expressions of the independent l’art
pour l’art—art for the sake of art—remain a shining beacon. And as the best of the old avant-garde
unaware of the technicians whose work was inspired by these new ideas, so will the Last of the
Mohicans will remain a source of commercial fascination for the relationship between sound and
movement.
L. J. JORDAAN
Oskar Fischinger came to the film as a dramaturge in Frankfurt when he wanted to graphically
capture the rhythm of Shakespeare’s “As You Like It.” In 1921/1922 he created his first absolute
“Studies,” in 1925 he began an optical analysis of gramophone records, in 1927 he made the visual
effects shots for Fritz Lang’s “Die Frau im Mond” (aka The Woman in the Moon), in 1929 he began
releasing his ten famous “Studies,” now he has begun a “Lichtspielkonzerte” (Lightplay Concert) series:
colored absolute sound films using a new color film technology, Gaspar-color.

ORIGINAL TEXT
De Laatste Mohikanen: Oskar Fischinger’s “Symphonie in Blau”
FilmLiga, 15 November 1935, pp. 314-315
(314) Dat de avantgarde als “beweging” dood is zal niemand durven betwijfelen. Men brak met de
vrijmoedigheid, die een goed-dood-zijn permitteert reeds van alle zijden den staf overhaar, en min of
meer officieel heeft een harer eerste partijgangers eens “bij het graf van den cineast” de overiedene in
FilmLiga herdacht. Voor ons, die de avant-garde-beweging zeer na hebben gestaan, vielen uit de

tegenstrijdigheid der oordeelen twee principieele feiten te constateeren: primo, dat de “beweging”
binnen de grenzen van haar experimenteel karakter zoo nuttige en onschatbare diensten heeft bewezen
aan de aesthetiek der film dat wij haar arbeid in het stadium der geluidsfilm slechts noode missen.
Secundo: dat haar voortbe-staan, onafhankelijk daarvan, uit puur materieele overwegingen door de
sound-film onmogelijk werd. Althans, zoo scheen het. . . .
Maar tot veler verrassing blijkt een der Mohikanen dezen Bartholomeusnacht met taaie
wilskracht te overleven. Op gezette tijden doet Oscar Fischinger van zich spreken: bij de absolute film,
bij de geluidsfilm, thans wederom bij de kleuren-film. Dank zij een origineel technisch procede heeft hij
zich eens reeds in staat getoond, de klip der “onbetaalbare” kostbaarheid der geluids-film te omzeiten en
ging hij zelfs onverstoor-baar verder op het pad, door Ruttmann en Richter indertijd gebaand. En met
een merkwaardig succes! Want terwijl deze twee pioniers buiten den kring der Liga-theoretici op een
onverbiddelijke afwijzing stuitten, daar blijkt Fischinger het hart der menigte te kunnen raken. Niet
alleen dat zijn films op de bij-programma's van de gewone bioscopen graag gezien worden (en dat nog
steeds), ook doet het miracuieuze feit zich voor, dat deze regelrechte afstammeling van de avantgarde
tevens het in Holland zeldzame en zuinig gebruikte voorrecht van “open doekjes” geniet.
De vraag hoe dit mogelijk is laat zich snel en afdoend oplossen. Zonder zich verder in
theoretische beschouwingen te verdiepen, voelde het publiek instinctmatig den stevigen hou-vast, dien
het aan dit werk heeft: de muziek! Hoe meesleepender en pakkender de muziek, des te grooter het
succes—zooals vooral de populaire “Ungarischer Tanz” van Brahms in den Fischinger-stijl heeft
bewezen. Feitelijk beweegt deze kunst zich immers in een grensgebied tusschen film en muziek: zoo
sterk door beide beinvloed, dat moeilijk schijnt uit te maken waar eigenlijk het zwaartepunt ligt.
Persoonlijk ben ik zelfs sterk geneigd op de muzikale overheersching te wedden.
Dat het publiek deze curieuze abstracte film-kunst in hoofdzaak als muziek ondergaat, lijkt mij
boven allen twijfel verheven en bevestigt ook de reeds geopperde stelling, dat Fischinger in hoofdzaak
aan het muzikale element zijn succes bij de massa dankt. In laatste instantie toch zijn deze bewegende
figuren in hun melodieuze deining, hun rhythmische opwinding en hun compositorischen bouw primaire
reacties op de muziek. Zij houden rekening met de behoefte van iederen muzikalen mensch om zich bij
het hooren van muziek “in beweging uit te leven.” Zie eens een auditorium bij de uitvoering van een
Strauss-wals—let eens op de behaaglijke, moeilijk in toom gehouden beweging van hoofden en handen
en (last not least) constateer bij U zelven de uitbundige neiging om alle decorum opzij te zetten en met
armen en beenen mee te doen . . . en gij zuit begrijpen aan welken drang Fischinger’s films tegemoet
komen! Het is een psychische en physieke bevrediging om de mouvementen, die men zelf (om redenen
van socialen aard en uit vrees voor opname in een krankzinnigengesticht) niet durft te maken, op het
projectiedoek te zien uitvoeren. Het is misschien dezelfde bevrediging, die de vereerder van de
danskunst geniet wanneer La Argentina een wals van Chopin danst . . . . het mogelijk te constateeren
verschil is er slechts een van muzikaal niveau.
Wat dit werk als film ten slotte toch nog zoo belangrijk maakt is de abstracte vorm die door
Fischinger gekozen werd. Men heeft de teekenfilm in dit opzicht als de zuiverste (315) uiting van
filmische bewegingskunst gevierd, doch—over een streng principieelen boeg gegooid—heeft naar ik
meen Fischinger grooter verdienste. Want welbeschouwd zijn de figuurtjes uit “Mickey Mouse” en
“Silly Symphonies” toch altijd nog caricaturen van bekende levende vormen: menschen en dieren . . . . of
kruisingen van beide, al naar men wil. Met andere woorden: zij blijven, hoe dan ook, geparenteerd aan
en afgeleid van den dans en moeten daarom de vlag strijken voor Fischinger. Immers, alleen in
Fischinger's films vindt men de essentie der beweging—de beweging pure et simple. En ziedaar wat dit
werk tot de origineelste uiting van filmkunst, de abstracte film stempelt en tevens zijn groote,
uitzonderlijke waarde voor de geheele filmkunst bepaalt.

Een merkwaardige bevestiging schijnt mij in dit opzicht Fischinger’s jongste werk te leveren: de
kleurenfilm “Eine Symphonie in Blau.” Het is in dit verband niet van primair belang, dat de kleur als
zoodanig zich nog niet doet voelen als een noodzakelijke versterking van het effect . . . . dat kan een
kwestie van ervaring zijn en het coloristisch element bergt stellig onvermoede mogelijkheden.
Interessanter is echter dat Fischinger hier de twee-dimensionale expressie voor een drie-dimensionale
verwisselt. In plaats van de geometrische vlakken, bogen, strepen en sterren zijner vroegere films
gebruikt hij ditmaal ook plastische figuren: kegels, cylinders, kubussen. Op de deining van Nicolai’s
“Lustige Weiber von Windsor” schuiven deze lichamen voorbij, zij stapelen zich op elkaar en spatten
uiteen. Maar de werking wordt er . . . . niet sterker door! Het Is alsof door deze grijpbare, massieve
lichamen de aandacht wordt afgeleid—of de directe, onweerstaanbare bewogenheid verloren gaat. Zij
mlssen het immaterieele van de twee-dimensionale figuren en boeten daardoor hun karakter als de
simpele, grafische voorstelling eener beweging-essentie in. Men zou het ook zoo kunnen zeggen, dat zij
zich te zeer van de muziek hebben losgemaakt en teveel op hun kracht als film-expressie hebben
vertrouwd . . . . een begripsverwarring, die zich ook onmiddellijk wreekt en duidelijk aan het licht treedt
wanneer in het tweede deel de maker zich weer tot de vlakke figuren beperkt. Niet zoodra schieten de
bekende bogen, strepen en vervloeiende vlakken weer over het doek of het onmiddellijk contact met de
muziek—die levensbron voor al deze films!—is hersteld.
Intusschen blijft Fischinger’s werk een arbeid, dien wij niet genoeg kunnen waardeeren. Niet
zoozeer omdat zij nieuwe perspectieven zou openen—evenals de vroegere werken der avantgarde blijft
zij geborneerd binnen de enge grenzen van den eenmaal gevonden vorm. Fischinger’s films zullen
immers nooit iets anders kunnen wezen dan variaties op hetzelfde thema: de grafische, muzikale
bewegingskunst. Maar in een wereld, die zoo eenzijdig op commercieele en practische overwegingen is
ingesteld, blijft deze laatste, eenzame uiting van het onafhankelijke l’art pour l’art—van werk om de
vreugde aan het werk—een lichtend baken. En zoo goed als de oude avantgarde onbewust de technici
der practijk inspireerde met nieuwe ideeen, zoo goed blijft deze laatste der Mohikanen een bron van
stimuleerende mogelijkheden op het fascineerende probleem, dat de verhouding van klank en beweging
vormt.
L. J. JORDAAN
Oskar Fischinger kwam, tot de film toen hij als dramaturg in Frankfurt het rhythme van
Shakespeare’s “As you like it” grafisch wilde vast leggen. In 1921/1922 schiep hij zijn eerste absolute
“studien,” sinds 1925 vervaardigde hij een optische analyse van gramofoonplaten, In 1927 maakte hij
truc-opnamen voor Fritz Lang’s “Frau im Mond,” in 1929 gaf hij zijn tien bekende “Studien” uit, thans
is hij begonnen aan een serie “Lichtspielkonzerte”: gekleurde absolute geluidsfilms naar een nieuw
kleur-systeem, de Gaspar-color.

