Den kropslige films muligheder
Philippe Grandrieux’ ‘Sombre’
– Viktor Retoft

“Jeg har forsøgt at gøre skyggerne ligeså nærværende som Figuren.”
– Francis Bacon

Philippe Grandrieux’ Sombre (1998) er, som titlen antyder, først og
fremmest en dunkel stemningsoplevelse. Det mærker vi allerede
fra første anslag, hvor flerstemmige børneskrig lyder. I forskellige
nærbilleder ser vi børn vride sig helt ukontrolleret i de teatersæder,
de sidder i, men vi får ikke lov til at se, hvad de reagerer på. Er det
skrig af smerte? Glæde? Forbavselse? Skrigene glider langsomt
ud af lydbilledet og erstattes af en ligeså forstyrrende dronelyd.
Derefter klippes der til en række rystede, håndholdte indstillinger
af bjergtoppe. Billederne er manipulerede, så de hakker og afspilles
i dobbelthastighed. Det er svært at finde et holdepunkt i billede og
lyd.
Ubehaget forsvinder ikke som filmen fortsætter, og vi introduceres
for Jean, filmens hovedkarakter. Han er en seksuelt frustreret
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seriemorder, som lever af at opføre dukketeater, men “ernærer” sig
ved at køre rundt i Frankrigs yderkanter og samle kvinder op, som
han dræber. Han har en tilsyneladende umættelig appetit og vil
have mere og mere af den ekstase, han oplever, når han dræber. Her
bruges det rystende kamera som en slags forvandlingsindikator.
Det indikerer både de få “vendepunkter”, der er i filmens nærmest
opløste narrativ, men endnu vigtigere indikerer det en form for
kropslig overskridelse for Jean. Forvandlinger er nemlig et stort
tema i Sombre. Måske kan vi endda se et slægtskab med eventyret.
Gilles Deleuze var meget optaget af Alice i Eventyrland, fordi det som
eventyr sætter menneskets mulighed for forvandling, eller rettere
“tilblivelse”, som Deleuze kalder det, på en spids. I flere interviews
har Grandrieux i hvert fald erklæret Deleuzes tænkning som en
stor inspirationskilde for sit virke, særligt bogen Francis Bacon –
Sansningens logik (1981). I dette værk gennemgår Deleuze Francis
Bacons kunstværker og forsøger at sammensætte et begrebsapparat
specifikt til disse. Det er da heller ikke underligt, at Grandrieux har
fundet inspiration i lige netop denne bog, da Bacon må siges at være
en af de kunstnere, der er nærmest beslægtet med Grandrieux.
Begge kredser om temaer som krop over for menneske og figuren
over for det abstrakte samt den slørede grænse herimellem. Begge
dyrker kraften mellem spændingsfelterne og den tilblivelse, der
kan finde sted, når noget går fra en modus til en anden. I dette
ligger også en intensiverende effekt; begge prøver de at vise
noget, der ligger udover det gængse levede liv. En intensivering,
som seeren også bliver opmærksom på med åbningssekvensens
skrigende børn. Professor i fransk og æstetik Greg Hainge skriver i
sin bog om Grandrieux:
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“In this opening 2½ minutes of the film, Grandrieux seems to
want to intensify certain qualities of the cinema, the relations out
of which it is constituted, to present us with an image more than a
representation, with an expression that operates first and foremost
aesthetically before the dance of sound and light is sublimated
into a story or plot.”

Denne intensivering hænger også sammen med Grandrieux’
inspiration fra Deleuzes bog om Francis Bacon. Heri beskrives
det nemlig, hvordan Bacon i sine malerier fremmaner kræfter,
som ellers er usynlige i den umiddelbare verden. Det er noget af
det samme Grandrieux stræber efter i Sombre; at gøre de usynlige
kræfter synlige, at tegne dét op, som ellers normalt er mørklagt.
Jeg vil vove at påstå, at der sker en forøgelse af menneskets sanser
gennem Grandrieux’ særligt kropslige udnyttelse af kameraets
haptiske kvaliteter.

Kameraets kropslighed
I et interview fra 2016 fortæller Grandrieux, hvordan det på en
måde er hans krop, der styrer kameraet. Om de tekniske aspekter
er “korrekt” indstillede, bekymrer ham ikke så meget; i stedet
arbejder han i højere grad med sanselighed. Han indstiller ikke
kameralinsen manuelt, hvorfor det hele tiden glider ind og ud af
fokus. Det er altså ikke et bevidst valg, men et resultat af kameraets
legemliggørelse – et resultat af Grandrieux’ “kinokrop”. Det ser
vi tydeligt i kortfilmen L’Arrière-saison (2005, oprindeligt vist som
videoinstallation): en film, der udelukkende består af et kameras
sværmen om en rose i tyve minutter. Skiftevis hakkende, svævende
og i slowmotion snurrer det om rosen. Man føler nærmest, at man
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Sombre (1998). Foto: Mandrake Films.
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transformeres til en bi, der ser rosen an, før man bestøver den.
På dette punkt er David Cronenberg en af de instruktører, som
Grandrieux er tættest på rent tematisk. Fra slut-1970’erne til 90’erne
arbejdede Cronenberg hovedsageligt med forskellige former for
tilblivelser: flue-blivelse i The Fly (1986), video-blivelse i Videodrome
(1983) og virtuel-blivelse i ExistenZ (1999), og generelt kødelige
manifestationer af den menneskelige psyke, f.eks. i The Brood (1979),
hvor undertrykte følelser viser sig som bylder, opsvulmet hud
eller udvendige livmodere. Men hvor tilblivelserne i Cronenbergs
film altid er groteske, er de hos Grandrieux ekstremt intime. Hos
Cronenberg finder tilblivelserne oftest sted i filmenes indhold –
som en del af deres narrativ – mens de hos Grandrieux er væsentlig
mere haptiske og manifesterer sig i selve kamerabevægelserne,
lyssætningen og de abstrakte former. I Sombre er den intime
stemning nærmest over-autentisk og opstår igennem rystende
nærbilleder af vridende hud, blodårer og hænder, der presses ind
mod hud. Hans film foregår enten i dunkelt mørke eller i stærkt
unaturligt lys, og det slørrede kamera gør, at karaktererne næsten
ikke er til at skelne fra deres omgivelser. Paradoksalt nok giver det
slørede kameras abstraktionsevne en konkret forståelse af kroppen
som beholder, og det er denne beholder, Grandrieux ønsker at
rive itu. Det er en kropslighed, der handler om en overskridelse
af grænsen mellem det indre og det ydre og herigennem en
udforskning af den seksuelle akt, volden og drifterne. Det er en
overskridelse af det menneskelige, hvor man befinder sig i en
zone af uskelnelighed i menneskets væren, nemlig denne gråzone
mellem dyr og menneske; en bliven-anden, som Deleuze betegner
det. Der sker konstant en række forskellige transformationer i
Sombre: kameraets maskinelle funktioner transformerer sig som
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nævnt og tilegner sig det organiske. Vi ser også, hvordan kroppens
grænser kan transformeres og gå fra det menneskelige til den rene
abstraktion. Dog kan den modsatte bevægelse også ske. Kroppen
kan blive benhård og maskinel. Det ser vi især i Sombres setting.
Hele filmen foregår i løbet af en sommer, hvor Tour de France
dominerer det franske landskab, og det verdenskendte cykelløb
krydser også flere gange Jeans vej. Sporten er en oplagt kulisse,
da vi også her har at gøre med en form for fysisk overskridelse.
Vi betragter de kæmpende cykelryttere presse deres kroppe til det
yderste. Samtidig er der også noget særligt maskinelt ved cykelløbet
og dets evindelige træden-i-pedalerne. Cykelrytternes kroppe
bliver som maskiner, der arbejder på højtryk. Cykelløbet kan ses
som et modbillede på Grandrieux’ subjektive kameraføring. I
cykelløbet er det menneskekroppen, der bliver maskinel, og ikke
maskinen, der bliver menneskelig.

Francis Bacon og tvivl
Der er ligheder med Bacons udflydende figurer, når Jean begår
mord, og alt forvandles til et filmisk udflydende virvar. Det er lige
indtil han møder søskendeparret Claire og Christine. De udveksler
venskabelige, romantiske og seksuelle følelser, men på et tidspunkt
kan Jean ikke modstå sine drifter og forsøger at kvæle Christine.
Denne gang sker det dog i fuldt dagslys, og billedet forekommer
ikke nært så sammensmeltende som ved de øvrige mord. Der går
ikke lang tid før Jean fortryder sin handling og skynder sig væk fra
den næsten bevidstløse Christine. Måske venskabet til Claire og
Christine har bragt en ny menneskelighed frem i Jean. Kameraet
er i denne scene lige så subjektiveret som i de øvrige scener; fordi
billedet netop ikke smeltede Jean, Christine og omgivelserne
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sammen, mærker vi Jeans tvivlen. Kroppens grænser trækkes
hårdt op og overskridelsen kan ikke finde sted. Efterfølgende går
Jean foroverbøjet med hovedet mod brystet og armene dinglende.
Han går nærmest som om, at det er ham, der var offeret. Her får
vi indsigt i et andet slags Baconsk motiv. Ligesom Bacon ikke
malede menneskekroppe som sådan, men mere bare kød, så filmer
Grandrieux i denne scene kroppen som levende, skælvende kød.
Det er Jeans tvivl, materialiseret i kroppens skælven.
Mødet med søskendeparret, særligt Claire, vækker uden tvivl noget
til live i Jean, og får ham til at agere paradoksalt. Det ene øjeblik er
han en kold morder, det næste en anstændig mand. Jean og Claire
har på et tidspunkt sex på en strand. Dette er første gang i filmen,
at han har sex. Normalt kigger han “bare” på kvindernes underliv
og kvæler dem bagefter. Han er i total vildrede efter at have haft sex
med Claire. Han tumler ud på en mørklagt landevej med Claire i
hånden og stopper den eneste bil i syne. Han råber til chaufføren,
at hun skal køre Claire væk, mens Bachs Johannespassion blæser
ud af bilens højtalere. Jean har angiveligt mistet sin uskyld og er
igennem den seksuelle akt blevet kastet i følelsernes vold; en anden
slags overskridelse og intensivering af livet end den kropslige exces,
som han er vant til, når han dræber.

Intensivering
Til sidst vender det hele dog tilbage til mørket. Titlen er som
nævnt rammende, da det franske “sombre” betyder både mørk,
dyster eller tungsindig. I mørket kan man gemme sig, blive til
noget andet, udviske sig. Mørket i Sombre modsætter sig på
mange måder filmens eksistensgrundlag, da den fotografiske
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kunst som bekendt nødsager lysindfald. Sombre er en film, der
foregår i skyggernes afkroge og skubber filmens eget levevilkår
til sit yderste. Tidligt i filmen ser vi en dreng gå med bind for
øjnene. Et billede, der peger ud mod seeren, som selv må gå med
armene strakt i Sombres grumsede mørke. Grandrieux arbejder i
en konstant vekselvirkning mellem det belyste og det tildækkede,
mellem grænse og sammensmeltning, forsvinding og potentialitet,
ligesom når kroppen strækkes til sit yderste i sex, cykelløb, og død.
Den ekstreme kropslighed, der opstår gennem Grandrieux’
subjektive kamera bevirker også det, jeg tidligere kaldte en overautenticitet. Det er en form for intensivering af virkeligheden, som
sker i Sombre. Denne mulighed for intensivering af livet er netop en
af de indbyggede muligheder, som kunst besidder ifølge Deleuze,
og derved forbliver kunst og liv tæt sammenknyttet. Kunsten er
fysiologisk betinget. Vi ser det, man normalt ikke kan se. Som
seer bliver ens sensibilitet forøget og intensiveret gennem Sombres
haptiske filmsprog, da vi ser mere end det blotte øje normalt ville
observere. Vi oplever mørket.

****
Grandrieux har lavet videokunst siden 1970erne, men Sombre
er hans spillefilmsdebut. Filmen markerer en ny begyndelse i
Grandrieux’ kunstneriske karriere, og man kan se mange af de
temaer, som præsenteres i Sombre, blive videre udfoldet i hans
senere film. Disse er endnu mere minimale og paradoksalt nok
også mere ekstreme i deres filmiske udtryk, men også mere
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koreograferede. Ud af Sombre, mørket, bryder en ny kropslighed
frem og danner et nyt filmisk liv. Sombre kan fungere som
ledetråd gennem resten af Grandrieuxs oeuvre. I 2002 kom La vie
nouvelle, i 2008 Un lac og senest i 2015 Malgré la nuit. Derudover
har han lavet adskillige eksperimenterende kortfilm, videokunst,
performancekunst og ukonventionelle dokumentarfilm (bl.a. om
instruktøren Masao Adachi).
–––––
Viktor Retoft, redaktør på Balthazar og stud.mag i Filosofi ved
Københavns Universitet.
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