Den magiske hule
Lars von Triers depressionstrilogi
– Signe Leth Gammelgaard

Pressekonferencen for Lars von Triers Melancholia (2011) i Cannes
er muligvis en af de mest omtalte film-pressekonferencer i nyere
tid og nok også en af de mest fatale. Nyheden om Triers Hitlerkommentarer gik verden rundt, og der er dem, der mener, at det
kostede ham palmen. Men det er kun konferencens sidste minutter,
der faktisk handler om Hitler og Nazi-æstetikken. Før det emne
kommer på banen siger Trier en del andre interessante ting.
I det følgende ser jeg lidt nærmere på nogle af de tanker, han
lufter, og forsøger at reflektere over, hvad det mon peger på, både
æstetisk, filmisk og filosofisk. Jeg gør således brug af friheden i
dette nystartede tidsskrift og tillader mig at spekulere lidt - ikke så
meget for at finde en ny forskningsmæssig pointe i forhold til Trier
eller lave en grundig analyse, men simpelthen fordi der er noget
her, der virker vigtigt og interessant. Jeg vil derfor koble nogle
pointer fra pressekonferencerne for Melancholia og Antichrist (2009)
med de visioner, som filmene i depressionstrilogien udfolder, og
desuden overveje, hvad der mon kan forstås omkring begreberne
sandhed, fiktion og film i forhold til Triers kommentarer og værker.
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Jeg forsøger selvfølgelig ikke at sige, hvad han mener; pointen er
at bruge kommentarerne som springbræt til at undersøge nogle
emner, der interesserer mig.

Drømme og løgn
Til pressekonferencen for Antichrist bliver Trier spurgt om, hvilken
intention, der ligger bag den selv-lemlæstelse, som Gainsbourg
portrætterer. Han svarer, at det ville være at lyve, hvis han ikke
viste lemlæstelsen i en film, han selv kalder “a very dark dream
of guilt and sex and stuff”. Kort efter spørger en anden journalist,
hvad han mener med, at det ville være at lyve; film er altid løgn,
iscenesat, mener denne. I sit irriterede svar fremhæver Trier, at for
ham handler film om en særlig form for ærlighed. Kridtstreger på
gulvet i sine tidligere værker kalder han, “lying, yes, but it is lying
in an obvious way”. Det er selvfølgelig snarere begrebet fiktion end
løgn, det drejer sig om, og på den måde er journalistens spørgsmål
besynderligt. Men Trier betoner stadig denne oprigtighed som
central for sit virke, og hans irriterede reaktion peger på, at det er
vigtigt for ham. Det er på en måde temmelig banalt; film er ikke
løgn eller falskt, men fiktion. Men den mindre åbenlyse pointe
synes at være, at for Trier, på det depressive stadie, han er i under
frembringelsen af Antichrist, er den meget mørke drøm en ærlig,
måske endda sand fremstilling. Den selvpåførte lemlæstelse,
lidelsen, ondskaben og mørket, er en sandhed, som det ville være
en løgn ikke at vise.
Depressionstrilogien er (ikke overraskende) temmelig dystre
film, hvor hovedfortællingen er en rejse gennem eksistensens
allermørkeste sider. Også i Melancholia kobles det depressive med
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sandhed; Justine véd ting intuitivt. Hun ved præcis, hvor mange
bønner, der er i glasset til selskabslegen ved sit katastrofale bryllup,
og hun ved, at vi er alene i universet. I begge film fremstilles natur
såvel som menneske(hed) som en ond eksistensform, der ikke er
værd at sørge over, når jorden går under. Nymphomaniac (2013)
føjer sig da også ubesværet til denne historie, og Joe beskriver
selv sin fortælling som en rejse fra lyset mod mørket. Peter
Schepelerns læsning af Nymphomaniac i Kosmorama understreger
også netop mørket og ensomheden som Joes ledemotiv. Han peger
på de fremmedgjorte relationer, der kommer til udtryk gennem
en mere eller mindre destruktiv seksualitet i Triers værker, hvor
Nymphomaniac ses som en slags kulmination på denne tematik.
Men i denne sidste del af trilogien artikuleres også nye perspektiver;
dels af nærmest teologiske implikationer og dels af den sansede og
følte dimension af den depressive værensmodus.

The Divine light
“That light it seems, the divine light or the holy ghost or whatever…
is something that is very important in the Eastern church…the way
of being transformed by the light. And light is for me very much
cinema. Or could be. And when I see... I watch Tarkovsky again
now and then and I’m almost crying because it is for me the holy
ghost or whatever or the light. That Jesus goes to this mountain and
suddenly Moses and Elias are there. You know the… I don’t know
what it’s called… And they see the light… And in that light is…
maybe not so much hope but really life… And if a film can bring
some of that, and some of my favorite films brings this light to me,
because I am typically a man who would treasure the suffering
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and the crucifixion and the guilt and whatever. But this other side
of life, this light side, is something that films could… you know the
fact that planet Earth is being destroyed is not so alarming, since
we’re all going to die at some point.”

Cirka midtvejs i Melancholia-pressekonferencen bliver Trier spurgt,
hvorvidt den magiske hule i slutningen af filmen foreslår kunst og
film som et refugie eller ly mod verdens undergang og den frygt,
som filmen portrætterer. Noget af det, der for mig gør ovenstående
citat så interessant, er den måde som Trier ubesværet skifter fra tør,
sjofel og sort humor og så næsten uanfægtet deler en så personlig,
følsom og eksistentiel overvejelse som svar på spørgsmålet om
hulen. Konteksten er researchen til hans næste film, den fire timer
lange pornofilm, som han kalder det, der blev til Nymphomaniac.
Trier omtaler i begge pressekonferencer Andrej Tarkovskijs film
som lys, Helligånd og en religiøs oplevelse - og episoden i Det Nye
Testamente, som kaldes Forklarelsen på bjerget, nævner han også.
Her taler Jesus i en lysende skikkelse med Moses, Elias og Gud
Fader. Samme scene optræder i perverteret form i Nymphomaniac,
hvor Joe som 12-årig oplever en ’spontan orgasme’ i naturen, og to
mytologiske kvindelige nymfomaner optræder på hver sin side
af hende, nemlig Valeria Messalina og Babylons Store Skøge. Joe
beskriver dette som sit øjeblik af lys og det efterfølgende liv som
en rejse mod mørket. Triers kommentarer understreger dog, at
lys er et tema og en ambition og videre; det er intimt forbundet
med Joes seksuelle søgen. Videre bemærkelsesværdigt er det, at
samspillet mellem lys og mørke ikke optræder med udgangspunkt
i smerten og mørket. Tværtimod er første halvdel af filmen
legende, let og ligger tættere på det, man med Gilles Deleuzes term
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Antichrist (2009), Melancholia (2011), Nymphomaniac (2013).
Foto: Zentropa.
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kan kalde et krystallinsk billedregime, hvor tidsbilledet dominerer
over bevægelsesbilledet og plottet. Anden halvdel er omvendt
domineret af plottet og det organiske regime, og de legende
elementer viger pladsen for den ene mere smertelige scene efter
den anden, hvor Joe frenetisk søger at få sin tabte orgasme tilbage.
Deleuzes to billedregimer vender jeg tilbage til.
Den mistede nydelse optræder her allegorisk som den tabte
mening og indvarsler således trilogiens tematiske depression.
Nymphomaniac fremstiller på flere måder sammenhængen
mellem følelse, lyst og mening. Det vises koncist i scenen, hvor
Joe for første gang ikke får en orgasme og derfor panisk forsøger
at piske liv i sit underliv, mens hun gentager “I can’t feel anything.
I can’t feel anything. I can’t feel anything. I can’t... anything”. Hvis
hun ikke kan føle, kan hun ingenting. Sammenfaldet på engelsk
mellem “sense” og “sense”, altså mening og sansning, er i denne
kontekst præcis. Mening er følt, sanset – ikke tænkt eller tænkbar.
Hvis man med denne kæde forbinder meningen med følelsen, og
med orgasmen i Joes tilfælde, og videre med transfigurationen og
lyset, så nærmer vi os altså det, som Trier beskriver som “maybe
not so much hope but really life”. Det peger ikke mod en bedre
verden, en lykkefuld tilstand, men snarere mod en fyldt væren,
hvor mening har plads - “fill all my holes”, som Joe flere gange
beder om.
Trier siger selv, at han næsten græder, når han ser Tarkovskijs film
igen og fremstiller det tydeligt som en religiøs, følelsesmæssig
oplevelse. Distinktionen mellem håb og liv (eller måske, hvis man
holder sig nærmere de teologiske begreber, håb og kærlighed) går
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således på accepten og glæden i lyset. Joes transfiguration skildres
som en ukontrolleret væren og en stærkt sanselig oplevelse: først
sort skærm med lyde af fuglekvidder og bier, der summer. Siden
en løs klipning mellem forskellige naturbilleder af fugle, bier og
vandfald i en klar krystallinsk komposition. Joes tilstand fremmaner
en slags opløst væren, et kontinuum med omgivelserne, hvad man i
lacaniansk teori kan betegne som den feminine jouissance (nydelse/
orgasme). Slavoj Žižek beskriver rammende begrebet således og
indfanger også her de religiøse overtoner:
“God is thus first the abyss of ‘absolute indifference’, the volition
that does not want anything, the reign of peace and beatitude: in
Lacanian terms, pure feminine jouissance, the pure expansion into
the void that lacks any consistency, the ‘giving away’ held together
by nothing.”

Žižek skriver over den tyske filosof Friedrich Schellings arbejde,
som behandler verdens skabelse og især Guds oprindelse.
Formuleringen “a volition that does not want anything” virker
meget rammende for Joes svævende tilstand som en ren udvidelse
ud mod naturen, mod omgivelserne og til sidst mod hendes
historiske forgængere, de to nymfomaner, der kommer til syne. Det
er bestemt en perverteret version af transfigurationen, decideret
blasfemisk, som karakteren Seligman kommenterer i filmen,
men det er ikke desto mindre Joes version af det guddommelige
lys. Rammen for scenen er ydermere religiøs, da den er sat i et
kapitel kaldet “The Eastern and Western Church”, som følger efter
en diskussion af religion mellem Joe og Seligman. Sidstnævnte
betegner sig selv som hverken religiøs eller seksuel og drager endnu
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en parallel, idet han siger: “The concept of religion is interesting.
Like the concept of sex. But you won’t find me on my knees with
regard to either.”
Én måde at fortolke Joes svæven på er således den feminine
jouissance, som Lacan i seminar XX behandler gennem en læsning
af Berninis statue af Sankt Teresa. Hos Lacan er analysen også
sat i klart religiøse termer, og det er værd at understrege dette
feminine aspekt af den religiøst-seksuelle orgasme. Det er en
særlig kvindelig nydelse, som er mystisk - både gennem kroppen,
ud af kroppen og hinsides sproget. Det falder klart uden for Lacans
ide om det falliske begærs gentagende og umættelige princip,
som ellers kendetegner resten af filmen. Som førnævnt er en
anden interessant tilgang til filmene at se på deres anvendelse af
filmiske kompositioner, der peger i retning af Deleuzes begreb
om det krystallinske billedregime. I særlig grad er de “haptiske”
kvaliteter iøjnefaldende som en påpegning af den sansede eller
følte menings vigtighed.

Tid og sansning
Depressionens anslag er altså Joes manglende følelse i underlivet,
som umuliggør hendes hidtidige eksistensmodus. Den tabte
seksuelle følelse falder sammen med hendes kærlighedsforhold
til en af de få personer i filmen, der får et navn, nemlig Jerôme.
Hun genvinder den desuden samtidig med, at hun forlader ham
og den søn, Marcel, som de i mellemtiden har fået. Joes liv i de
konventionelle rammer, der indebærer kærlighed, parforhold,
tryghed og moderskab, fører ikke andet med sig end depressionen,
skønt hun dedikeret forsøger at genvinde sin tabte orgasme på
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alskens måder, “to claim it by force”, som hun siger. Hele denne
rejse og dens efterspil, hvor Joe har forladt Jerôme og Marcel og
forsøger at skabe sig en anden form for liv, udgør den temmelig
mørke Volume II af filmen. Interessant nok virker denne del
hovedsageligt i Deleuzes første regime, nemlig det organiske. Det
er kendetegnet ved, at billedet er underlagt handling og plot, hvor
det krystallinske, med tidsbilledet i fokus, viser tid i sig selv, tid
som en blivende kraft. Det er desuden værd at understrege, at det
krystallinske regime bryder med idéen om kausalitet og euklidisk
sammenhængende rum. I stedet understreger Deleuze, hvordan
en krystallinsk fremstilling “stands for its object, replaces it, both
creates and erases it”, således at beskrivelsen i sig selv bliver en
skabelsesproces, snarere end en gengivelse af en på forhånd
eksisterende virkelighed eller handlingsorienteret modus.
Filmkritikeren Laura Marks udvikler i sin bog The Skin of Film
(2000) netop Deleuzes tidsbillede i retning af det haptiske, altså
noget, der relaterer sig til berøring. Det er særlig interessant at se
nærmere på Nymphomaniac med dette begreb, fordi depressionen
som sagt knytter sig til en følelsesløshed i en konkret forstand.
De grynede billeder, der især bruges i forbindelse med det
arkivmateriale, som klippes ind i forlængelse af Seligmans
mange digressioner, har i særdeleshed en haptisk kvalitet. Filmen
arbejder dog også på andre måder med følesansens betydning: Joe
fæstner sig i særlig grad ved Jerômes ’gode, stærke hænder’, og hun
studerer som barn sin fars lægebøger, hvori hun finder de latinske
ord for sine (meget følsomme) kønsnerver. Hun taler ligeledes om
en oplevelse fra gymnastiktimerne i folkeskolen, hvor hun hang
med et reb mellem sine ben og oplevede “‘The sensation’, we
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Nymphomaniac (2013). Foto: Zentropa.
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called it. I remember very distinctly this word, ‘sensation’”. Både
Bodil Stavning Thomsen og Gitte Buch-Hansen peger desuden i
Antichrist på betydningen af kropsfølelse og det haptiske billedes
rolle heri. Buch-Hansens teologiske analyse af hun-karakterens
sorgtilstand peger på Antichrist som en kritik af maskulinitet, der
er blevet “doketisk” og således fremmedgjort fra kroppen og det
materielle. ‘Han’ forsøger at behandle ‘Hun’s sorg gennem kognitiv
terapi, men er selv ganske afkoblet fra følelsesmæssige reaktioner.
Buch-Hansen henviser til psykologisk forskning, som peger
på, at ved traume-relateret depression er det ofte nødvendigt at
genetablere patientens kropsfornemmelse, før det kognitive forløb
kan startes. I visse tilfælde vil det endog være skadeligt at indlede
en kognitiv proces, da den kan forværre tilstanden. Buch-Hansen
peger eksempelvis på ‘Hun’-figurens gentagne opfordringer til sex,
som afvises af manden, men som måske er den ‘sunde’ reaktion, der
vil kunne bringe kropslig heling. Ligeledes undersøger hun med
udgangspunkt i Marks, hvordan Antichrists visualitet fremhæver
det haptiske med ultra-slowmotion og monokrome nærbilleder,
der nærmest forvandler motivet til abstrakte former.
Sidst, men ikke mindst, så fortæller sidste del af Nymphomaniac
om Joes nedstigning til skyggerne, som hun omtaler det. Hun
melder sig ud af samfundets normale side, som er forbundet med
dagslyset, og hengiver sig i stedet til kriminelle aktiviteter på den
mørke, natlige side. Her understreger hun, at “suddenly, my senses
unfolded dramatically”, således at med mørket kommer også et
skifte væk fra synssansen, som gerne teoretisk set associeres med
distance og beherskelse, og henimod de andre sanser, heriblandt
følesansen, som omvendt associeres med nærhed. I forlængelse
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heraf vises på skærmen en vagina som roteres og bliver til et øje.
Det feminine blik, som Trier synes at insistere på, er således et
slags ‘følt’ blik, en udvidet sanselighed, som desuden fremstilles
som en modvægt til den depressive, fremmedgjorte og hjemløse
værensmodus. Jeg vil gerne dvæle lidt ved dette perspektiv, fordi
Triers verdenssyn ofte kobles med meningsløshed og tomhed
(hvad han også selv siger i pressekonferencen). I forlængelse heraf
læser eksempelvis Schepelern kvindens køn i Nymphomaniac som
det tomme O, kvindens køn som intet, sådan som det også til tider
læses i den psykoanalytiske tradition: manglen, hullet, tomheden.
Men kvinden er også kroppen, følingen og nydelsen; modvægten
til den falliske og tomme repetition, til depressionens meningstab.

Religion og sanselighed
Vi står altså med på den ene side en meget dyster fortælling, som
i bedste Trierske stil undersøger og insisterer på eksistensens
næsten ubærlige elementer. Men på den anden side betones der,
at film, midt i elendigheden, kan bringe lys, åndelighed, nærmest
religiøse oplevelser af glæde og fryd. Om end det fremstilles
som små glimt i et langt, strengt liv, så er disse øjeblikke centrale
for depressionstrilogiens sidste film. I sine kommentarer til
pressekonferencen peger Trier på evnen til at imødegå Melancholias
apokalypse med roligt sind. Justine støtter endda barnet og sin
hysteriske søster Claire ved at bygge den magiske hule, som
måske gør smerten smukkere, delt og udholdelig, skønt det
grundlæggende er en løgn, at hulen kan redde dem fra planetens
undergang. Og denne magiske hule, filmens lys, og den feminine
jouissance sigter således alle mod en ekstramenneskelig væren, som
på en gang er opløst og fuldtud sanset. Den på sin vis forunderlige
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kobling mellem sanselighed og spiritualitet, der finder sit præcise
billede i Joes “skøge-levitation”, understreger denne dobbelthed.
Nemlig en form for sansernes åndelighed, intellektets afkobling
og en oplevelse af momentan fred. Det forbinder sig på en legende
måde til Deleuzes teser, som måske kan læses som en slags
spirituel materialitet, og som netop passer sig så fint til filmmediets
unikke muligheder for at skabe en flydende, materiel og sanset
verden. Deleuze og Félix Guattaris teorier, som de udfolder
sig i Tusind Plateauer (1980), fremhæver den materielle verdens
konstante bliven, forandringsprocessernes evige forgreninger.
Men disse peger praktisk talt ikke på en central del af materialitetsbegrebet, nemlig materiens specificitet og i forlængelse heraf dens
begrænsende egenskaber. Joes jagt på nydelsen og orgasmen kan
læses som et ønske om at fly sin egen krops konkrete væren. At gøre
nydelsen upersonlig gennem sine tusindvis af elskere, at nedbryde
kroppens grænser gennem torturlignende og hudflænsende pisk.
Det er selvfølgelig vigtigt ikke at oversælge Triers fortælling om
frelse. Ligesom Antichrist åbenlyst kobler sig til noget dæmonisk, så
benytter Nymphomaniac også diverse små henvisninger til sataniske
motiver. Foruden den temmelig blasfemiske genfortælling af
transfigurationen, så fremhæver Seligman det sataniske ved Joes
pigeklubs rituelle sex-fællesskab og det faktum, at Joe føder en
smilende søn, der i Thomas Manns Doktor Faustus beskrives som
et satanisk varsel. Spekulativt kunne man sige, at hvis der findes
et helende eller frelsende element i Triers univers, så må det være
satanisk, simpelthen fordi et rent guddommeligt frelse-motiv passer
for dårligt med resten af den filosofi, filmene udvikler. Men der er
også en anden og lige så spekulativ, men måske mere interessant
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udlægning: Schepelern understreger, at sex hos Trier næsten
altid er en trist affære. Men måske er det alligevel en helbredende
impuls, som når ‘Hun’ forsøger at læge sig selv gennem samleje.
I det lys er tristheden, anomien, ensomheden og den seksuelle
(hyper)aktivitet forbundet med et desperat forsøg på at genetablere
føling og kontakt med sin omverden. Med Buch-Hansens pointer
in mente, bliver dette til sataniske aktiviteter i en kropsfjendsk,
doketisk tidsånd. I Nymphomaniac virker forbindelsen mellem sex
og kærlighed tabt for altid, og Joes prioritering af nydelsen fremfor
kærligheden fremstår som det eneste, men også det frygteligste,
valg. For Joe er kærlighed og sentimentalitet en løgn; tilbage står
kun den kropslige impuls.
–––––
Signe Leth Gammelgaard, Ph.D-studerende i litteraturvidenskab ved
Göteborgs Universitet.
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