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Towers Open Fire (1963). Foto: Antony Balch Films.
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I sin klumme i New York-magasinet The Art Newspaper opremsede 

kunstkritikeren Adrian Dannatt i oktober 2001 en række eksempler 

på, hvordan Manhattans kunstverden var blevet påvirket af terroran-

grebet mod World Trade Center måneden forinden. Hårdest ramt var 

naturligvis de kunstnere, som havde atelier i selve Twin Towers. Og 

dernæst var der dem, som boede eller arbejdede i Tribeca-området eller 

endnu længere sydpå – samt de mange gallerier og andre typer kunstin-

stitutioner, som havde adresse i samme område. Alle blev de påvirket i 

et eller andet omfang. Udstillinger og projekter blev aflyst eller udsat. 

Kunstnere og institutioner måtte flytte, midlertidigt eller permanent.

 Det kan godt være, at der fandtes vildfarne sjæle, som senere 

ville lufte muligheden af, at begivenhederne den 11. september 2001 i 

et vist perspektiv kunne betragtes som et apokalyptisk kunstværk med 

en hidtil uset effekt. Men i dagene og ugerne efter 9/11 kunne ingen 

være i tvivl om, at der først og fremmest var tale om en yderst virkelig 

hændelse med, om ikke apokalyptiske, så dog ganske seriøse konse-

kvenser. Der var kort sagt ikke meget at grine ad, da Dannatt forsøgte 

at danne sig et overblik over, hvad den nye verdensorden ville betyde 
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for hans stofområde. Og som for at slutte sine refleksioner i et mindre 

dystert leje rundede han af med en lille kuriøs anekdote, der skulle de-

monstrere, at kunstnerne ikke var ene om at lide under eftervirkninger-

ne af angrebet. Også i filmens verden, skrev han, havde man sit at døje 

med. Biograferne var ikke just det første sted, newyorkerne søgte hen 

i de dage. Selv til de mest populære blockbustere stod salene tomme. 

Og – hvad færre nok havde bemærket – også visningen af en næsten 

fyrre år gammel eksperimentalfilm havde man måttet aflyse. Titlen var: 

Towers Open Fire (1963). 

Bag dette lidet kendte værk stod en kvartet bestående af forfatteren 

William S. Burroughs, maleren og forfatteren Brion Gysin, instruk-

tøren Antony Balch samt den matematikstuderende Ian Sommerville 

(som i de tidlige tressere assisterede de tre førstnævnte med teknisk 

ekspertise). Instruktøransvaret var krediteret til Balch, men der kan 

næppe herske tvivl om, at filmens primære kreative og idémæssige driv-

kraft var Burroughs. Det var hans litterære univers, der lå til grund 

for det forløb af mere eller mindre sammenhængende sekvenser, som 

gør det ud for en rudimentær science fiction-historie. Og – hvad der i 

denne sammenhæng er nok så vigtigt – så var hele projektet i en dybere 

forstand baseret på Burroughs’ kulturkritiske tanker om ideologisk og 

samfundsmæssig kontrol; samt på hans teorier om, hvordan diverse 

guerillastrategier kunne anvendes i kampen mod de medier, som efter 

hans opfattelse var bærere af samme kontrol.

 Sagt på en anden måde: Episoden med den planlagte visning 

af Towers Open Fire et eller andet sted i nærheden i det bygningskom-

pleks, der blev det arkitektoniske offer for 9/11, er ikke blot kuriøs i 

og med, at selve filmens titel kunne opfattes som en advarsel eller en 
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opfordring til, at de tårne, som få dage forud for (re)premieren skulle 

synke i grus, burde have været gearet til at forsvare sig mod terrorisme. 

Nej, hele begivenheden spiller på en langt mere dyster måde ind i Bur-

roughs’ teoretiske kompleks omkring sproglig magt, ideologisk kontrol, 

magi samt alskens former for svært gennemskuelige sammenhænge på 

tværs af tid og rum. Burroughs anerkendte ikke eksistensen af tilfæl-

digheder. Eller jo, han arbejdede bevidst med tilfældet som kunstnerisk 

strategi, men samtidig satte han spørgsmålstegn ved, hvor tilfældige 

såkaldte tilfældigheder i virkeligheden var. “How random is random?” 

var et af de omkvæd, han ofte hæftede på sine tankekonstruktioner. I 

hans univers hang alting sammen. Bag ethvert lag af kontrol var der 

altid et nyt lag af kontrol.

“Burroughs havde mistanke om, at selve virkelighedens tekstur var il-

lusorisk,” skriver Barry Miles i sin seneste biografi (Call Me Burroughs, 

2014), “og at nogen, eller noget, drev universet som en filmdekoration 

med en tilhørende apparaturbank af båndoptagere og filmprojektorer. 

Han var opsat på at finde ud af, hvor kontrolordene og -billederne blev 

udmøntet.” Og for ikke at føle sig prisgivet dette kinesiske æskesystem 

af magtstrukturer udviklede Burroughs en række greb og strategier til 

at forsvare sig med. Det mest kendte af disse var cut-up, som han be-

tragtede som et redskab, der ikke blot var en radikal litterær metode, 

men ganske enkelt et våben, der kunne virke ideologisk frisættende, 

ja, som ligefrem kunne åbne sprækker i selve den tidslige tekstur og 

lade fremtiden sive ind i nutiden. “When you cut into the present, 

the future leaks out”, som han senere formulerede det. Men samtidig 

benyttede Burroughs – ifølge Miles – tillige cut-up til at forsøge “at 

følge ordlinjerne tilbage til deres oprindelse med henblik på at finde 
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ud af, hvor forarbejdningen havde fundet sted, samt, endnu vigtigere, 

hvem der stod bag. Mistanken faldt på magasinet Times enorme arkiv 

af avisudklip samt samlingen af sagsakter hos FBI og CIA. Men de var 

formodentlig blot kilder for det materiale, magten opererede med, ikke 

selve de kontrollerende instanser. Og ved hjælp af et større indtag af 

majoun [en marokkansk pasta af marihuana og honning] var Bill en-

delig nået frem til, at alle involverede var agenter for et gigantisk kartel 

af insekter fra en fremmed galakse, også selv om det, som sædvanlig 

med Burroughs, var vanskeligt at vide, hvor bogstaveligt han mente 

det. Men uanset hvad, så var han helt klart overbevist om, at alle var 

agenter for kontrol, og at den eneste måde at finde ud af, hvem de 

virkelig var, var at klippe dem op.”

 Det korte af det lange er, at sammenfaldet mellem visningen 

af Towers Open Fire og terrorangrebet mod Twin Towers langt fra er det 

eneste eksempel på mystiske og urovækkende relationer mellem sprog-

udøvelse og registrerbare konsekvenser i den konkrete virkelighed, som 

kan spores i Burroughs’ liv og værk. Konsulterer man de forskellige 

biografier og monografier, myldrer de med beretninger om lignende 

tankevækkende ‘tilfældigheder’ (om end ofte i mindre målestok). Og 

i forskellige perioder af sit liv forsøgte Burroughs sig tillige aktivt med 

partisanlignende stormløb mod institutioner eller andet i omverdenen, 

som han ikke brød sig om. Eksempelvis udførte han i 1972 to aktioner 

i London, hvor han – bevæbnet med fotografiapparat og båndoptager 

– gik til angreb på henholdsvis en forhadt kaffebar i Soho og Sciento-

logy-bevægelsens hovedkvarter i Fitzroy Street. Og tilsyneladende med 

succes: Kaffebaren lukkede efter få måneder, og Scientology flyttede til 

en ny adresse.
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Towers Open Fire (1963). Foto: Antony Balch Films.
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Havde Burroughs været i live i 2001, kan der således næppe herske 

tvivl om, at han selv ville have betragtet sammenfaldet af den planlagte 

visning af Towers Open Fire og 9/11 som en bekræftelse af sine teorier. 

Ligesom han givetvis også efterfølgende ville have haft adskilligt at sige 

om, hvordan tragedien bragte USA tættere på de politistatslignende til-

stande, som han livet igennem både havde kæmpet imod og forudsagt 

ville blive endnu mere udtalte.

 Implicit i ovenstående ligger konstateringen af, at Burroughs 

snarere end at være “forfatter”, “billedkunstner” eller “filmmager” var 

en filosof, en (medie)strateg og en samfunds- eller civilisationskritisk 

eksperimentator, der udviklede sine metoder og teorier uafhængigt af 

konkrete genrer, medier og udtryksformer (og som dermed måske mest 

af alt var en kunstner i den bredeste betydning af ordet: en magiker, der 

får noget til at ske). Rygraden i det omfattende oeuvre var naturligvis 

forfatterskabet, men dette faktum bør ikke skygge for, at Burroughs 

tillige bidrog substantielt inden for en række ikke-litterære områder. 

Og at eksempelvis hans filmarbejde havde en karakter og en betydning, 

der rækker videre end den yderst beskedne plads, det normalt tildeles 

i den eksperimentalfilmfaglige historieskrivning (hvor værkerne som 

oftest ignoreres).

 Samtidig indtager Burroughs en vigtig position i forhold til 

de overlapninger, der eksisterer mellem beatgenerationen og den ame-

rikanske eksperimentalfilm – ikke mindst i værker som Robert Frank 

og Alfred Leslies Pull My Daisy (1959) og Robert Franks Me and My 

Brother (1969). Dog var Burroughs den eneste af de førende beatforfat-

tere, som rent faktisk selv kastede sig ud i at eksperimentere med film. 

Og selv om hans tydeligste indflydelse på eksperimentalfilmen som så-

dan har været i kraft af hans rolle som overordnet inspirationskilde, må 
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de filmværker, han selv signerede, siges at have en konceptuel tyngde, 

der begrunder, at de i dag inddrages i en bred fremstilling af ameri-

kansk avantgardefilms historie (også selv om filmene oprindelig blev 

produceret og sendt i cirkulation i Europa og dermed ikke direkte kan 

siges at være amerikanske). Det skal retfærdigvis nævnes, at visse ame-

rikanske filmhistorikere i de senere år har fået øjnene op for værkernes 

kvaliteter, men ikke desto mindre kan man konstatere, at de helt op til 

for nylig i langt de fleste sammenhænge har været henvist til en plads 

i den yderste periferi af synsfeltet. Og hvis man endelig skulle sætte en 

dato på, hvornår Burroughs’ film for alvor vendte hjem til Amerika, ja, 

så kunne det meget vel være, at det lige netop var den 11. september 

2001. Den dag, hvor cut-up-sekvenserne i Towers Open Fire på en sær, 

dystopisk vis kom til at eksemplificere dét, Burroughs altid havde hæv-

det, nemlig at når man klipper i nutiden, så opstår der sprækker, hvor 

fremtiden kan sive ud.

Take it to Cut City – fra Lettrisme og Situationisme til cut-up

I Towers Open Fire optræder William S. Burroughs i indtil flere af den 

type dobbeltroller, som også kendes fra hans forfatterskab. Den første 

dobbelthed introduceres i den indledende indstilling, et nærbillede af 

forfatterens ansigt, ledsaget på lydsporet af hans egen oplæsning af en 

tekst, som senere blev indsat i 1966-udgaven af cut-up-romanen The 

Soft Machine. Passagen begynder med en række provokerende spørgs-

mål: “Kid what are you doing over there with the niggers and the apes? 

Why don’t you straighten out and act like a white man?” Med mono-

logen introducerer Burroughs sig selv som en hovedkarakter i en film 
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baseret på tekster, han selv har skrevet. Protagonist og afsender i én og 

samme person.

 Dernæst lægger Burroughs krop til en række forskellige ka-

rakterer – på begge sider af filmens konfliktlinje. På den ene side ses 

han som en partisan, et medlem af en ikke nærmere specificeret gue-

rillaenhed, der tilsyneladende er i færd med at iværksætte ét eller flere 

terrorangreb mod noget, som må formodes at være symbolske fremstil-

linger af de usynlige magtinstanser. Og samtidig er han også at finde 

som medlem af den ligeledes uspecificerede ‘bestyrelse’, som partisa-

nernes angreb er rettet mod. Dualismen er en pointe i sig selv. Hos 

Burroughs er fjenden ikke Den Anden. Fjenden er den ideologi og de 

tankemønstre, som via sproget er indlejret i den enkelte. Derfor er det 

ikke os imod dem. Det er os imod de magtstrukturer, dén kollektive 

bevidsthed, som kontrollerer og styrer tanker, adfærd og ytringer hos 

alle medlemmer af et givet samfund. Og derfor fortæller filmen ikke 

bare en konventionel science fiction-historie om kampen mellem det 

gode og det onde. Den bruger de kunstneriske greb, der nu engang er 

til rådighed, til at sprænge sproget i stumper og stykker, til at opløse 

fortællingen og dermed frisætte både terrorister og magthavere. Hvil-

ket er to sider af samme sag.

 Selve forestillingen om at angribe magten – at løbe stormløb 

mod ‘sandhedens’ monopolhavere – ved hjælp af fysiske indgreb i den 

sproglige materie ligger dybt i hele Burroughs’ produktion, fra hans 

forfatterskab via de film- og lydeksperimenter, som han i tidens løb 

(dog mest i tresserne) begav sig af med, og frem til den ofte collage-

prægede billedkunst, der (især) optog ham i alderdommen. Hele vejen 

igennem opereres der med ikke-lineære fremstillingsformer, monta-

ger af fundne fragmenter og originalt materiale samt i det hele taget 
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strukturer, der præges af abrupte spring i tid og rum. I forfatterskabet 

kan forkærligheden for det fragmentariske spores tilbage til midten af 

halvtredserne, hvor Burroughs efter at have færdiggjort sine to første 

(mere eller mindre lineære) romaner – Junkie (1953) og Queer (1985) 

– begyndte at lede efter en litterær form, som mere præcist afspejle-

de den måde, han oplevede virkeligheden på. Det skulle selvfølgelig 

være en skrift, der kunne indfange det emneområde, som var under 

behandling, men nok så vigtigt var det, at den samtidig kunne inklu-

dere den kakofoni af indtryk og impulser, som påvirkede forfatteren i 

skrivende stund. Og så skulle det være en skrift, der ikke var bagudret-

tet, retrospektiv, men som tværtimod handlede om fremtiden – eller 

måske rettere genererede en ny virkelighed gennem selve skriveakten. Som 

Burroughs har bemærket i en af sine tidlige notesbøger: “Junk, Que-

er, Yagé, rekonstruerede min fortid. Den bog, jeg arbejder på nu, er 

et forsøg på at skabe min fremtid. I en vis forstand er der tale om en 

guidebog, et landkort.”

 Selv om Burroughs i citatet placerer den eksperimenterende 

brevroman The Yage Letters (påbegyndt i 1953, senere udvidet i samar-

bejde med Allen Ginsberg og endelig udgivet i 1963) i samme kategori 

som sine to tidligste bøger, var den i realiteten et første bud på en 

ikke-lineær fremstillingsform. Det store gennembrud på den ikke-li-

neære front kom dog først med hovedværket Naked Lunch (1959), en 

samling hallucinatoriske fragmenter (såkaldte routines), som i princip-

pet kunne læses i en hvilken som helst rækkefølge. “Read in any order. 

It makes no difference…” lød anvisningen i et brev til Ginsberg i 1957. 

Efter udgivelsen af Naked Lunch to år senere på pariserforlaget Olym-

pia Press arbejdede Burroughs videre med sine routines. Men samtidig 

følte han et behov for i endnu højere grad at sprænge skriftens betyd-
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ningskæder fra hinanden og endnu mere radikalt at underløbe den be-

vidsthedskontrol, som er indlejret i sproget – for på den måde (så vidt 

muligt) at gøre sig til en opdagelsesrejsende i sit eget indre, en forfatter, 

der som et neutralt instrument blot registrerer “what is in front of his 

senses at the moment of writing.”

 En væsentlig del af svaret på sin søgen fandt Burroughs i mø-

det med maleren, forfatteren, kosmopolitten og renæssancemennesket 

Brion Gysin. De to havde i midten af halvtredserne indledt et over-

fladisk bekendtskab i Tanger (Marokko), men kom først for alvor tæt 

på hinanden, da de fra efteråret 1958 flyttede ind dør om dør på det 

såkaldte Beat Hotel i Paris. Gysin var først og fremmest en visionær 

tænker og inspirator for sine allierede og nærmeste omgivelser. Hver-

ken som maler eller forfatter opnåede han nogensinde den samme gen-

nemslagskraft som de mest berømte af de kolleger, han omgav sig med, 

men til gengæld fostrede han den ene idé efter den anden, som gled 

ind i avantgardens reservoir af strategier – ofte i kraft af andres under-

støttelse eller videreudvikling. Således også med cut-up, der må siges at 

være en af de mest radikale litterære metoder, som blev udviklet i det 

tyvende århundrede.

I sine mange samtaler med Burroughs på Beat Hotel gav Gysin gentag-

ne gange udtryk for, at litteraturen efter hans opfattelse var halvtreds 

år bagud for billedkunsten. Han påpegede, at billedkunstnere allerede 

i begyndelsen af århundredet havde udviklet former som collage og 

assemblage, sammenstillinger af forskelligartede elementer, ofte hentet 

uden for kunstens egen sfære (mest oplagt i massekulturens ikonogra-

fiske landskaber), mens man inden for litteraturen stort set stadig hang 

fast i 1800-tallets narrative roman. Burroughs og Gysin delte tillige en 
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interesse for bevidsthedsdannelse, drømme, paranormale fænomener, 

hallucinationer og hjernens fysiske eller kemiske processer, ligesom de 

var optaget af kunst, der byggede videre på Marcel Duchamps ideer 

om readymades eller found objects. Og det var disse mange tråde, der 

løb sammen, da Gysin en efterårsdag i 1959 ved et tilfælde gjorde den 

opdagelse, som førte til cut-up. Da han under arbejdet med at skære 

nye passe-partout-rammer til sine billeder kom til at snitte ned gennem 

de aviser, han brugte som underlag, bemærkede han, at halve sætninger 

fra forskellige artikler nu dannede interessante nye ordkombinationer 

og betydninger.

 En af de første collagesætninger, Gysin læste, lød: “It is im-

possible to estimate the damage.” Han fandt det bemærkelsesværdigt, 

at der ved et tilfælde var opstået en sætning, som passede så godt til 

den situation, han stod midt i – ja, det var så sandelig umuligt at vur-

dere ødelæggelsernes omfang. Og da han begyndte at kigge efter andre 

sammentræf, faldt hans øjne blandt andet på følgende: “Her father, a 

well-known Artist until a bundle of his accented brush-work blew up 

in the sky, said, ‘We can’t do that yet. The reason I’m not buying a new 

couch is to save money. She should have known better.’” Gysin viste 

disse og flere andre lignende sætninger til Burroughs, som straks var fyr 

og flamme. Under færdiggørelsen af Naked Lunch havde han oplevet, 

hvordan bogens overordnede struktur nærmest på magisk vis var faldet 

på plads, hvilket havde været med til at styrke hans tillid til dét, man 

normalt kalder tilfældet, men som efter hans opfattelse, som tidligere 

nævnt, aldrig bare var tilfældigheder, men snarere et udtryk for, at man 

ikke var i stand til at gennemskue de mekanismer og sammenhænge, 

der lå bag. “De bedste skriverier,” har Burroughs senere påpeget (i en 

introduktion til Gysins opdagelse), “synes nærmest at være et resultat 
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af tilfældighed, men før cut-up (…) havde forfattere ikke nogen me-

toder til at producere spontane uheld. Man kan ikke ville spontanitet. 

Men man kan indføre uforudsigelige spontane faktorer med en saks.”

 Burroughs gik i gang med systematisk at udforske potentia-

lerne i den nye metode, idet han kastede sig ud i en række fysiske 

operationer med sproget. Balancerende på grænsen mellem styring og 

åbenhed for ‘tilfældet’ formede han sine tekster som collager af frag-

menter, hvoraf nogle kom fra hans egne kreative centre, mens andre 

var hentet udefra. Og lidt efter lidt fandt han frem til en brugbar blan-

ding, hvor forfatteren satte sit aftryk på teksten, samtidig med at han 

fungerede som ‘medium’ for noget, der var ham ukendt. Hvilket dog 

på ingen måde var ensbetydende med, at alt, hvad der fremkom via 

cut-up-processen, var interessant. Som Burroughs igen og igen under-

stregede, kunne den type ‘tilfældighedsbaserede’ teknikker aldrig stå 

alene: “Hvad er al skrift andet end cut-up?” spurgte han i 1966 po-

lemisk i et interview. “Nogen skal jo programmere maskinen; nogen 

skal udføre opklipningen. Husk på, at jeg først foretog en udvælgelse. 

Ud af hundredevis af potentielle sætninger, som jeg kunne have brugt, 

valgte jeg én.”

 De første eksperimenter havnede (ligesom Gysins proto-cut-

ups) i en lille bog med titlen Minutes To Go (1960) – et samarbejds-

projekt med to andre beboere på Beat Hotel: Sinclair Beiles og Gre-

gory Corso. Og herefter kastede Burroughs sig ud i tre fuldbyrdede 

cut-up-romaner, den såkaldte Cut-Up Trilogi (eller Nova Trilogi): The 

Soft Machine (1961), The Ticket That Exploded (1962) og Nova Express 

(1964). I disse opløses den traditionelle romans plotstruktur for alvor, 

samtidig med at værkerne overskrider de gængse grænser mellem kunst 

og (kvasi)videnskab. Snarere end at forføre læseren med den konventi-
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onelle fortællings greb udgør de tre bøger en slags laboratorium, hvor 

temaerne kontrol og afhængighed behandles i en skrift, som samtidig 

angribes og dekonstrueres på måder, således at læseren i stedet for at 

blive præsenteret for en ny ideologikritisk mytologi frisættes af selve 

cut-up-metodens destruktive kraft.

 Om strategiens mål sagde Burroughs i det ovenfor citerede in-

terview, at cut-up “etablerer nye forbindelser mellem billeder, hvorved 

éns synsvidde forøges”. Og, fortsatte han, cut-up “synliggør en psyko-

sanselig proces, som under alle omstændigheder er i gang hele tiden”. 

Kort sagt: “Bevidstheden er cut-up; livet er cut-up. Hver eneste gang 

man går ned ad gaden eller kigger ud ad vinduet, klippes bevidstheds-

strømmen op af tilfældige faktorer.”

 Med tiden udvidede Burroughs – når han talte om cut-up – 

sit operationsfelt til også at omfatte andre medier, herunder film. De 

første tanker om at overføre cut-up på de levende billeder luftede han 

i november 1960 i et brev til Allen Ginsberg: “Jeg kunne tænke mig 

at bruge cut-up-metoden i film. Den har introduceret en hel ekstra 

dimension af klip i sted og tid. Forestil dig bare en rejseskildring rundt 

i forskellige lande cut-up mexicaner pisser i Stockholms gader. Blodige 

optøjer på Trafalgar Square etc. etc.” Mere overordnet pegede han på, 

at den kommercielle film generelt kun udnytter en lille del af mediets 

udtryksmuligheder, hvorfor han opfordrede filmskabere til at vende 

tilbage til en basal udforskning af billedsprogets potentialer.

 Disse og andre tanker samlede han i 1975 i forbindelse med 

en række foredrag, som han gav på Jack Kerouac School of Disembodi-

ed Poetics (en afdeling på det buddhistiske universitet Naropa Institute 

i Boulder, Colorado). Overskriften var “Screenwriting and the Poten-

tials of Cinema”, og det første foredrag blev indledt med ordene: “Be-
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tragt en film som en skive af tid, med hvilken man kan gøre alt, hvad 

man har lyst til.” Herefter gennemgik Burroughs systematisk en række 

af de måder, hvorpå man kan manipulere med levende billeder – ikke 

blot for eksperimentets egen skyld, men fordi han var af den opfattel-

se, at kunst opfylder nogle af de samme funktioner som drømme, og 

at kunstnere således drømmer på andres vegne. Hvis dét er sandt, kan 

man godt dele hans bekymring over, at filmindustrien generelt vænner 

publikum til kun at drømme på én måde. Og derfor var det også kun 

logisk, at Burroughs og Gysin – efter i nogen tid have eksperimenteret 

med cut-up af tekst – kastede sig over andre medier, først lydbånd og 

derpå levende billeder.

Inden vi ser nærmere på de film, som Burroughs og Gysin – i samar-

bejde med Antony Balch og Ian Sommerville – skabte i første halvdel 

af tresserne, er der imidlertid også et andet aspekt, som skal bringes på 

bane. I fremstillinger af det pionerarbejde, som Burroughs og Gysin 

udførte i Paris i tiden omkring 1960, er der tendens til at betragte 

deres aktiviteter, som om de fandt sted i en boble – uden ilttilførsel fra 

andre kunstnere eller grupperinger. Ganske vist er parallellerne mel-

lem cut-up og dadaisternes strategier i de første årtier af det tyvende 

århundrede ofte blevet påpeget, dog gerne ud fra det overfladiske syns-

punkt, at Burroughs og Gysin blot kopierede eller genopfandt nogle af 

de greb, som Tristan Tzara og hans kreds allerede havde lanceret lang 

tid forinden. Men i det store og hele lægger de fleste kronikører vægt 

på, at den lille kreds af eksilamerikanere på Beat Hotel – måske dikte-

ret af sprogbarrieren – havde påfaldende lidt kontakt med de mange 

andre betydningsfulde kunstnere og intellektuelle (franskmænd såvel 
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som andre nationaliteter), som i de år ligeledes befandt sig i Paris eller 

omegn.

 Ikke at en sådan betragtning er helt skudt ved siden af. I det 

omfang, at der rent faktisk opstod forbindelser mellem Beat Hotel-kli-

ken og verden udenfor, var de ofte sporadiske og mindre vellykkede. 

Alligevel er det en tanke værd, at Burroughs (og hans allierede) arbej-

dede parallelt med og færdedes mange af de samme steder som eksem-

pelvis Isidore Isou og Guy Debord, frontfigurerne i to af periodens 

førende europæiske avantgardebevægelser, nemlig henholdsvis Lettris-

men (grundlagt i midten af 1940’erne) og Situationistisk Internationa-

le (grundlagt i 1957).

 Tager vi lettristerne først, var gruppens stifter, den rumænsk-

fødte digter, kunstner og filmkritiker Isidore Isou, af den opfattelse, 

at efter Charles Baudelaires selvdestruktive hengivelse til livslede og 

dandyisme som program måtte al poesi betragtes som falsk og futil. 

Derfor gik han i kødet på de enkelte ord med henblik på at adskil-

le deres betydning fra deres lyd og endte i den proces med at opløse 

sproget til dets mindste bestanddele: de enkelte bogstaver eller tegn 

(en tankegang, der i øvrigt kunne siges at være i familie med endnu ét 

af Burroughs’ slagord: “Rub out the word”). Tilsvarende havde Isou 

også ambitioner om at sprænge det eksisterende filmsprog i luften og 

grundlægge et nyt fra bunden (i øvrigt ganske som hans ligesindede 

i Danmark, Jørgen Leth, Ole John og Jens Jørgen Thorsen, godt ti 

år senere hævdede at ville gøre det med deres første film, Stopforbud 

(1963)). Isous subversive bestræbelser resulterede i 1951 i den hero-

stratisk berømte eksperimentalfilm, Venom and Eternity (Traité de bave 

et d’éternity), en manifestation af ophavsmandens teorier om en såkaldt 

“cinéma discrépant”, hvor han hyldede sine mere eller mindre grænse-
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Venom and Eternity (1951). Foto: Re:Voir.
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overskridende filmkunstneriske forbilleder (fra Griffith og Chaplin til 

Eisenstein og Buñuel), samtidig med at han forsøgte selv at gøre sig 

fortjent til en plads på filmavantgardens panteon.

Med en stjernerække af kulturelle koryfæer på rollelisten – heriblandt 

Jean-Louis Barrault, Blaise Cendrars, Jean Cocteau og André Maurois 

– bød den revolutionære (og oprindelig to timer lange) film på en ma-

nifestagtig udladning af overskridelser af de gængse filmsproglige kon-

ventioner: passager med tomme (sorte) billedrammer, billeder vendt 

på hovedet, scener eller lydoptagelser afspillet baglæns, umotiverede 

placeringer af credits flere steder undervejs, brug af lettristisk lydpoesi, 

destruktive ‘angreb’ på selve celluloiden (ridser, overmaling, blegning 

og andre former for skamferinger; med Isous terminologi: “ciselering”), 

diskontinuitet i montage og diskrepante sammenstillinger af billeder 

og lyd uden indbyrdes sammenhæng samt meget andet. Hvis det lyder 

som et slag i ansigtet på den vedtagne ‘gode smag’, er det slet ikke 

forkert. Efter at Isou og hans kammerater i april 1951 havde forsøgt at 

tiltvinge sig adgang til at få en ikke helt færdig version af filmen vist på 

festivalen i Cannes, erklærede han følgende i et manifest (i øvrigt hen-

tet fra den retorisk ophedede, præ-godardske monolog på lydsporet): 

“Filmen er blevet for fed. Den er sygeligt overvægtig. Jeg bekendtgør 

hermed filmens destruktion.”

 Springer vi så herfra til Situationistisk Internationale, møder 

vi et andet ‘signaturgreb’, der kunne siges at befinde sig et sted mel-

lem Marcel Duchamps readymade og Burroughs/Gysins cut-up. Med 

en radikalitet, der var drevet endnu længere ud end hos lettristerne, 

fraskrev medlemmerne af Situationistisk Internationale sig simpelthen 

muligheden for at skabe ‘original’ kunst og anvendte i stedet genbrug, 
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‘kidnapning’, appropriering af eksisterende medie- eller kunstmateria-

le, som blev klippet op og indsat i en ny subversiv kontekst – samlet 

kaldet détournement. Og også stifteren af Situationistisk Internatio-

nale, forfatteren og teoretikeren Guy Debord, skabte indtil flere fil-

miske værker, der måske ikke direkte kan siges at minde om de film, 

Burroughs og hans venner producerede, men som ikke desto mindre 

involverede metoder og tankegods i den retning.

 Debords første film, Howls for Sade (Hurlements en faveur de 

Sade, 1952), var – i overensstemmelse med ønsket om at fremprovoke-

re en revolution – endnu mere konsekvent end Isous i sin bestræbelse 

på at nedskrive filmsproget til noget, der lignede et absolut nulpunkt. 

Som et udtryk for generel mistro til den herskende kultur (herunder 

filmmediet) består billedsiden udelukkende af sorte og hvide flader, der 

veksler med skiftende intervaller (fra få sekunder op til flere minutter). 

Under de sorte passager (hvilket vil sige i tre fjerdedele af tiden) er 

der tavshed, mens der under de hvide passager høres fragmenter af 

en fransksproget dialog fremført af fem forskellige stemmer (en blan-

ding af originale og fundne sentenser). Filmen foregreb således i en 

vis forstand værker som Peter Kubelkas Arnulf Rainer (1960) og Tony 

Conrads The Flicker (1966) – dog ganske uden den flicker-effekt hos 

sidstnævnte (den hastige, hallucinatoriske vekslen mellem hvid og sort, 

lys og mørke), som forbandt de strukturalistiske film med Burroughs 

og Gysins eksperimenter med den såkaldte Dreamachine.

 I slutningen af halvtredserne oprettede Debords danske samar-

bejdspartner, maleren Asger Jorn, selskabet Dansk-Fransk Experimen-

talfilm Kompagni med henblik på at producere film af Debord. Og i 

henholdsvis 1959 og 1961 fulgte så to egentlige détournement-værker:  

Howls for Sade (Hurlements en faveur de Sade, 1952) og Critique of Se-
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paration (Critique de la Séperation) – den første en “fordrejet dokumen-

tar”, tilsyneladende en form for nostalgisk tilbageblik på lettristernes 

gøren og laden i begyndelsen af halvtredserne, men i virkeligheden 

endnu en mediemæssig destruktionsakt; og den anden en mere direkte 

kritisk analyse af mediet og skuespilsamfundet. Igen var der ikke bare 

tale om eksperimentalfilm, men om deciderede antifilm, hvor ophavs-

manden havde været på strandhugst i kulturens store billedreservoir for 

efterfølgende at klippe udvalgte stumper ind i sine egne fortællinger. 

Og både disse film og de détournement-bøger, som Jorn og Debord i 

perioden skabte i forskellige grader af samarbejde – for eksempel Fin 

de Copenhague (1957) – mindede på flere måder om de aktiviteter, der 

fandt sted rundt om i værelserne på Beat Hotel, ikke mindst Burroughs’ 

collage-scrapbøger, men også de film, som det skal handle om hér.

Et af de spørgsmål, der melder sig i den forbindelse, er naturligvis, om 

der var direkte kontakt mellem Burroughs/Gysin-kredsen og skikkel-

ser som Isidore Isou eller Guy Debord. Svaret er, at vi ved det ikke 

med sikkerhed. En eller anden form for udveksling af ideer har der 

tilsyneladende været, men karakteren og omfanget af den fortoner sig 

i det uvisse. Der findes vidnesbyrd om, at Burroughs så tidligt som i 

1956 i Venedig plejede social omgang med Ralph Rumney, stifteren af 

London Psychogeographical Institute, en af de avantgardegrupperin-

ger, som året efter indgik i oprettelsen af Situationistisk Internationale. 

Men intet tyder på, at kontakten mellem de to var særlig tæt. Spoler 

vi så frem til tiden på Beat Hotel i slutningen af halvtredserne og be-

gyndelsen af tresserne, siger Brion Gysin i interviewbogen Here To Go: 

Planet R-101 (1982), at der på hotellet var “et rend af lettrister”. Og en 

kendsgerning er det da også, at Gysin i 1963 – sammen med blandt 
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andre Mark Tobey og Cy Twombly – bidrog med værker til en Isou-ku-

rateret udstilling i Galerie Valérie Schmidt i Paris med titlen “La lettre 

et le signe dans la peinture contemporaine” (“Bogstavet og tegnet i 

moderne maleri”). Men lige præcis hvilke detaljer, der ligger bag, når 

Andrew Hussey i sin Debord-biografi, The Game of War (2001), skri-

ver, at Burroughs og Gysin i deres pariserår havde “kendt og beundret 

Isou”, vides ikke. Ligesom der tilsyneladende heller ikke findes hånd-

faste vidnesbyrd om, at de traf Debord. Endelig fremgår det af et brev, 

som Burroughs så sent som i juli 1967 sendte til sin franske oversætter, 

Mary Beach, at selv om der måtte have været visse kontakter i de fore-

gående år, så var relationen ikke tæt: “Er du bekendt med en fransk 

gruppe ved navn Situationistisk Internationale?” spurgte Burroughs i 

brevet. “Tilsyneladende en sofistikeret anarkistisk gruppe. Jeg tror, at 

de vil være et fortrinligt forum for de korte stykker, jeg skriver nu.”

 Omvendt må man formode, at Burroughs cirka fem år 

tidligere må have fået en eller anden grad af indføring i de ideer, der 

lå til grund for Situationistisk Internationale, idet han i forbindelse 

med en litterær konference i Edinburgh i august 1962 indledte et 

venskab med den skotske (beat)forfatter Alexander Trocchi, som 

siden midten af halvtredserne havde kendt og samarbejdet med 

Debord. Så uanset hvor spinkel forbindelsen nu end har været, har 

der i det mindste eksisteret ansatserne til en bro mellem Debords 

primært politiske analyser og Burroughs’ primært æstetiske og 

semividenskabeligt bevidsthedsudforskende projekter. Og ligesom 

der næppe kan herske tvivl om, at Burroughs ville have sympatiseret 

med Isous ‘diskrepans-film’, er det da heller ikke vanskeligt at finde 

paralleller mellem Burroughs’ civilisationsopfattelse og de tanker om 

de vestlige industrilandes kultur som en ophobning af teaterfacader 



79

(spectacles), som Debord i 1967 formulerede i sin mest kendte bog, 

Skuespilsamfundet (La société du spectacle).

 “‘Reality’ is simply a more or less constant scanning pattern 

–,” påpegede Burroughs i 1964 i det tredje bind af Cut-Up Trilogi-

en, Nova Express. Hvormed han tilsluttede sig forestillingen om den 

umiddelbart sansede virkelighed som en facade, et scanning-mønster. 

Og han fortsatte: “The scanning pattern we accept as ‘reality’ has been 

imposed by the controlling power on this planet, a power primarily 

oriented towards total control –” Kort sagt: Selv om Burroughs/Gysin 

og Debord måske ikke direkte krydsede spor i den såkaldte ‘virkelig-

hedsfilm’ (en anden af Burroughs’ betegnelser for en forprogrammeret 

virkelighed), så krydsedes deres tanker og strategier i de celluloidfilm, 

som parterne hver især skabte.

Towers Open Fire (1963)

Opholder vi os en stund ved Situationist-sporet, kan man sige, at det 

første filmangreb, Burroughs og konsorter rettede mod Debords “skue-

spilsamfund”, var Towers Open Fire (1963), en ganske ambitiøs (men 

stærkt underfinansieret) science fiction-eksperimentalfilm, skabt med 

afsæt i det konstant voksende materiale, som efterhånden fandt vej ind 

i de tre romaner i Cut-Up Trilogien, og tilsat nogle af ‘forskningsre-

sultaterne’ fra Brion Gysins billedkunstneriske laboratorium (specielt 

cut-up og flicker-effekt).

 Det meste af det, der finder sted i den blot 11 minutter lange 

film, forbliver på antydningens plan. Skulle man alligevel forsøge at 

deducere en ‘handling’, kunne den stort set koges ned til, at en gruppe 

partisaner (med Burroughs’ karakter “Colonel Bradly” i front) går til 
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angreb på et ikke nærmere specificeret magt- eller kontrolcenter, selve 

hjertet i det ‘onde systems’ monopolistiske produktion af sandhed. Et 

sted, der i Burroughs’ rumaldermytologi gerne omtales som “the grey 

room”. I 1965 forklarede Burroughs i et interview, hvad han egentlig 

mente med “det grå rum”: “Jeg ser det i høj grad som noget i retning 

af et fotografisk mørkekammer, hvor virkelighedsfotografierne produ-

ceres. Implicit i Nova Express er en teori om, at dét, vi kalder virkelig-

heden, rent faktisk er en film (…) – dét, jeg kalder en biologisk film. 

Hvad der er sket, er, at det er lykkedes for undergrundskræfterne og 

også nova-politiet at bryde igennem, forbi vagterne, således at de er 

kommet ind i det mørkekammer, hvor filmene bliver fremkaldt, og 

hvor de får adgang til at eksponere negativer og dermed forhindre be-

givenheder i at ske.”

 I en scene i begyndelsen af Towers Open Fire får forfatteren 

lejlighed til at udleve denne idé fra sin egen fiktion, idet han i filmens 

ganske bogstavelige lavbudget-iscenesættelse finder frem til et lokale 

fyldt med gamle filmdåser – formentlig en repræsentation af forestil-

lingen om et hemmeligt arkiv af ‘virkelighedsfilm’ – og giver sig til 

at manipulere dem med magiske håndbevægelser og besværgende ord: 

“Lock them out and block the door / Bar them out for ever more / 

(…) / Curse go back / Curse go back …” Herefter følger filmens ene-

ste egentlige cut-up-sekvens, hvor principperne fra den litterære col-

lageteknik søges overført på billed- såvel som lydside. Så optræder et 

stykke found footage, en Pathé-newsreel om Wall Street-børskrakket i 

1929, krydsklippet med Burroughs i skikkelse af en agentlignende type 

(iført blød hat og frakke), som på baggrund af en flimrende tv-skærm 

synes at være i færd med at indtelefonere en kodet besked – måske en 

illustration af, hvordan den lingvistiske terrorisme kan få samfundsor-
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denen til at bryde sammen? Sekvensen fører over i en længere montage 

af umiddelbart disparate elementer, som alle synes at have reference 

til forskellige former for frisættende bevidsthedsændrende aktiviteter: 

cut-up, flicker (i form af Dreamachine-sessions), scrying (en teknik, der 

indebærer, at man gennem længere tid stirrer ind i en blank overflade), 

identitetsmanipulationer (ved hjælp af projektioner), indtagelse af nar-

kotiske stoffer, hengivelse til seksuel ekstase og så videre.

Sexscenen i den pågældende sekvens er i øvrigt interessant, idet den på 

en vis måde foregriber Andy Warhols Blow Job fra 1964, hvor kameraet 

fastholdes på ansigtet af en ung mand, mens han angiveligt modtager 

et blow job af en person uden for billedrammen. I Towers Open Fire er 

der tale om en knap tredive sekunder lang optagelse, hvor man ser en 

nøgen mand (Balch) liggende på ryggen på en seng, mens han mastur-

berer (billedet er beskåret således, at man kun ser det øverste af over-

kroppen og ansigtet). “Dengang kunne man ikke bede andre om at 

masturbere på film,” sagde Balch i et interview i 1972, “så jeg anbragte 

madrassen på gulvet og lagde mig på den, således at min krops aftryk 

blev tydeligt på lagenet. Så rejste jeg mig op og indstillede kameraet 

efter aftrykket. Jeg lagde mig tilbage på sengen med en snor fæstnet til 

kameraets udløser; jeg onanerede med højre hånd, og lige før orgasmen 

trak jeg i snoren med venstre hånd. Kameraet kørte løs; jeg var bange 

for, at jeg ved at trække i snoren havde hevet kameraet nedad, så det 

filmede den nedre del af sengen.”

 Hele den omtalte passage, inklusive masturbationsscenen, 

ledsages på lydsporet af to elementer: dels marokkansk trancemusik 

(Gysins private optagelser af The Master Musicians of Jajouka); dels 

fragmenter af endnu en Burroughs-monolog, som blandt andet refe-
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rerer til hjerneforskeren William Grey Walter og i øvrigt inkluderer 

forfatterens velkendte dictum: “Anything that can be done chemically 

can be done in other ways.”

 Efter præsentationen af denne vifte af strategier og referencer 

er det blevet tid til filmens egentlige guerillaaktion, hvor Burroughs – 

iført militæruniform og gasmaske, og bevæbnet med en “orgasm gun” 

(et legetøjsgevær, der skyder med bordtennisbolde) – trænger ind i et 

lokale, formodentlig et af magtens citadeller, og destruerer et billedar-

kiv. Det er en scene, der synes at være taget direkte ud af det andet bind 

i Nova Trilogien, The Ticket That Exploded:

“You are to infiltrate, sabotage and cut communications – 

Once machine lines are cut the enemy is helpless – They 

depend on elaborate installations difficult to move or con-

ceal – Encephalographic and calculating machines film 

and TV studios, batteries of tape recorders – Remember 

you do not have to organize similar installations but me-

rely to put enemy installations out of action or take them 

over – A camera and two tape recorders can cut the lines 

laid down by a fully equipped film studio – The ovens 

and the orgasm death tune in can be blocked with large 

doses of apomorphine which breaks the circuit of positive 

feedback – But do not rely too heavily on this protection 

agent – They are moving to block apomorphine by cor-

relation with nausea gas that is by increasing the nausea 

potential – And always remember that you are operating 

under conditions of guerrilla war – Never attempt to hold 

a position under massive counter-attack –”
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Angrebet forårsager tilsyneladende, at personer rundt om i byen disin-

tegrerer, således at kun deres tøj bliver liggende tilbage på jorden. Og 

med denne del af missionen fuldbragt intensiveres forløbet nu med en 

ordre fra rebellernes kommandopost (ligeledes bemandet af Burroughs, 

denne gang i partisan-outfit): “Towers, open fire!” råber han ind i en 

mikrofon – og via apparatur og sendemaster får ordren lyd og billeder 

i samfundets kommunikationssystemer til at opløses i hvid støj. Alle 

disse manøvrer skaber tilsammen et rundhyl i magtens transmissioner, 

således at signalet i sidste ende vendes mod den ‘bestyrelse’, som også 

optrådte i begyndelsen af filmen – ironisk nok optaget i et kontor lånt 

af British Film Institute, den mest magtfulde institution i britisk film 

(og med både forfattere og repræsentanter for den britiske filmbranche 

blandt statisterne). Slutresultatet bliver, at de habitklædte magthavere 

én efter én disintegrerer – som var de blot en slags spøgelser i maski-

nen – hvorefter deres dokumenter (med kryptiske tegn og hieroglyffer) 

spredes for alle vinde.

 I filmens afsluttende sekvens udfører en ung mand, spillet af 

Michael Portman, en rigmandssøn, som Burroughs boede sammen 

med en kort overgang, nogle halvhjertede Singin’ in the Rain-dansetrin 

på fortovet foran London-biografen Rex – måske en jubeldans over 

ikke længere at være underkastet ideologisk og tankemæssig kontrol 

af en central producent af ‘sandhedsbilleder’ (hér repræsenteret ved 

Rex-biografen, et symbol på forestillingen om Hollywood som del af 

en global sammensværgelse). Skuespilsamfundets facader er faldet – el-

ler med Burroughs’ terminologi fra Nova Express: virkelighedens “scan-

ning patterns” er brudt. Men glæden varer kort. Ikke mange sekunder 

efter, at den unge mand har danset færdig og sat sig ned på kantstenen 

for at nyde en cigaret, begynder nye “mønstre” at vise sig, denne gang 
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i form af nogle uformelige plamager på himlen over ham (håndkolore-

rede røde, blå og grønne ‘skyer’ på den sort/hvide filmstrimmel). Og i 

det allersidste billede begynder guerillaaktionen forfra.

Ovenstående er naturligvis blot et bud på en læsning af, hvad der fore-

går i Towers Open Fire. Ligesom det gælder de tre cut-up-romaner, gi-

ves der ingen tydelige forklaringer i filmen. Både i skrift og på celluloid 

er formen i en vis forstand budskabet. Og i det hele taget var der i de år 

så tætte forbindelser mellem Burroughs’ forfatterskab og hans aktivite-

ter inden for andre områder, at det kan være vanskeligt at udrede, om 

det var bøgerne, der dannede afsæt for filmene, eller omvendt. Således 

noterer Burroughs forrest i den reviderede 1967-udgave af The Ticket 

That Exploded, at “det er Mr Ian Sommerville fra London, som har 

peget på brugen og betydningen af klippede lydbånd og alle de øvrige 

båndoptagereksperimenter, som omtales i denne bog. De filmeksperi-

menter, der beskrives, skylder jeg Mr Anthony Balch fra Balch Films i 

London.” Men omvendt synes et afsnit med titlen “Towers Open Fire” 

i bogen Nova Express – udsendt i 1964, altså året efter premieren på 

Towers Open Fire – at være direkte inspireret af filmen.

 For Burroughs indgik alle de forskellige udtryk og medieope-

rationer altså i et overordnet projekt. Men når det overhovedet var mu-

ligt for ham (og Gysin) rent praktisk at kaste sig ud i teknikkrævende 

eksperimenter med lydbånd og film, hang det netop sammen med de 

to personer, som han takkede i The Ticket That Exploded: Ian Sommer-

ville og Antony Balch.

 Ian Sommerville studerede egentlig matematik i Cambridge 

i England, men opholdt sig i 1959 i Paris på et legat. For at supplere 

legatet havde han fundet arbejde (og logi) i boghandlen Le Mistral (i 
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Towers O
pen Fire (1963). Foto: Antony Balch Film

s.
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dag Shakespeare and Company), hvor de fleste af beboerne fra Beat 

Hotel havde deres gang, og på den måde kom han i kontakt med Bur-

roughs, som på det tidspunkt var ved at gennemgå en både fysisk og 

psykisk krævende afvænningskur. Den kun 18-årige Sommerville blev 

fascineret af den 27 år ældre forfatter og indvilgede i at hjælpe ham 

igennem det svære forløb, en gestus, der i første omgang resulterede i et 

kærlighedsforhold og siden et livslangt venskab. Med sin matematiske 

indsigt og tekniske snilde blev Sommerville derudover en uvurderlig 

assistent for Burroughs og Gysin, som indtil da mest havde beskæftiget 

sig med medieeksperimenter på et teoretisk plan. Nu havde de pludse-

lig adgang til en person, der kunne hjælpe dem med at udføre collager, 

fotografisk arbejde og lydoptagelser, ligesom det også var Sommerville, 

som stod for at konstruere prototyperne til Gysins Dreamachine.

Året efter blev den lille kreds kompletteret, da Antony Balch kom ind 

i billedet. Balch var en ung britisk filmentusiast, som siden barndom-

men havde været nærmest besat af snart sagt alle aspekter af mediet, og 

som inden sin ankomst til Paris havde gjort erfaringer med reklame-

film, biografdrift og distribution. Herudover nærede han ambitioner 

om selv at instruere mere kunstneriske eller personlige film, og efter 

sigende var han på det tidspunkt, hvor han kom ind i kredsen om-

kring Burroughs og Gysin, i gang med at optage en eksperimenterende 

kortfilm i Paris. Ifølge Gysin var Balch dog så pinligt berørt over sit 

ungdommelige projekt, at han nægtede at vise optagelserne til nogen.

 Balch spændte kort sagt over et usædvanligt spektrum af 

erfaringer og interesser, fra det mest kommercielle til den smalleste 

avantgarde. Ud over de allerede nævnte aktiviteter var han optaget af 

samtidens kunstnerisk avancerede auteurfilm og havde i sidste halv-
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del af halvtredserne været involveret i at lancere værker af udenland-

ske instruktører i England, heriblandt Federico Fellini, Michelangelo 

Antonioni og Ingmar Bergman. Men hvis han selv nærede håb om 

at træde ind i de store filmkunstneres rækker, blev disse ambitioner 

aldrig indfriet. Senere i livet lagde Balch navn til et par deciderede 

B-film. Den ene havde titlen Secrets of Sex (1970) og var en exploita-

tionfilm med så (for genren) usædvanlige referencer som Burroughs, 

Jean Genet og Guy Debord. Mens den anden var en skrækfilm, Horror 

Hospital (1973), som med en række udpenslede voldscener ikke lod 

meget tilbage at ønske i forhold til Burroughs’ blodigt-satiriske Doktor 

Benway-routines (om end Balchs film ikke ejede Burroughs’ intelligen-

te humor). Og umiddelbart inden de to film, i 1968, udsendte Balch 

desuden en revideret udgave af Benjamin Christensens stumfilmsklas-

siker fra 1922, Häxen – nu med titlen Witchcraft Through the Ages og 

med voice-over af Burroughs. Alt sammen dog uden at opnå nogen 

videre succes. Men i 1960 lignede den entusiastiske unge filmmand 

ganske enkelt svaret på Burroughs og Gysins bønner. Og så havde han 

ovenikøbet sit eget kamera: et 35mm DeVry fra Anden Verdenskrig.

Omkring 1961 indledte Burroughs, Gysin, Sommerville og Balch de-

res samarbejde med en række optagelser, der skulle føre frem til Towers 

Open Fire. Ifølge Gysin begyndte det hele dog mere eller mindre ved en 

tilfældighed, og optagelserne fandt sted i en afslappet atmosfære: “Vi 

blev meget nære venner,” har han fortalt om forholdet til Balch, “og 

vi begyndte at filme – bare sådan små stumper hér og dér (…) med 

os selv, der gik rundt i kvarteret [omkring Beat Hotel], eller på vores 

værelser, eller hvad det nu kunne være. Så tog vi til Tanger, hvor jeg 

tidligere havde boet (…), og William kom også derned, og så filmede 
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vi lidt i Tanger. Derefter mener jeg, at vi filmede i London og senere i 

New York.”

 De optagelser, Gysin omtaler, blev i de følgende år fordelt på 

forskellige projekter (heraf flere ufuldendte). Men det første egentlige 

værk var altså Towers Open Fire, som i den sidste intensive produkti-

onsfase i London (omkring årsskiftet 1962/63) tilsyneladende mest var 

et samarbejde mellem Balch og Burroughs. I hvert fald tyder et brev, 

som Burroughs i slutningen af januar 1963 sendte til Gysin, på, at 

denne ikke var specielt tæt på processen: “Antony og jeg har haft kæt-

tersk travlt med filmen, som skrider frem efter planen og skulle være 

færdig om to uger,” skriver Burroughs (som fra foråret 1960 havde sin 

primære base i London). Og derpå giver han sig til at beskrive en række 

af filmens scener for sin ven i Paris. Blandt andet udtrykker han begej-

string for brugen af tv-støj (‘sne’ på skærmen) – en effekt, han omtaler 

som “en hvinende glas-snestorm af sølvhagl”. Og så nævner han, sådan 

en passant, at han selv spiller med i filmen, blandt andet i rollen som 

bestyrelsesformand i scenen fra British Film Institute.

 Det sidste er ikke uvæsentligt. Towers Open Fire trækker store 

veksler på Burroughs’ uudgrundelige og næsten reptilagtigt kølige ka-

risma som performer, hvorved hans sinistre persona for første gang fik 

et liv uden for skriften (man fornemmer nærmest, hvordan Balchs ka-

mera blev et redskab for den respekt og til tider angstblandede fascina-

tion, som mange i kredsen omkring Burroughs nærede for ham). Men 

samtidig udgjorde filmen som ovenfor beskrevet også en mulighed for, 

at den ikke-filmkyndige forfatter kunne gøre erfaringer med at om-

sætte ideer fra sine bøger til konkrete filmscener – og således realisere 

den praksis, som han godt et årti senere beskrev i det tidligere citerede 

Naropa-foredrag: “Enhver med et filmkamera kan spille Gud; han kan 
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køre tiden langsommere, køre den hurtigere, køre den baglæns, og han 

kan bogstavelig talt standse solen i dens bane på himlen. Derfor bør 

han passende bruge sit fortrin som Gud til at opfinde, skabe og ekspe-

rimentere med filmmediet.”

 Det var dét, Burroughs og hans venner gjorde. Snarere end 

at nærme sig den narrative films konventioner betragtede de film som 

“skiver af tid”, som de kunne manipulere med efter forgodtbefindende. 

Og over projektet svævede naturligvis de tanker og teorier om magt, 

kontrol, sprog og sandhedsmonopoler, som Burroughs havde foldet 

ud i sine litterære værker – herunder ideen om film som en metafor for 

kontrol over virkeligheden, et reality studio. Som han skrev i The Ticket 

That Exploded: 

“The film stock issued now isn’t worth the celluloid it’s 

printed on. There is nothing to back it up. The film bank 

is empty. To conceal the bankruptcy of the reality studio 

it is essential that no one should be in a position to set up 

another reality set. The reality film has now become an 

instrument and weapon of monopoly. The full weight of 

the film is directed against anyone who calls the film in 

question with particular attention to writers and artists. 

Work for the reality studio or else. Or else you will find 

out how it feels to be outside the film.”

Hvis det tankegods, der er indlejret i Towers Open Fire, kan siges at 

være på niveau med Burroughs’ forfatterskab, må filmen på et mere 

praktisk plan snarere betragtes som en etude, et katalog over de forskel-

lige ideer og metoder, som de fire filmmagere havde lyst til at udforske. 
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I én sekvens afprøver de som nævnt cut-up på levende billeder (supple-

ret af en demonstration af cut-up af tekst). I en anden demonstrerer de 

Gysins Dreamachine (med billeder optaget i forbindelse med den første 

officielle præsentation af apparatet på udstillingen “L’objet” på Musée 

des Arts Décoratifs i Paris i 1962). I en tredje eksperimenterer de med 

flicker-montage. I en fjerde inddrager de den type projektioner af an-

sigter (masker) på levende ansigter, som de i samme periode også an-

vendte i performances (inden for rammerne af Gysins kunstnergruppe 

Domaine Poétique). I en femte – newsreel-klippet om børskrakket i 

1929 – bevæger de sig ind på noget, der minder om situationisternes 

détournement-strategi. I atter andre sekvenser anvender de manipu-

lerede elektroniske signaler (på et tidspunkt, hvor videokunst endnu 

ikke var et begreb). Og hele vejen igennem indgår på lydsporet mate-

riale fra de båndoptagereksperimenter, som gik forud for firkløverets 

filmiske produktion.

Kort sagt ophober Towers Open Fire element på element i tilløbet til et 

nyt subversivt filmsprog. En bevidsthedsændrende, sprogomkalfatren-

de og revolutionær operation med mediet. Og i yderste konsekvens 

måske endda ligefrem en magisk ageren med de levende billeder, hvor 

nogle tilsyneladende harmløse allusioner til lysmasterne på et fodbold-

stadion i Gibraltar – sammen med den besværgende ordre: “Towers, 

open fire!” – i kombination med en afsporet visning i nærheden af New 

Yorks tvillingtårne et halvt århundrede senere skulle få nogle ganske 

anderledes skæbnesvangre implikationer.
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The Cut Ups (1967)

Brion Gysin har givet udtryk for, at han ikke var specielt begejstret 

for Towers Open Fire. Filmen havde sine momenter, mente han, men 

overordnet set var dens radikale sigte ikke gennemført med tilstrækkelig 

konsekvens. Dette skulle der rådes bod på i en efterfølgende film, 

The Cut Ups (1966), det eneste andet større projekt, som gruppen 

færdiggjorde.

 Først skulle de fire imidlertid igennem en længere proces, 

hvor de forsøgte at pejle sig ind på, hvordan en opfølger til debut-

filmen kunne se ud. Specielt Burroughs og Balch gjorde sig mange 

tanker i den anledning. I et brev sendt fra Tanger i marts 1964 takkede 

Burroughs (som var rejst til Marokko for at færdiggøre Nova Express) 

således Balch for et tilsendt manuskriptudkast. Han nævner ikke pro-

jektets titel, men der kunne være tale om en aldrig færdiggjort film 

med arbejdstitlen Guerrilla Conditions (i andre sammenhænge beskre-

vet som en godt tyve minutter lang stumfilm, der skulle dokumentere 

Burroughs og Gysins forskellige aktiviteter i Paris, London, Tanger og 

New York). Og samtidig med at Burroughs kvitterede for modtagel-

sen af manuskriptet, benyttede han lejligheden til at komme med en 

længere udredning om, hvordan nogle af de tekniske ideer fra Towers 

Open Fire kunne videreudvikles. Eksempelvis var han meget optaget 

af at blande brugen af loops med cut-up (brevet underskrev han sågar 

“Loopingly William Burroughs”).

 Et halvt år senere skrev Burroughs (igen fra Tanger) til ven-

nen Alexander Trocchi – der på det tidspunkt havde medvirket som 

statist i Towers Open Fire – og fortalte, at han netop havde taget af-
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sked med Balch, som havde været på besøg for at optage materiale 

til en ny film. Et projekt, som Burroughs tilsyneladende var meget 

optimistisk omkring: 

“[Balch] har siden Towers Open Fire gjort en række særdeles 

interessante tekniske opdagelser, som jeg mener vil revo-

lutionere filmindustrien. (…) Det mest revolutionerende 

aspekt er det økonomiske. Vi har udviklet en metode til 

at lave film, som har større underholdningsværdi end de 

meget kostbare film, der nu vises, og som kan produceres 

for en udgift, der ikke overstiger de nødvendige omkost-

ninger til råfilm og laboratoriearbejde.”

I april 1965 skrev Burroughs til Ian Sommerville og fortalte, at han og 

Gysin havde haft besøg af Balch i New York, og at de havde optaget 

en del materiale: en sekvens med Gysin, der arbejdede med sin billed-

kunst; en scene, hvor Burroughs foregav at være en læge i færd med 

at undersøge en ung mand (Bruce Holbrook); gadebilleder fra China 

Town; samt forskelligt andet. Tilsyneladende var der stadig tale om 

det samme projekt (Guerrilla Conditions). Men nogle måneder senere 

nævnte Burroughs i et brev, at den film, de nu arbejdede på, havde 

titlen Bad News, og samtidig fremgik det, at han i den nye film – li-

gesom i Towers Open Fire – selv skulle optræde i forskellige forklæd-

ninger, mens den øvrige rollebesætning skulle udgøres af “karakterer 

fra mine skriverier”.

 Ved udgangen af 1965 var ambitionsniveauet tilsyneladende 

vokset til en spillefilm – en Scientology-inspireret science fiction-film, 

der skulle være så radikal i sit udtryk, at den måtte indledes med en 
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såkaldt disclaimer: “Vi skal advare Dem om, at det er farligt at overvære 

denne film, og at kun personer med stærke nerver og en selvberoende 

karakter bør kaste sig ud i dette forehavende, og derfor har vi bevidst 

sat billetprisen så højt, at det vil tage modet fra tilfældige og uforbered-

te vidner.” Selv om det sidste formodentlig var ment humoristisk, kun-

ne det virke, som om Burroughs’ filmideer på dette tidspunkt var godt 

på vej til at overskride grænsen fra det realiserbare til de rene og skære 

fantasier (routines i Burroughs’ jargon). Ligesom Guerrilla Conditions 

udmøntede Bad News sig da heller aldrig i et færdigt værk. Og i stedet 

blev det ophobede materiale investeret i et ganske anderledes stringent 

projekt. Et projekt, der måtte siges at leve op til den radikalitet, som 

Gysin efterlyste. Kort sagt: Efter i en årrække at have bakset med at 

få elementer af narration og træk fra mere gængse eksperimentalfilm 

til at fungere sammen med deres egne koncepter bekendte Burroughs, 

Gysin, Sommerville og Balch nu kulør og lod alle deres anstrengelser 

permutere ind i en film, der slet og ret fik titlen: The Cut Ups.

Konceptet var enkelt. I programteksten “Cut-Ups Self-Explained” (op-

rindelig trykt i Evergreen Review i 1964) havde Gysin reflekteret over 

sin fornemmelse af, at litteraturen var halvtreds år bagud for billedkun-

sten: “Jeg foreslår at anvende malernes teknikker på skriften; så enkle 

og direkte greb som collage eller montage. Skær gennem siderne på en 

hvilken som helst bog eller avis … på den lange led, for eksempel, og 

bland så søjlerne på en ny måde.” Gysin foreslog, at man fordelte sine 

opklippede tekststrimler i tre klummer. Og nu var ideen så at overføre 

dette koncept på filmmediet – blot med fire ‘klummer’ i stedet for tre. 

Balch samlede det forhåndenværende filmmateriale på fire ruller, fra 

henholdsvis Paris (A), New York (B), London (C) og Tanger (D). Og 
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derpå hyrede han en klipper og instruerede hende i at klippe rullerne 

op i stumper af én fods længde og derpå montere dem sammen, således 

at de alternerede efter et helt mekanisk system – A, B, C, D, A, B, C, D 

og så videre. På den måde opnåede man, at der i filmen ikke optræder 

en eneste egentlig scene. Den beskuer, der koncentrerer sig, vil kunne 

identificere forskellige situationer: Burroughs på diverse hotelværelser 

og gader; Gysin i Paris iført en trøje med hieroglyffer på ryggen; Gysin 

i færd med at skabe et af sine ‘grid-malerier’ (med en malerrulle); frag-

menter af noget, der kunne være tænkt som scener til en film noir-pa-

stiche; Burroughs foran selskabet Burroughs Corporations hovedkvar-

ter i New York; udsigten over en by filmet gennem en Dreamachine; og 

meget andet. Men alle tilløb til en konventionel filmisk grammatik er 

sat ud af spillet. I The Cut Ups er filmmediet – igen med et lån fra Bur-

roughs’ foredrag i Boulder – behandlet som “skiver af tid”, med hvilke 

de fire ophavsmænd “spiller Gud”.

 Da billedsiden var klar, gik Burroughs og Sommerville i gang 

med at producere et lydspor i præcis samme længde (tyve minutter og 

fire sekunder). Lydsporet består af fire korte sentenser, læst på skift (og 

med varierende rytmer og betoninger) af Burroughs og Gysin: “Yes. 

Hello. / Look at this picture. / Does it seem to be persisting? / Good. 

Thank you.” Replikkerne var hentet fra nogle test-tekster (såkald-

te “Preclear Assessment Sheets”), som det var lykkedes Burroughs at 

smugle ud fra Scientology-sektens hovedkvarter i London i 1960. Og 

den metriske montage, hvor hver indstilling vises så kort, at beskueren 

kun lige akkurat kan nå at aflæse motivet, skaber sammen med den 

repetitive dialog en nærmest hypnotisk effekt, der gør The Cut Ups til 

et af de filmværker, som fæstner sig hos publikum i kraft af konceptu-

elle og fysiske påvirkninger snarere end noget rent indholdsmæssigt. I 
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den lettristiske Venom and Eternity havde Isidore Isou i sin monolog 

på lydsporet erklæret: “Lad folk komme ud af biografen med en ho-

vedpine. Der er så mange film, som efterlader én lige så dum, som da 

man kom ind. Jeg vil hellere give folk en migræne end slet ikke noget.” 

Noget lignende kunne siges om The Cut Ups. Filmen repræsenterer ikke 

et guerillaangreb, den er et angreb.

Takket være Antony Balchs kontakter i den kommercielle filmverden 

blev Towers Open Fire og The Cut Ups i første omgang ikke forvist til 

undergrunden, men fik officiel premiere i to af tidens anerkendte art 

cinemas. Towers Open Fire blev således første gang vist i juni 1963 

i Paris Pullman Cinema i Fulham-kvarteret i det vestlige London (i 

øvrigt som forfilm til Freaks, Tod Brownings kultklassiker fra 1932, 

som Balch havde erhvervet de britiske distributionsrettigheder til). 

Mens The Cut Ups fik premiere i 1966 i biografen Cinephone på 

Oxford Street.

 The Cut Ups kørte i fjorten dage, og reaktionerne fra publi-

kum var voldsomme – men dog ikke helt så voldsomme, som da Guy 

Debord i 1952 havde præsenteret den billedløse Howls for Sade ved et 

par skandaleombruste visninger i Paris, hvor der blev kastet peber og 

stinkbomber i salen, og hvor der udbrød slagsmål mellem sympatisø-

rer og modstandere (visninger, som Burroughs og Gysin sandsynligvis 

havde hørt om, selv om det var før deres tid i Paris). Med hensyn til 

The Cut Ups så var der dem, der fandt dens radikalitet modig og in-

spirerende, mens andre opfattede filmen som provokerende, forargelig 

eller direkte afskyelig – ja, en del klagede ligefrem over at have fået 

hovedpine og forlangte at få pengene igen (en reaktion, som både Isou 

og Debord kun kan have været misundelige på).
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I et interview har Brion Gysin udtalt, at Burroughs “pressede cut-up 

så langt (…), at han skabte tekster, der var kvalmende smertefulde at 

læse, også for ham selv”. Og noget lignende kunne man hævde om The 

Cut Ups. I hvert fald besluttede biografens bestyrer at tage filmen af pla-

katen, fordi den angiveligt fik publikum til at opføre sig uberegneligt. 

Folk glemte de mest mærkværdige ting i salen, har Gysin fortalt. “Der 

var indtil flere damer, som havde efterladt deres håndtasker eller bukser 

eller paraplyer eller sko – et ekstraordinært antal af de mest utrolige 

objekter, som man aldrig tidligere havde oplevet, at folk glemte.”

 Til gengæld fandt hverken Towers Open Fire eller The Cut Ups 

– som nævnt i indledningen – umiddelbart deres vej ind i den ameri-

kanske avantgardefilms historie. Der findes vidnesbyrd, som peger på, 

at Towers Open Fire havde sin amerikanske premiere i forbindelse med 

den første udgave af New York Film Festival i september 1963 (formo-

dentlig på initiativ af Amos Vogel, som var medstifter af festivalen). Og 

ligeledes er der noget, som tyder på, at filmen indgik i den omfattende 

præsentation af amerikanske avantgardefilm på festivalen i Knokke-

le-Zoute i Belgien i december 1963, en begivenhed, der især gik over 

i historien på grund af skandalen omkring censuren af Jack Smiths 

Flaming Creatures.

 At Balch var til stede i Knokke-le-Zoute omkring årsskiftet 

1963/64, bekræftes af flere kilder. I bogen Bomb Culture (1968) beret-

ter den engelske forfatter og redaktør Jeff Nuttall om en episode i de 

første vinterkolde måneder af 1964, hvor han mødtes med Burroughs 

og Balch på et hotelværelse i Bayswater i det centrale London. Og iføl-

ge Nuttall havde i hvert fald Balch kort forinden været på festivalen i 

Belgien, hvor han angiveligt var besvimet af bevægelse under visningen 

af en “fødselsfilm” af Stan Brakhage (formentlig Window Water Baby 
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Moving, 1959). Det fremgår også, at hverken Balch eller Burroughs 

var imponerede over Flaming Creatures, men at de til gengæld var helt 

oppe at køre over eksperimenter med “subliminale effekter – den di-

rekte påvirkning af nerverne, selve tanken om at forvrænge, omdirigere 

det neurofysiologiske kompleks. Militant McLuhan.”

 Om Burroughs ledsagede Balch under besøget i Knokke-le-

Zoute – og om han overhovedet havde set Flaming Creatures – er tvivl-

somt. For det første fulgte han generelt ikke med i, hvad der skete på 

avantgardefilmfronten. Og for det andet findes der ingen vidnesbyrd 

om, at han skulle have været til stede i forbindelse med visningen af 

Towers Open Fire i Belgien. De sandsynlige visninger af Towers Open 

Fire på New York Film Festival i september og i Knokke-le-Zoute nog-

le måneder senere bragte altså ikke nødvendigvis Burroughs og hans 

allierede tættere på den amerikanske avantgardefilmscene. Og at den 

distance, der således fra begyndelsen fandtes mellem New American 

Cinema-miljøet og de filmeksperimenter, som Burroughs, Gysin, 

Balch og Sommerville syslede med, ikke blev mindre med årene, er 

let at konstatere. Sværere er det straks at finde forklaringer herpå. Et 

bud kunne være, at Burroughs og hans venner trods alt kun flirtede ret 

sporadisk med de levende billeder, og at de samlet set bedst kunne ru-

briceres som cross-over-kunstnere, der havde deres egentlige fodfæste 

andre steder end i filmmediet. Et andet kunne være, at Balch (der var 

krediteret som instruktør) – med rette – blev betragtet som englænder 

og dermed ikke-amerikaner.

Endelig har Gysin i et interview i 1984 luftet den teori, at amerika-

nerne – og hér tænkes specielt på Jonas Mekas og hans kreds – ikke 

brød sig om Burroughs og de personer, han omgav sig med, og derfor 
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bevidst forsøgte at holde dem ude. “Helt fra begyndelsen forholdt det 

sig sådan, at hele New Yorks kunst-establishment, inklusive Jonas Me-

kas, ikke ville have noget med os at gøre,” konstaterede Gysin om de 

forskellige forsøg, som han og Burroughs op gennem tresserne gjorde 

på at nærme sig Manhattans kunstscene. “Det var især på grund af 

Naked Lunch, ikke så meget på grund af mig (…). Vi ankom med en 

meget tung aura af en vis type renommé, som ingen ville have noget 

med at gøre. De opfattede [Naked Lunch] som en sværvægter, og jeg 

tror, at det var et spørgsmål om konkurrence. De forsøgte selv at være 

sværvægtere – Mekas, Warhol. (…) Og derfor opfattede de både Wil-

liam og mig som meget farlige. William specielt farlig.”

 Tanken virker absurd, især når man tænker på den massive be-

undring, som Burroughs var genstand for netop i New Yorks kunstcirk-

ler. Og spørgsmålet er, om det ikke er den notorisk paranoide Gysin, 

som i et svagt øjeblik har ladet sin misundelse over vennen Burroughs’ 

succes dække over det faktum, at påfaldende mange af de projekter, 

han selv var kreativ primus motor bag – alle deres nyskabende kvali-

teter ufortalt – blev henvist til en plads uden for det brede publikum 

og de etablerede kunstinstitutioners opmærksomhedsfelt. At mange 

af Gysins ideer og projekter så hen ad vejen (og specielt efter hans 

død) blev pejlemærker inden for såvel en amerikansk som en europæisk 

avantgardediskurs, er en anden historie. Mens han levede, havde hans 

ideer det med at forsvinde ned i et sort hul mellem internt beundret 

pionerkunst og kulturel usynlighed. Og det gjaldt også Towers Open 

Fire og The Cut Ups. Hvilket imidlertid ikke bør skygge for den om-

stændighed, at det i dag er oplagt at betragte filmene som vigtige skridt 

på vejen inden for et bredere felt af (avantgarde)kunstneriske strøm-

ninger i det tyvende århundrede. Et felt, der omfatter fænomener og 
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grupperinger som collage, assemblage, dadaisme, surrealisme, musique 

concrète, multimediekunst, Fluxus, Al Hansens New York Audio-Vi-

sual Group, Allan Kaprows Happenings, Dick Higgins’ intermedia og 

så videre – samt naturligvis også Lettrisme og Situationisme.

Fra drømme om nye filmprojekter til drømme om gamle film

Med The Cut Ups ophørte i realiteten William S. Burroughs’ ekspe-

rimenter med filmmediet. Ganske vist eksisterer der yderligere et par 

titler med hans navn og medvirken – William Buys a Parrot (1964) 

og Bill and Tony (1972) – men der er tale om fragmenter snarere end 

egentlige værker, og idémæssigt tilføjer de ikke noget væsentligt til de 

to ovenfor omtalte film. I sin korrespondance med Antony Balch fort-

satte Burroughs også efter premieren på The Cut Ups i 1966 med at 

skitsere nye filmideer, men på et praktisk plan syntes impulsen til at 

udforske filmsproget med afsæt i cut-up og relaterede strategier at ebbe 

ud i sidste halvdel af tresserne.

 Det betød imidlertid ikke, at Burroughs mistede interes-

sen for film som sådan. Mange af de bøger, han skrev fra slutningen 

af tresserne og frem til sin død i 1997, er gennemsyret af filmrela-

teret jargon og referencer til filmiske koncepter – ja, et par af dem 

fremstår sågar som romaner i form af filmmanuskripter. Det gælder 

ikke mindst The Last Words of Dutch Schultz (1969) og Blade Run-

ner (1979). Og hertil kommer, at Burroughs også i en årrække var 

involveret i et forsøg på at omsætte hovedværket Naked Lunch til en 

spillefilm – med Gysin som manuskriptforfatter, Balch som instruktør 

og på forskellige tidspunkter så prominente navne som Mick Jagger 

og Dennis Hopper på rollelisten. Det var et projekt, der op gennem 
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halvfjerdserne optog ganske megen tid for de involverede, men som 

i sidste ende måtte opgives – hvorefter det slumrede frem til 1991, 

hvor David Cronenberg udsendte sit bud på en bredere appelleren-

de filmudgave af den hallucinatorisk billedmyldrende og dystopisk 

mareridtsgennemsyrede kultroman.

 Parallelt med disse aktiviteter gik Towers Open Fire og The Cut 

Ups stille og roligt i glemmebogen. Lige indtil det musikalske under-

grundsikon Genesis P-Orridge – umiddelbart efter Antony Balchs død 

i 1980 – påtog sig opgaven med at redde, opbevare og senere genud-

sende de gamle film, først på en videokassette og siden på dvd (under 

titlen Thee Films 1950s – 1960s). I dette regi nåede filmene ud til nye 

generationer, som på den måde kom til at stifte bekendtskab med Bur-

roughs’ univers. Men at Burroughs heller ikke selv havde glemt filmene 

– på trods af at han i de sidste mange år af sit liv sjældent refererede til 

dem i offentlige sammenhænge – vidner en passage i hans posthumt 

udsendte dagbøger om:

“Kan jeg bringe det tilbage,” spurgte den 83-årige forfatter 

sig selv i et notat fra januar 1997, “magien og farligheden 

og frygten fra hine dage i 9 rue Git-le-Coeur og London 

og Tanger – de magiske fotografier og film – / Fik rystet 

dem lidt. En biografbestyrer sagde, at han aldrig havde 

modtaget så mange snerrende klager, eller så mange hjer-

telige lykønskninger, eller set så mange glemte objekter på 

sæderne – kameraer, paraplyer, punge (som regel tomme), 

hatte, etc. Dag efter dag flimrede filmen: ‘Towers, Open 

Fire.’”
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Lars Movin, forfatter, foredragsholder og filmmager. 
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