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Et hjem – er det ikke noget optisk?
– Émile Rousseau (Jean-Pierre Léaud) i
Le gai savoir (Jean-Luc Godard, 1969).

1.

TILFLUGTSSTED
Han har et hemmeligt sted,
hvor ingen kan finde ham
og verdener at udforske
i sin egen baghave.
– Geoffrey Hayes, Bear by Himself (1998)

Hvor mange minder fra barndommen er ikke forbundet med drømmen – hvad enten disse er fremstillet som kulturindustriernes artefakter (børnebøger, sange, film) eller som souvenirs fra en persons
mentale og følelsesmæssige historie – om et hemmeligt sted? Og
dette sted er et fristed, et tilflugtssted, som ofte er en del af et hjem,
men på en eller anden måde også er adskilt fra det. Frances Hodgson
Burnetts højtelskede roman The Secret Garden (1911) har for eksempel givet anledning til (mindst) tre filmfortolkninger, tre tv-serier, to
western-animationsfilm samt en japansk anime. Men det hemmelige
sted behøver ikke engang at være noget så lokaliserbart som et stykke jord i en have. “Jeg elsker dulgte passager, biblioteker indhyldet
i stilhed, trapper, der fører ukendte steder hen og skjulte pengeskabe,” skrev Luis Buñuel i sin selvbiografi. “Jeg har et i mit hjem, men
jeg siger ikke hvor!”
I Nicholas Rays film The Lusty Men (1952) vender Jeff
(Robert Mitchum), den tidligere, men nu afdankede rodeokonge, tilbage til sit barndomshjem, der står forladt, øde og forvitret.
Hvad har han gang i, da han klatrer ned under husets fortrappe?
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Den indledende særhed og det dernæst gribende ved dette øjeblik
stammer fra synet af denne hæderlige mand, der ikke længere står
oprejst, men nu, i stedet, kryber fladt rundt på maven, indeklemt,
gjort føjelig og feminin, mellem husets rådne træbjælker og store
edderkoppespind, der klistrer til hans ansigt. Han er faktisk vendt
hjem til sit eget hemmelige sted: til sin lille, beskedne æske, fuld af
minder (en mønt, et frimærke, en hårtot), der har ligget skjult under
husets fortrappe. Men dette er ikke længere et hjem, og Jeff er ikke
længere et barn – derfor må han, efter dette øjebliks tilflugt, hale sig
selv op mod en fremtid, hvis eneste sikre udsigt er døden selv.
Det er en kendt scene. I Wim Wenders’ Lightning Over
Water (1980) viser Ray det præcist samme øjeblik fra The Lusty
Men for et publikum på Vassar College i USA. “Det er mig,” bemærker han og peger op på skærmen. Rodeostjernen og filminstruktøren: to offentlige liv og to offentlige dødsfald (Jeff på rodeoarenaen, Ray i Wenders’ film) – med, i et kort øjeblik, et sted, som
ingen andre rigtigt kender eller deler, og som aldrig kan forsvinde,
mens bevidstheden stadig flimrer, et tilflugtssted. Hvad sagde Ray
til de studerende om sin gamle film? “I virkeligheden handler den
bare om mennesker, der mere end noget andet længes efter et sted,
de kan kalde deres eget. Det var den store amerikanske drøm på
det tidspunkt”. En hemmelig identifikation rækker ligeledes ud fra
tilskuerrækkerne, som et væv af små linjer fra hver enkelt tilskuers
indre til skærmen: det er mig, det er historien om mit eget tilflugtssted. Jeg husker det tydeligt...
Barndommen er den tid, hvor børn (af gode, dårlige eller
blot pragmatiske grunde) ofte overlades til at være alene med dem
selv. Det, som de film og bøger, der hylder det hemmelige sted udtrykker, er en ærefrygtindgydende respekt for privatliv og individuel autonomi – noget der (generelt set) er tilladt børn, men nægtet
voksne. Det hemmelige steds billedsprog er forbundet med alle
mulige slags strategier for at skjule noget. I sin selvbiografi A Little
House of Your Own (1954) erklærede børnebilledbogsforfatteren
Beatrice Schenk de Regniers: “Dette er det vigtigste at huske på.
Alle er nødt til at have deres eget lille hus. Alle drenge skal have
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deres eget lille hus. Alle piger burde have deres eget lille hus for
dem selv”.
“Han har et hemmeligt sted / hvor ingen kan finde ham /
og verdener at udforske / i sin egen baghave.” Den dobbelte bevægelse i fantasien om det hemmelige sted er i første omgang en
indskrænkning af rum-tid-koordinaterne, en sammentrækning af
verden og én selv; og dernæst, på nærmest magisk vis, eksplosionen af rummet til en ny sfære, en ny verden. Vi befinder os her i en
verden af filmisk intensivering, skabt af det indres dyrebare ‘fantasmagorier’ (som Walter Benjamin betegnede Charles Baudelaires
poetik), der skinner igennem i Walerian Borowczyks ekstreme
nærbilleder af mærkværdige nipsgenstande, eller ringen, der styrer
plottet i Henry Hathaways’ deliriske og romantiske fantasyfilm,
Peter Ibbetson (1935):
Det ligner en ring, men er det ikke. Det er verdens vægge.
Og inden for dem findes al længsels magi. Det er inden for
dem, hun lever. Og alt inden for dem leder hen til hende –
hver en gade, hver en passage og det ottende hav. Det er en
verden. Det er vores verden.
Det problematiske ved tilflugtsstedet er ikke det, der er udenfor
(Utopia), men det, der er indeni. Tilflugtssteder er altid indeni, i
genstandenes hemmelige indre – indeni ens hoved, gemt væk i et
hjørne eller nedenunder i et storcenter, selv bag en interimistisk
maske; de er skjulte. Tilflugtsstedet er pausen, lettelsen, øen midt i
hverdagslivets pligter og rædsler. Men hvordan forholder samtidens
film og tv sig til sådanne tilflugtssteder?
2.

BOOMERANGEFFEKTEN

Det er en enestående film og blandt de mærkeligste i filmhistorien. Den er også, på flere niveauer, dybt profetisk – særligt når
det kommer til skildringen af hjemmet. Josef von Sternbergs film
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The Lusty Men (1952), Nicholas Ray. RKO
The Saga of Anathan (1953), Josef von Sternberg. Kino Lorber
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The Saga of Anatahan (først udgivet i 1953, men redigeret igen af
instruktøren i 1958), der er baseret på en virkelig historie fra 2.
verdenskrig, og som foregår på en tropisk ø, men blev optaget i et
japansk studie, benytter den frodige, barokke stil, som instruktøren
er mest kendt for, for med fuldt overlæg at forsøge at udjævne den.
Hver eneste indstilling er bogstaveligt talt et sammenklumpet, spatialt utydeligt virvar af kunstige grene, blade, slør, net og planker.
Billeddybden bliver således annulleret, brutalt mast sammen; Sternbergs belysning forstærker ikke længere et ansigts eller en figurs
skønhed, men skjuler eller formørker, udvisker det endda. Jonathan
Rosenbaum har sammenfattet dette tydeligt:
Grundpillen i Sternbergs ry er, at hans visuelle besættelser (fra [Marlene] Dietrich til net, til nipsting, til tåge -og
røgteksturer) nægtes deres Hollywood-betræk og enten
udjævnes til parodiens punkt, eller, med en mere korrekt
formulering, røntgenfotograferes ind i et diagram, der
fremhæver deres begrænsninger, samtidig med, at det reducerer deres mere forførende illusoriske aspekter.
Rummet i The Saga of Anatahan – rum her forstået i filmiske termer, som den komplekse sammenkædning af synligt rum, de i selve
billedet iscenesatte rumlige forhold og evigt foranderlige, variable
afstande tilvejebragt af kameraet og sammenklipningen – er hensigtsmæssigt usædvanligt. Det er både enestående i dets excentricitet og monotonalitet: Hver en del af dette rum ser næsten nøjagtigt
ens ud. Med tanke på det karakteristiske “indelukkede sternbergske
rum”, som her er forenet med en “glansløs procession af kompositioner med helt centrerede indstillinger”, hvilket resulterer i “en
formalisme, der er gået amok, hvis helhedstekstur er blevet så flad,
hård og ensartet, at man til sidst kan træde hen over det som et
gulv,” konkluderer Rosenbaum i en slående lignelse: “De forskellige
områder af Anatahan ligner til forveksling et pibeorgels indbyrdes
udskiftelige dele”. I hans analyse finder denne udgravning, som er
funderet i en visuel interesse (og nydelse), sted for på usædvanlig og
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radikal vis at henlede vores opmærksomhed på lydsiden – og vender
således op og ned på den narrative filmkunsts sædvanlige billede/
lyd-hierarki.
Den hædrede Nouveau Roman-forfatter Claude Ollier
(1922-2014), som var en af de tidligste og mest dybdegående forkæmpere for Sternbergs sidste film (selvom den strengt taget ikke
blev hans sidste, så blev den uforbeholdent hans mest værdsatte og
personlige produktion), forstod æstetikken og etikken i The Saga
of Anatahan på lidt anderledes vis. Alle Sternbergs værker følger,
i hans øjne, en ensartet rumlig vej: rejsen fra makrokosmos (ofte
udtrykt gennem animeringen af et kartografisk kort) ind i mikrokosmosset; deres diegetiske verdener skrumper i målestok, for ofte
til slut at lande inden for et hjemligt rum. Som Ollier skriver, følger
filmen den sædvanlige model:
Fra begyndelsen af filmen snøres en række koncentriske
ringe sammen: En ring er Stillehavet (det almene krigsteater), en anden er den ø, hvorpå de forliste karakterer er
skyllet op på land (et andet, men grinagtigt krigsteater); en
junglens ring (en homogen, abstrakt stemning), en ring,
udgjort af de opstablede hytter (et tilflugtssted ført i forsædet af den kvinde, der ‘animerer’ dette rum).
Når vi imidlertid når ind til det inderste punkt i det i stigende grad
koncentrerede forløb i The Saga of Anatahan – hjemmet, der er en
‘pælehytte’ – mærker vi som tilskuere knapt nok, at vi er nået ind i
et sted eller hen til et sted. (Bemærkelsesværdigt nok er den japanske titel på en roman fra 1998 af Kaoru Ohno, der dramatiserer den
selvsamme fortælling fra det virkelige liv, oversat som Distant Seas,
Locked Room). Ollier understreger det centrale ved kvindefiguren
Keiko (Akemi Negishi) i dette destillerede sternbergske scenarie:
Midt i dette planetariske mikrokosmos dukker Keiko
op gennem et forhæng af muslingeskaller, som den sidste vigtige del i disse kampe. Som følge af en blændende
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grænseindsnævring, en eksemplarisk overflytning – endnu
en gang – fra det historiske felt til det erotiske.
Alligevel ophidser denne erotiske komponent – utvivlsomt essentiel
for historien og dens logik – ikke noget i Anatahan, hverken filmen
eller dens publikum. Vi er ikke længere i en verden af ‘tilflugtsagtig’
intensivering eller ekstatisk koncentration – denne affektive eksplosion fra det indvendige af et hemmeligt rum. Ting forbliver flade og
fjerne; pibeorglets dele forbliver udskiftelige og umulige at skelne fra
hinanden. Sternberg transformerer interiøret i fortællingens isolerede
hjem til en kulisse gennem sine frontale totalindstillinger og laterale
mise-en-scène. De mange billeder af udspionerende ansigter i det
provisoriske vindue forstærker blot den teatralske kunstighed, snarere end at intensivere dette (kvasi-ægteskabelige) rums hellige indre.
Men dette er ikke ligefrem en blindgyde eller en skuffelse. Effekten af Sternbergs stilistiske valg er at kaste os udenfor —
hinsides familiens lukkede cirkel i hjemmet. Det fungerer som en
pludselig venden vrangen ud på rummet, som en boomerang-effekt.
Når først dette skrøbelige hjem er gennemboret, efter det ubønhørligt indadvendte drama, hvor “tegn på krig er vendt op og ned”
og “våbnene er vendt om”, ifølge Ollier, sker der en ny drejning i
den barokke spiral (eller skrue): Ligesom karaktererne påbegynder
vi endnu en gang rejsen mod det, der ligger udenfor, tilbage mod
Japan og verden i bredere forstand – for at blive genforenet med Historien, for at blive mødt af en velkomstkomité i lufthavnen i endnu
et spøgelsesagtigt hjemland, som er blevet forvandlet til et refleksivt
og blinkende filmisk lysshow af paparazziernes blitzpærer.
3.

DEN TAVSE NAT

Petr Králs In Search of the Essence of Place (2012) – en lidt mindre selvbevidst proustiansk gengivelse af den engelske titel kunne
være Investigation of Places – består af nogle usædvanlige selvbiografiske erindringer, eftersom de almindelige, forventelige spor
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af forfatterens ‘menneskelige historie’ næsten er helt fraværende.
Bogen er en optegnelse, en fremmanen af steder, som fortælleren –
der giver sig selv tilnavnet ‘udforskeren’ – har strejfet igennem over
mindst seks årtier og i lige så mange lande. Men i dette tilfælde er
stedet sjældent en by eller et land; det kan være noget så banalt, så almindeligt, som en mark, en væg, en butiksfacade eller et gadehjørne.
Som ung surrealist drager Král ud for at udforske mysterier
og vidundere i de tilsyneladende banale brokker af hverdagslivets
bybillede; han dyrker sine dagdrømme om det utrolige teater, der
formentligt udspiller sig om natten mellem genstandene i de forladte
varehuse, de tomme klasseværelser eller de ubrugte, midlertidige
kontorer på kanten af byggepladser. Alle hans værker er funderet i
en stærk følelse af at være blevet smidt ud af sit hjem (og hjemland),
for derigennem at påtage sig rollen som en person i evigt eksil eller
som vandringsmand. “Det, han synes at klamre sig til,” skriver han
reflekterende, “er en idé om et umuligt fristed”.
Men kan man vende hjem igen, eller overhovedet finde
sporet af det for længst forsvundne tilflugtssted? Hvad vil det betyde for én, hvis man tager Rainer Maria Rilkes påbud til sig om at
‘træde ud i aftenen’? Král lever og ånder for intensiveringens poetiske erfaring; men som han fortsætter sin rejse, unddrager den slags
blændende, surrealistiske illumination ham mere og mere. “Ved at
konfrontere disse genstande og insistere på, at de skal lukke ham ind
i deres hemmelige rum,” skriver han længselsfyldt, “formår udforskeren blot at overtale dem til at åbne døren til den tavse nat, som de
vogter, på klem.”
Denne tavse nat viser sig at være nådesløs. Den verden,
som Král forsøger at gøre fremskridt i, afviser ham og holder ham
med armslængde – på en sådan facon, at det leder tankerne hen
på Martin Heideggers filosofi i Von Wesen des Grundes (oversat til
engelsk af en ung Terence Malick i 1969), og, i hans følge, Stanley
Cavells filosofi i The World Viewed (1971). Det, som Král engang på
optimistisk vis, apropos den afsluttende, betagende scene i Terrence
Malicks Days of Heaven (1978), kaldte den “midlertidige genåbning af verden” – “vi står i universets kulisser, der på samme tid er
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scenen” – formår endelig “ikke at rydde vejen for noget som helst,
andet end dens egen tomhed”. Andetsteds erklærer han med flair:
“Et sommerlandskab – åbent i enhver forstand – er et utilgængeligt
rum par excellence”. Da han er ved at nærme sig vejs ende af sin livslange undersøgelse af steder, spekulerer Král over den “ultimative
hemmelighed”:
Kan han virkelig været gået igennem alt dette for blot at
indse, at han har ledt efter noget, der ikke eksisterer; at det
eneste af reel betydning, der kan forstås om steder – og
genstande – er, at de aldrig kan fastholdes?
Der er her tale om en anden slags vrangvendende boomerangeffekt i
erfaringen af det rumlige. Som Král skriver: “Alt, der venter ham på
den anden side af døren, er det sted, der allerede findes i ham selv”.
Men der er intet betryggende ved denne selvindsigt: “Det største
mysterium, som steder besidder, er, at vi ved at gå ind i dem, forbliver udenfor dem; at også udforskere, for evigt og uundgåeligt, er i
det ydre, de rummer aldrig noget”.
Král er også en dedikeret filmskribent, der i mange år var
forbundet med tidsskriftet Positif, og forfatter til to vigtige bøger
om burlesk stumfilmskomedie. Som filmconnoisseur er han tilfældigvis også opslugt af Josef von Sternberg og finder (ligesom
Rosenbaum) en forbløffende fladhed skjult inden i den tilsyneladende dybdeillusion, der er til stede i alle instruktørens værker:
Deres “scenografiske overgjorthed” konstituerer i sidste ende en
‘kroppenes nostalgi’, hvor mise en scène-elementerne “appellerer
til en densitet, der er mangelfuld andetsteds i billedet”, og som også
mangler i karaktererne/skuespillerne/menneskene selv. “Pynten
og den illusion, det skaber, er på denne måde kroppens eneste realitet og det eneste, der giver kroppen substans og, i kraft af dette
faktum, konstituerer den,” og dette er i en nøddeskal Králs teori
om de fleste ting i film, fra kroppe til hjem. I sin bog om sted, dedikerer Král et afsnit til film – hans andet erstatningshjem, hvor end
han rejser hen:
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Tilstedeværelsen af de uigennemtrængelige lag, han finder
så fascinerende ved visse scener eller billeder, stammer [...]
fra måden instruktører skaber sammenhænge mellem alt
på, hvordan klipningen og kameravinklen med et enkelt
skridt formår at forbinde den tågede, mørke form af et lig
med den stærkt oplyste åbning i en kælderdør. Passerende
gys, der fryser i det øjeblik, de fødes, det eneste slående
aspekt ved film er deres skiftende konstellationer.
4.

ÅNDER

Et af de mest berømte billeder af hjemmet i filmhistorien er det ofte
nævnte og ofte genskabte tableau i åbnings-og afslutningsscenen
i John Fords western-klassiker The Searchers (1956). Den evige
enspænder, Ethan Edward (John Wayne), står lige ved tærsklen til
en families bolig, tilsyneladende beliggende et sted i ørkenen. Dette
billede af tærsklen til det hjemlige er i sig selv ladet med en kompleks kulturel historie: I sit digt Eingang erklærede Rilke eksempelvis: “Som det sidste før det fjerne, ligger dit hus” og, at man skal
“træde ud i aftenen / fra din stue, hvor du ved alt” – en åben aften,
der bestemt ikke er som Králs “tavse nat”.
Selvom Ethan i The Searchers har sat sit liv på spil for at
redde ære og integritet for familien, der hører til i huset, kan han i
sidste ende ikke selv finde sikkerhed og ro inden for disse rammer.
Hans omrids udgør en melankolsk figur, idet døren på nærmest magisk vis enten åbner for at afsløre hans tilstedeværelse, eller lukker
i for at udslette ham fuldstændigt fra fortællingen og dens verden.
Ethan er dømt til – som der i filmen beskrives om en død persons
ikke-indfriede ånd – “at strejfe rundt mellem vindene”, endnu en
landflygtig.
Fords film omhandler, som alle sympatisk indstillede kritikere ligeledes bevidner, hjemmets og familiens ukrænkelighed.
De handler også om de farer og trusler (både indefra og udefrakommende), der truer dette ikoniske hjem, og om alt det, man må
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The Searchers (1956), John Ford. Warner Bros.
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gøre, til tider in extremis, for at bevare og genopbygge hjemmet
til dets ideelle tilstand. I et strålende og visionært essay med titlen
The Searchers – Dismantled ser Ross Gibson nærmere på den første
scene og udleder:
Hele filmen er givet til os – ikke som et sæt temaer eller betydninger – men som et system af magt-vekselvirkninger,
frem og tilbage mellem de angribende og de indfødte, det
byggede og det givne, det pålagte og beslaglagte.
Som Gibson på overbevisende måde argumenterer for, så er begyndelsen af Fords film ikke baseret på en kraftfuld tilskuer-identifikation med nogen af karaktererne, men derimod med selve husets
levende ånd, dets bjælker, kroge og faste inventar – med dets akkumulerede energi som beboelse, et sted der har opsuget alt det, der
har foregået i det. Ford forestillede sig flere gange et sådant hjem i
sine film, som for eksempel i How Green Was My Valley (1941). Det
er det samme slags følelsesladede hjem, Arthur Symons (forfatter til
den korte fortælling Esther Kahn, som Arnaud Desplechin baserede
en film på) engang vakte til live (i teksten A Prelude to Life), omend
som en drøm om et liv, han ikke selv havde udlevet og udelukkende
kunne forestille sig:
Jeg har aldrig vidst, hvad det vil sige at have et hjem, sådan
som de fleste børn kender til det; et hjem, der har været
beboet så længe, at det har mærket dets beboere i deres
kroppes furer, som en gammel behagelig beklædningsgenstand, der er blevet varmet igennem af samme hud om og
om igen.
I lidt mere konventionelle dramatiske termer end dem, Gibson
foreslår, kunne man sige, at dét, Ford spiller på, er en tryg følelse af
hjemmet – og i særdeleshed indgangene til det – som en dynamisk
tærskel, et sted hvor både godt og ondt, trussel og genoprettelse er
repræsenteret og står ansigt til ansigt. Det er for eksempel på denne
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måde, at David Cronenberg (bevidst eller ubevidst) citerer ikonografien fra The Searchers i begyndelsen af sin mørke samtidsfabel, A
History of Violence (2005). Her opdager vi, øjeblik for øjeblik, under
åbningsscenens koreografi, hvilke karakterer (de sædvanlige husejere eller de ondskabsfulde skurke), der har gået gennem hoveddøren,
og hvilke, der aldrig vil gå ud samme vej igen.
Tærsklen til det hjemlige hviler således på en pludselig
og øjeblikkelig reversibilitet – endnu en boomerangeffekt, som en
svingdør – som designfilosoffen Vilém Flusser engang beskrev så
nøjagtigt, med en spøgefuldhed, der modsætter sig Fords tårevædede, irsk-amerikanske sentimentalitet:
Døre er huller i vægge beregnet til at gå ind og ud af. Man
går ud for at opleve verden, og derude mister man så sig
selv og vender hjem for at finde sig selv igen, og således
mister man altså den verden, man var gået ud for at erobre.
[...] Hjemmet og hjemlandet er de bedste steder for fupnumre. [...] Døre er ikke lykkebringende og bør ikke stoles på.
5.

“SOMETHING IN THE KITCHEN”

Jeg har personligt altid syntes, at der var noget besynderligt – noget, der ikke var så stærkt – ved dette berømte billede af John Wayne i dørkarmen. Nemlig de omkringstående vægges kulsorte mørke.
Ja, jeg er med på, at dette hovedsageligt anvendes som en kraftfuld
billedlig effekt med referencer til den malertradition, der er forbundet til Frederic Remington (1861-1901) og andre. Men dets påvirkning er stærk og fjerner (for mit vedkommende) den hjemlige ånd,
som Gibson taler om, eller hvad Ollier, inden for traditionel fiktion,
betegnede “en overensstemmelse mellem menneske og rum”. Denne
påvirkning synes at udslette menneskets sfære helt og aldeles, fordi
det kommer ud af, og baner vej for, filmlærredets absolutte mørke.
Den moderne amerikanske filmkunst, lige fra Martin Scorceses Taxi Driver (1976) til Paul Schraders Hardcore (1979) og videre
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frem til Abel Ferraras Dangerous Game (1993) og Mike Newells
Donnie Brasco (1997), har ofte spillet på den tvetydighed, der er ved
fortællingen om ‘befrielsen fra fangeskabet’, og som blev udødeliggjort i The Searchers med Ethans replik: “Let’s go home”. Film
efter film har antydet det sjælløse ved det hjem, som vandringsmanden (der i disse film sjældent er en kvinde) omsider vender hjem til,
det potentielt ødelæggende ved sikkerhedens banalitet, der følger
eventyrets vildskab – som i den sidste ‘all-in-the-family’-indstilling
i John Cassavetes’ Husbands (1970), hvor den vildfarne ægtemand
Gus (Cassavetes) langsomt går ned ad indkørslen til bagdøren i sit
forstadshus og øjeblikkeligt bliver konfronteret af sin lille, grædende
datter (Xan Cassavetes), mens hans dreng (Nick Cassavetes) hånende står og råber: “Oh boy, you’re in trouble”.
I disse film, selv hvis hjemmet og det hjemlige liv forbliver et off space igennem det meste af handlingen, er vi i det mindste
aldrig i tvivl om, at det har den objektive virkeligheds stabilitet – at
det bærer vægten af akkumuleret tid og erfaring. Selv da hjemmet
blev skildret som et rent helvede eller fængsel – som i et klassisk
Hollywood-‘kvinde-melodrama’, såsom Max Ophüls’ The Reckless
Moment (1949) – sitrede det stadig med liv. Nyere film og tv-serier er
gået i anden retning og har i stedet valgt at intensivere den boomerangeffekt, som Sternberg udløste på sin kunstige ø, Anatahan.
Hjemmet bliver en mere og mere flad facade – eller, i bedste fald, et falmet ikon, et symbol på erindringen om et ideelt sted,
der ikke længere kan eksistere. I begge tilfælde er der en tendens til
at det udgør et todimensionelt billede. Greg Yaitanes serie på otte
afsnit, Quarry (2016), der er baseret på Max Allan Collins romaner,
laver eksplicitte ikonografiske referencer til The Searchers, da Mac
(Logan Marshall-Green) i pilotafsnittet vender en dag for tidligt
hjem fra sin tjeneste i søværnet i Vietnam (det foregår i 1972), og
står i karmen til bagdøren og stirrer på sin kone Joni (Jodi Balfour)
i deres swimming pool; og tilsvarende, blot omvendt, da Joni, efter
megen voldelig handling, stirrer uforstående på Mac fra samme
udkigspunkt. Nu antyder mørket, der omgav døren i Fords komposition i høj grad social og personlige distance; fremmedgørelse.
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I disse samtidige fortællinger får de hentærede karakterer
kun lov til at betragte, men aldrig til at træde ind i disse fortabte hjem. Det er i hvert fald tilfældet med detektiven Robin Griffin
(Elisabeth Moss) i anden sæson af Jane Campions Top of the Lake:
China Girl (2017), når hun af kompulsiv trang kører forbi det hus,
hvor teenagedatteren Mary (Alice Englert), som hun bortadopterede
sytten år forinden, bor. Og selvom vi ser mange scener udspille sig
indeni bopælen, virker det ikke som et varmt og dejligt rum, nogen
bor i: Det er i sandhed et opdelt hus, mærket af uophørlige splittelser, evakueringer og flugtruter.
En overgangsfigur i de bevægelser, jeg optegner her er
Olivier Assayas. I midten af 1990’erne var Assayas del af en trend
inden for kosmopolitisk og grænsekrydsende filmkunst, der indbefattede værker af Edward Yang, Claire Denis, Wim Wenders
og i særdeleshed Wong Kar-Wai. Disse instruktører portrætterede
postmoderne eksistenser i en rastløs, hastig sløring, i luften eller på
motorveje, i biler eller på motorcykler, altid imellem midlertidige
hotelophold, altid ‘forbundne’ (via mobiltelefon eller kommunikation over internettet), men aldrig ‘rodfæstede’ i et stabilt, hjemligt
miljø. Det var i denne periode, at McKenzie Warks slogan for alvor
blev populært inden for kulturstudier og hip journalistik: “Vi har
ikke længere rødder, vi har antenner. Vi har ikke længere herkomst,
vi har terminaler”. Assayas’ Irma Vep (1996) er en af de mest levende film fra denne kulturelle bevægelse i midt-halvfemserne; med
scener af karakterer, der uden videre flygter fra vanskelige situationer gennem åbne vinduer, vækker den mindelser om Jean Douchets
drømmerier om hjemlig arkitektur i Jean Renoirs værk – et mere
muntert supplement til Flussers teoretiske billede:
Vinduets naturgivne opgave er åbne ud til landskabet, ud
mod det, der ligger udenfor, for i sidste instans at åbne ud
til hele verden. Mens døren forpligter os til at filme fysisk
bevægelse, så inviterer vinduet til en mental bevægelse. Det
antyder en stræben mod noget; det fremmaner frigivelse,
flugt, blomstring af selvet. Det udtrykker længslens kraft,
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det uimodståelige behov for frihed. Hos Renoir er der ingen frihed uden et vindue.
Senere værker som Summer Hours (2008) viser, hvordan Assayas’
sensibilitet indstilles til et mere afdæmpet og levet humør i hjemmet
og i familien. Personal Shopper (2016) placerer sig nøjagtigt midtvejs
mellem hans filmkunsts to poler. På den ene side er Maureen (Kristen Stewart) den klassiske omflakkende Assayas-heltinde, der kører
rundt på en scooter, bevæger sig frem og tilbage i tog, splintret og
tilsyneladende i permanent, selvpåtvunget eksil fra nogen som helst
stabil forestilling om en base. På den anden side handler filmen, på
bedste gyser/fantastique/spøgelseshus-agtig vis, bogstaveligt talt
om huse og de ånder, der spøger i dem, og sidestiller således hjemmet med alt det uafsluttede, der kan være mellem mennesker, hvad
der er med til at give dem et uhyggeligt, foruroligende liv. Mens filmen på imponerende vis tøver mellem rent rationelle, overnaturlige
og psykoanalytiske forklaringer om det mysterium, der udfolder sig
i plottet, så sporer Personal Shopper sig unægteligt ind på det hjemlige rum som et sted for intersubjektiv erfaring.
Ingen film eller tv-serie er dog gået så langt som David
Lynch og Mark Frosts Twin Peaks: The Return (2017) i den fuldkomne og absolutte udtømning af forestillingen om hjemmet – og lad
os ikke glemme, at en oprindelig skuespiller i serien, Hank Worden
(“den ældre room service-tjener”), bogstavelig talt sad og rokkede frem og tilbage i en gyngestol på verandaen foran hjemmet i The
Searchers i 1956. (Jean-Philippe Tessé er gået så vidt som til at beskrive The Return, in toto, som “en katastrofal, tragisk, sågar patetisk
genskabelse af slutscenen i The Searchers”.) Et centralt sted i denne
tredje sæson, er (hvilket det også var i de to forudgående sæsoner, for
26 år siden) Palmer-familiens hus. På dette tidspunkt i sagaen er det
vitterligt et hjemsøgt hus, i hvilket (viser det sig) det absolut ondes
ånd, der går under kodenavnet Judy, formentligt residerer, hovedsageligt i hjemmets forpinte, alkoholiske mor Sarah (Grace Zabriskie),
men også i underlige og hemmelige steder overalt i hjemmet – inklusiv fjernsynet, der er gået i stå midt i et wrestling-program, som
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gengiver et uhyggeligt og flimrende audiovisuelt loop. Som The
Fireman (Carel Struycken) kryptisk siger til Dale Cooper (Kyle MacLachlan) i The White Lodge: “It is in our house now”.
Den allersidste indstilling i tredje sæson viser hele facaden af Palmer-familiens hus i en totalindstilling om natten, hvor
lyspærerne sprænges og således giver os det ultimative mørke, som
kun tæppefaldet på filmlærredet kan det. Gennem hele sæsonen er
Lynch dog meget opmærksom på aldrig at kortlægge dette hjem på
nogen som helst konventionel måde. Det eneste, vi får, er fragmenter; kolde, afskårne dele af huset: en trappeopgang og en loftventilator, som Gordon Cole (Lynch) får et flygtigt glimt af i en alternativ verdensvision; den ubehagelige lounge, som Sarah lader til at
tilbringe det meste af sit liv i. I et hårrejsende øjeblik i tolvte afsnit,
banker vicepolitichefen Hawk (Michael Horse) på fordøren for at
undersøge, hvordan det går med Sarah – han overhører en enigmatisk, skramlende lyd, der kommer inde fra huset (“something in the
kitchen,” siger hun), hvilket forbliver uset. Den filmiske betegnelse
“off space” viser sig fuldkommen at definere huset i det spøgelsesagtige og med overlæg hyperlangsomme sidste afsnit. Selv husets
virkelige ejer, i en anden historisk tidslinje, Mary Reber, står i nær
forbindelse med stemmer uden for billedet (som Sarah også gjorde),
flere hemmeligheder bag døren ... og døren vil endnu en gang ikke
åbne helt op for besøgende (eller seere).
6.

GLASHUSET

Det er muligvis et rent tilfælde, at adskillige af de vigtigste indstillinger i The Saga of Anatahan lader til at være nærmest genskabte i
Terrence Malicks krigsfilm The Thin Red Line (1998). Men der kan
ikke herske nogen tvivl om, at Malick, lige fra sine bidrag til amerikansk filmkunst i 1970’erne og frem til de mere aktuelle eksperimenterende film, har bidraget enormt meget til en poetisk skabelse
af en ny type spøgelseshus i filmkunsten – et hus, der aldrig har
været hjemsøgt af hverken gode eller onde ånder.
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Twin Peaks: The Return (2017), David Lynch & Mark Frost. HBO
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Allerede i Badlands (1973) – en film, hvis blodige odyssé
næsten kun foregår udendørs, med midlertidige ophold i beboelser, der ligger langs ruten – er den begyndende flugt ind i naturens
ødemark signaleret af en slående montage af et hus, og indeni dette, et dukkehus, der står i flammer. Ligesom Top of the Lake giver
Terrence Malicks Song to Song (2017) os flygtige og pirrende glimt
af facaden af et hus – et hus, der er fanget i fortiden og hjemsøgt i
turbulent, følelsesladet og traumatisk forstand – som er forbundet
med karakteren Rhonda (Natalie Portman) og hendes mor. Det er et
rum, vi aldrig træder ind i.
Malicks mest udførlige arbejde i forhold til skildringen af
hjemmet finder vi først i Days of Heaven og sidenhen, i en mere moderne åre, i Knight of Cups (2015). Førstnævnte, der er en fortælling
om en gruppe omrejsende arbejdere umiddelbart inden 1. verdenskrig, viser os til at begynde med et hjem – et enkelt hus, alene på
en vidtstrakt mark, der tilhører den velhavende landmand (Sam
Shepard) – som et rent billede eller ikon, utilnærmeligt og ugennemtrængeligt, tydeligvis skabt ud fra Andrew Wyeths klassiske
‘americana’-maleri, Christina’s World (1948). Filmen er (hvis man
følger Gibsons beskrivelse af The Searchers) optaget af spændingerne
mellem “de angribende og de indfødte, det byggede og det givne,
det pålagte og beslaglagte” – natur og kultur, der på paradoksal vis
hele tiden sammenflettes.
Alligevel gør Malick og hans fotografer Néstor Almendros
og Haskell Wexler alt, hvad der står i deres magt, for at trænge ind
i huset i det øjeblik, hvor fortællingens tragiske trekantsdrama-romance indtræffer, samtidig med, at de også vender vrangen ud
på det: Hver interaktion og bevægelse er gengivet med hensyn til
rumlige flugtlinjer, der leder fra det indre til det ydre (takket være
de ekstraordinære steadycam-indstillinger), og hjemmet er således
skildret som fuldstændig forsvarsløst over for lys og vind. Som Král
ligeledes beskrev solopgangsscenen i Days of Heaven, så baner dette
hjem “ikke vej for andet end dets egen tomhed”.
I Knight of Cups fortsætter Malick den udforskning af
moderne bosteder, som han (med sin fotograf Emmanuel Lubezki)
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påbegyndte i To the Wonder (2012), med dens spøgelsesagtige, øde
supermarkedsgange og forstadsudsigter. Her er det vendbare rums
boomerang-effekt total: Stort set alle væggene i Ricks (Christian
Bale) hjem er lavet af glas (hvilket yderligere overdriver det motiv,
som Michelangelo Antonioni allerede havde udlagt i Zabriskie Point
(1970)). Her fortsætter synslinjerne – uanset hvor end han vender
og drejer sig – ud i landskabets eller himlens uendelighed. Dette
melankolske syn på den urbane tilværelse går endda hen og bliver
til ren komedie, da vores antihelt i denne forfærdeligt transparente
verden ikke længere bemærker, at der flygter indbrudstyve væk i
det fjerne – og hvordan skulle han eller nogen andre overhovedet
være i stand til at kunne genkende, hvad der manglede fra en så
intetsigende bopæl, eller overhovedet huske, hvad der var i den i
første omgang?
Blandt nutidige filmskabere har Lynne Ramsay i Ratcatcher
(1999) som den eneste opnået en intensitet lig Malicks i skildringen
og udforskningen af det flimrende, vendbare og moderne hjem. På
en måde, der vækker associationer til David Lynch, formår hun at
hæve repræsentationen af den arkitektoniske indretning til en decideret ontologisk problemstilling, til et granskende spørgsmål om
dets egen virkelighedsstatus. I et sent nøgleøjeblik i Ratcatcher leger
filmens børnehovedrolle, James (William Eadie), med sig selv i et
nyt hjem – endnu engang; en enkelt genstand placeret i et felt. Men
her er tilflugtsstedet sært sterilt, og det lader til at forsvinde fra
virkelighedens verden nærmest idet det opstår. Ramsay suspenderer med vilje afklaringen om, hvorvidt dette virkelig er det nye
hus, som hele hans familie skal flyttes til på lokalrådets bestilling,
eller om det bare er James’ drøm, hans dagdrømmeri. Hvis det er
en drøm, har den ingen klar begyndelse eller afslutning. Idéen om
hjemmet bliver det universelle springpunkt for en intens, sønderrivende fantasi – en fantasi, der konfronterer de dystre interaktioner,
som finder sted i hjemmet og i forstaden, hvilket også ses skildret
i Ramsays efterfølgende film We Need to Talk About Kevin (2011).
Interessant nok hedder hendes seneste spillefilm You Were Never
Really Here (2017).
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I dag kunne hele film og tv-historien uden tvivl omskrives
med afsæt i, hvor emotionelt og spirituelt fyldestgørende eller tomt
– på godt og ondt – hjemmet fremstilles. Ser man for eksempel tilbage på Alfred Hitchcocks Vertigo (1958), kan man forbløffes over,
hvor fuldkommen rodløs filmens anti-helt (Scottie, spillet af James
Stewart) virker til at være: Selv det sted, der kortvarigt tjener som
hans hjem, virker fuldstændig som en midlertidig hotellejlighed.
Scottie er endnu en af 1950’ernes forudanelser (ligesom soldaterne i
Anatahan) af, hvad Gilberto Perez beskrev som den fremherskende
“følelsesmæssige hjemløshed i vores tid”. Flakkende rundt mellem
vindene, igen og igen, i al evighed.
Afslutningsvis to citater, i håb om foreløbigt at kunne udpege tvetydigheden ved “vores hus nu”. Først et fragment af Rainer
Maria Rilke, skrevet to år inden hans død:
Nach so langer Erfahrung
sei ‘Haus’,
‘Baum’ oder ‘Brücke’ anders
gewagt;
[…]
Daß wir das tägliche Wesen entwirrn,
das jeder anders erfuhr,
machen wir uns ein Nachtgestirn
aus der gewulßten Figur.

After such long experience
let ‘ house,’
‘tree,’ or ‘bridge’ be dared
differently.
[…]
To untangle daily creation,
which all differently endure,
we make ourselves a constellation
out of the known figure.

Dernæst Peter Král, der i den grad turde noget andet med sit koncept om “huset” og som skaber sine egne ukendte konstellationer fra
kendte stykker, men som stadig når en trist og ubehagelig afslutning.
Han vakler mellem at tale og ikke at sige noget; sproget, han
bruger, mens han går, ordene og sætningerne, som hans sind
spreder på overfladen, er en måde at lave dem om til et flytbart hus, men alligevel er dette alene ikke nok til at bygge et.
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