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Ordet ‘haptisk’ kommer af græsk haptikos: ‘som kan gribes eller berøres’. Jeg drages af filmiske billeder, der kan mærkes med
berøringssansen.
Filmiske figurationer, som taler til min følesans, inkluderer billeder af hud, landskaber, tekstiler, berøringer, overflader og
strukturer. I denne opremsning er der overlapninger og mangler.
For filmteoretiker Laura U. Marks åbner det haptiske felt sig, når
billedets struktur distraherer os fra filmens narrativ. “I haptisk visualitet fungerer øjnene selv som føleorganer,” skriver Marks. Vores
øjne bliver frarøvet handlingen i et øjeblik for i stedet at dvæle ved
billedets følbarhed.
Celluloidens fysiske materialitet giver en øget, helt særlig
taktilitet til film. Især når celluloiden er fysisk manipuleret af kunstneren bag. Mest kendt inden for denne praksis er Stan Brakhage,
der i sine værker går direkte ind og bemaler, kradser og påklistrer
ting på den fysiske film. Jeg mærker celluloiden gennem Brakhages
additive forvridninger. Hos en filmskaber som Bill Morrison kommer filmens egen materialitet mere egenhændigt til syne. Morrison
sammensætter gamle, næsten opløste nitratfilm og gør dem til nye
værker. På den måde fastfryser Morrison et billede af filmenes nedbrydning. I Morrisons seneste film Dawson City: Frozen Time (2016)
er titlen dobbelttydig. Den refererer både til det nedfrosne arkivmateriale, som filmen er udgjort af, hvilket oprindeligt blev fundet i en
nedlagt svømmehal, og til filmens fastfrysning af billedets nedbrydning. At konservere en ruin. I Morrisons værker ser jeg filmens
materielle historie lagdelt: den indfangede tid, den forløbne tid og
Morissons produktionstid. Samtidig er Morrisons 35mm kopi af de
nedbrudte film selv som fysisk medie ved at forgå. Celluloidfilm er
altid i gang med at forgå. I Morrisons Decasia (2002) kæmper forgængelighedens organiske mønstre med filmens indfangede billede:
det billedelige, som kommer ud af materialets egen nedbrydning, er
haptisk. Det danser omkring på det indfangede billede som strukturer, mit øje kan berøre. Morrison viser os filmmediets materielle
historicitet ved at lade mig som beskuer erfare en følt bevidsthed af
de lakuner, der ikke kommer til syne – af det, der forgik.
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Om at berøre det filmiske
billede med øjnene

Towards the Sun
Nour Ouayda
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Kunsthistoriker Alois Riegl var den første til at knytte
begrebet ‘haptisk’ til det visuelle. For Riegl var det berøringsbaserede tæt knyttet til en måde at se på, som han betegnede ‘Nahsicht’,
sat i modsætning til ‘Fernsicht’ (ofte sammenstillet med ‘optisk’).
Filmskaberen Nathaniel Dorsky har et interessant sammenfald med
Riegls synsmåde i sin bog Devotional Cinema, idet Dorsky karakteriserer filmmediets to tider: ‘nowness’ og ‘relative time’:
[T]he nowness is your presence while relative time passes
under your feet. Nowness in cinema deeply respects the
nowness in the audience. If one looks at an Egyptian votive
sculpture from 4,000 years ago, one can appreciate its uncompromising presence.
Alois Riegl skriver, at ‘nahsicht’ kommer tydeligt til udtryk i
antikke egyptiske skulpturer. Jeg ser det haptiske i Dorskys
‘nowness’. Det haptiske handler om en særlig tæt måde at opleve
værkets tilstedeværelse på. Min tilstedeværelse: mine øjne, min
krop, men også værket selv. Tilstedeværelsen er som en sammenknytning af min og værkets tidsligheder. Nogle år efter Riegls død
skriver kunsthistoriker Heinrich Wölfflin om det maleriske stadie,
hvor malerens øje er optaget af det taktile som “tingenes anderledes hud”.
Huden er vores største organ. Det er med huden, at vi møder verden. Når Laura U. Marks vælger at kalde sin bog The Skin
of the Film, taler hun ligesom Wölfflin om en anden hud. Behovet
for ordet “hud” kommer af behovet for at forstå sammenhængen
mellem perceptionen og følesansen. Hvordan kan vi beskrive det
følelige ved et billedligt værk uden at tale om hud? Professor ved
Harvard University Giuliana Bruno skriver om øjet som en overhud og sammenkobler således synet og følesansen: “The movement
that created filmic (e)motion was an actual “sensing” of space. The
picturesque contributed a tactile vision to this scenario and to cartographic imagery. […] What was fleshed out in the picturesque
was not an aesthetics of distance; one was rather taught to feel
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through sight. Here, the eye is epidermic; it is a skin; sight becomes
a sense of touch. Picturesque vision is haptic vision.” Jeg tænker:
Øjet, en overhud. Når jeg rører mit højre øje hver morgen for at
påklistre det kontaktlinsen, giver jeg det en anden hud. Selv uden
linsen findes en tynd hud på ydersiden af mit øje. Også på mit øje
strækker huden sig som en hinde omkring mig. Hinden er tyndest
ved øjnene, jeg kan se igennem den, jeg kan berøre gennem synet.
Claire Denis’ film Beau Travail (1999) handler om fremmedlegionens
udsendte i Djibouti i Afrika. I filmen forenes forskellige former for
haptiske billeder. Kameraets blik bliver mit blik, det glider over unge
soldaters solbrune hud. Jeg betragter mændenes pulserende overarme og deres muskuløse bare rygge, som udfører militære øvelser i
Djiboutis tørre landskaber. Mændene bliver reduceret til kroppe for
hinanden og for mit blik. Alligevel er det ikke scenerne, hvor kroppene overfavner hinanden, der fremstår mest haptiske, men derimod
en saltstrands nubrede tekstur. Den ene af vores to mandlige hovedkarakterer lægger sig udmattet på saltstranden. Saltet indtager hans
hud. Som var det vand, overgiver hans læber sig til saltet for at
sprække. Jeg ved, at saltet kan omdanne kranier til de smukkeste
krystaller – jeg ser de lokale sælge dem ved stranden. Saltet indtager
alle hudens porer, som for at balsamere kroppene, der langsomt dør.
I scenen med manden på saltstranden indtager landskabet kroppen,
og to på forskellig vis haptiske teksturer forenes. Scenens følte tid og
billedets tidslige tilstedeværelse bidrager til min oplevelse af billedets
hapticitet. I et øjeblik glemmer jeg, at manden er ved at dø. I et øjeblik tror mine øjne, at de kan berøre hans sprukne læber.
Laura U. Marks skriver, at det haptiske kan beskytte beskueren fra billedet, eller billedet fra beskueren. Måske er dette på spil i
saltscenen i Beau Travail. Beskuerens blik beskyttes fra det grusomme ved billedet (dødens venten) i billedets haptiske kvalitet. Mit blik
hviler ved saltets tekstur frem for narrativets ubehagelighed.
I Suna no onna (Woman in the Dunes, 1964) af Hiroshi
Teshigahara indtager et landskab også huden på filmens karakterer.

29

METHA RAIS-NORDENTOFT

(1)

(3)

(2)

30

BALTHAZAR

(05)

(1)
(2)
(3)

Suna no onna (1964), Hiroshi Teshigahara. Criterion Collection
Beau Travail (1999), Claire Denis. Artificial Eye
Dawson City: Frozen Time (2016), Bill Morrison. Kino Lorber
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Her er det sand, som klistrer sig til huden. Sandet er som støv på
et objekt, og det stjæler vores blik fra den egentlige figuration. Jeg
ser sandet, før jeg ser hånden, hvorpå det klistrer. Et billede af en
hånd behøver ikke at være haptisk i sin billedlige kvalitet. Idet vi
ser hånden, ser vi berøringen. Når landskabet indtager kroppen,
som den gør det i Beau Travail og Suna no onna, er det ikke håndens
følbarhed, vi ser, men derimod landskabets berøring af huden. Men
hånden behøver ikke landskabet for at fremstå haptisk i sin struktur,
i for eksempel Bressons film kan hænder være landskaber i sig selv.
Det er ikke kun analogfilm, som kan have en haptisk struktur. Det
ultra-skarpe kan også være en kvalitet ved det filmiske billede, som
påkalder min følesans. Fotografen Richard Learoyd har noget særlig
filmisk over sine enorme fotografier. Learoyd bruger et gigantisk
hjemmebygget camera obscura til at indfange billeder uden noget negativ. Det er, som om jeg kan se den lange eksponeringstids forløb i
billedet, på trods af portrættets umådelige skarphed. Learoyds teknik
gør mig i stand til at se hver eneste pore i huden på den fotograferede
kvinde. Her fremstår huden selv som et overvældende landskab. Hans
fotografier virker intimiderende, som om jeg og hun begge overskrider en intimgrænse på ydersiden af det papir, hvorpå hendes billede
har sat sig fast. Marks kommer i sin bog ind på, hvordan det haptiske
kan udforme sig på det punkt, hvor den visuelle tekstur overmander
os. Skarpheden er for meget for mine øjne, den forstyrrer mig.
I Nour Ouaydas film Towards the Sun (2019) er det derimod den pixelerede kvalitet ved billedet, som resulterer i et billede
med samme haptiske intensitet som Learoyds. Kameraet i Towards
the Sun stryger sig tæt imod skulpturer på Nationalmuseet i Beirut.
Skulpturerne er ødelagte, og deres ru overflade forøges af det
pixelerede billede. Skulpturerne er mærket af krig, og jeg kan ikke
lade være med at tænke, at deres overflade ødelægges yderligere af
filmens mediering. Kameraet bevæger sig så tæt på, at billedets figuration opløses for mine øjne. Det er på én gang en visuel berøring
og en nedbrydning. Det pixelerede billede skærer i mine øjne, som
var det solens skarphed og ikke billedets bundløse abstraktion af
kanter. Skulpturernes ødelagte ansigter minder mig om de spedalske
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mennesker i Forough Farrokhzads Khaneh siah ast (The House is
Black, 1963). I Towards the Sun beskytter den pixellerede kvalitet
mine øjne fra krigens aftryk. I Khaneh siah ast kan mine øjne kun
sparsomt gemme sig i tekstiler og dekorationer. Khaneh siah ast
er en film, der tvinger mig til at se. Det pixellerede billede minder
på sin vis om Morrisons abstrakte mønstre. Jeg kan gemme mig i
disse bundløse abstraktioner. I Morrisons værker har materialiteten
opslugt referentens aftryk og billedets figuration. Som naturen, der
spiser ruinen for at tage sin materie tilbage. I Learoyds fotografier
er relationen til referenten, det vil sige det fotograferede subjekt, så
nær som overhovedet muligt. I hans fotografier fortaber mine øjne
sig i menneskebilledets direkte fastfrysning.
Roland Barthes skriver i Det Lyse Kammer, at filmens billede undslipper ham, “den gør ikke krav på sin virkelighed, bedyrer
ikke sin tidligere eksistens, den hager sig ikke fast i mig, er ikke et
spøgelse”. Barthes skriver her om referenten – om kroppen, som eksisterer i billedet og som har været fysisk tilstede foran kameraets linse.
Jeg vil mene, at det haptiske billede får vores blik til at opholde sig
ved kroppen. Måske er det ikke referentens dødelige krop, som får
mit blik til at hvile i billedet, men derimod den afbildede krop eller
filmens egen krop (dens materialitet), som rører mig gennem billedet.
Det haptiske skaber et taktilt nærvær ved billedet, som kun styrkes
af min bevidsthed om dets fortsatte forsvinden, det levende billedes
fortsatte bevægelse. Med det haptiske billede drages jeg tæt ind til
filmen. Jeg får mulighed for at opleve filmens kropslige resonans.
Men det er egentlig ikke referentens krop, som interesserer
mig ved det haptiske billede. Det er derimod billedets egen krop.
At gemme sine øjne i det haptiske billede er for mig en mulighed
for at dvæle tæt ved billedet – som i en omfavnelse. Jeg er til stede
med billedet, det er mit nu, som Dorsky skriver. Jeg oplever en form
for kropslig relation til billedet – måske det kan kaldes en form for
intimitet.
Metha Rais-Nordentoft, stud.mag. i Kunsthistorie ved Københavns Universitet.
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