Alexander Carnera

Der er en stilhed i alle ting fortættet som en eksplosion,
lysårsmangfoldiggjort i en eneste samlet bevægelse – i græsset,
i hugormen på klippen, i slåenbusken, mågerne,
muslingeskallerne
syder solens vældige lysskål over havspejlet, lys af lys,
stilhed-lys-bevægelse – ubevægelighedskernen i solens urgamle
eksploderende
stilhed.
– Birgitta Trotzig, Anima

En anden stilhed

Hesten fra Torino
Béla Tarr. Øst for Paradis
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Den 3. januar 1889, Torino. Friedrich Nietzsche træder ud ad sin dør
i Via Carlo Alberto nummer 6. Muligvis for at gå sig en tur, måske
forbi posthuset for at hente sin post? Ikke langt derfra har en kusk
problemer med en stædig hest. Med ondskabsfulde slag pisker han
hesten, der ikke vil lystre og bære sit læs. Rystet over den pludselige, voldsomme begivenhed forsøger Nietzsche at komme hesten til
undsætning. Han kaster sig om dens hals og forhindrer kusken i at
fortsætte. Under sine arme med hovedet mod dens stramme hud og
dyrets pulserende hjerte, bryder han grædende sammen. En gruppe
mennesker stimler sammen omkring ham, feberen af sammenbrud
eskalerer og han kollapser bevidstløst for øjnene af dem. Resten er,
som de siger, historie. Filosoffen bæres væk til sin lejlighed, men
kan ikke længere fungere som før: Han er ude af stand til at træffe
egne beslutninger og kan for den sags skyld heller ikke gå på posthuset længere. Han lever de resterende elleve år i en tilstand af dyb
filosofisk stilhed kun nu og da afbrudt af et langvarigt, ubrudt skrig.
Sådan omtrent, med denne prolog, indleder ungarske Béla
Tarr sin film Hesten fra Torino (A torinói lo, 2011). For hvad skete der
med hesten? Den genstridige hingst, som ikke lystrede sin herre?
I filmens første lange scene ses hesten, til lyden af en cello, Mihály
Vigs repetitive komposition, nu på vej gennem et goldt og vindblæst
landskab. Men den bevæger sig kun, fordi den er tvunget til det.
Dens muskuløse lemmer har noget uhyggeligt over sig, som om den
har overgivet sig til en dødslignende trance. Sammen fortsætter de
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fremad, mens stormen raser på en vej, der synes at fortsætte i det
uendelige. Ankommet til den nedslidte gård får hestens herre hjælp
af det, som viser sig at være hans datter (måske omkring de tredive),
der bringer hesten ind i stalden. Vi ved ikke noget om denne hest og
kommer heller ikke rigtig til det, kun at dens herre og hans datters
liv afhænger af den og dens stadig mere tillukkede natur. I filmen
følger vi i seks dage far og datters liv på gården på et vindblæst,
gudsforladt sted. Faren kan kun bruge sin venstre arm, og er afhængig af datterens hjælp til at klæde sig af og på. For det meste ligger
han i sengen, mens hun sidder på en stol, hvorfra hun stirrer ud på et
trøstesløst landskab, hvor vinden raser. Der er ingen samtale imellem dem, ingen tanker. Kun mandens ordre til datteren om at klæde
ham af, så han kan lægge sig ned eller sætte sig til bordet for at spise.
En stor, kogt kartoffel udgør det daglige måltid, som de
spiser med fingrene. Eneste luksus er en krukke med salt og om
eftermiddagen en flaske med alkohol. Samfundet eller et muligt fællesskab eksisterer ikke. En enkelt gang får de besøg af en mand, der
fortæller historien om en menneskehed, dem i byen, dem udenfor,
dem overalt, der efter Guds død kun tænker på at tilrane sig mest
muligt, en verden, hvor det dyriske har overtaget det menneskelige.
Manden i huset sidder ved bordet og lytter, eller stirrer ud i luften,
indtil gæsten forlader huset. Mønstret gentager sig, og trods den endeløse tilstand af tomhed fortsætter de to, far og datter, som dagen
før. Genoptager de ting, der må gøres.
Hver dag forsøger manden at gøre hesten klar, så han
kan køre ind til den nærmeste by. Men hesten vil ikke mere. Den
vil ikke trække sin herre. Den vil heller ikke spise. Den strejker. Efterhånden må både hestens herre og hans datter resignere.
Acceptere at hesten foretrækker at lade være. Stående foran dens
mørklødede hoved med sorte øjne spørger hun den, hvorfor den
ikke vil spise. Ubevægelig bliver den stående, siger ingenting, og
alligevel siger den måske alt – et tavst, langvarigt skrig? I dette afgørende øjeblik foran mulen på den hårdtprøvede hest føles
Nietzsches usynlige fravær som et overvældende nærvær. Nietzsche
som den, der slukker for lyset, historiens store bog, menneskets
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forsøg på at ‘gøre det selv’ efter Guds død, mennesket, der ikke længere har noget andet at tro på end sig selv.
Hvad er det hesten har set før mennesket? Hvad er det
hesten ved, som datteren kan se, da hun aer den på mulen? Hvorfor
er hestens øjne mørkere end det mørke lys i stalden? Er hestens reaktion en afvisning af mennesket? Ikke mere at være et trækdyr for
mennesket? Ikke mere at lystre sin herre, ikke mere at lade mennesket piske dyret? Hvad er det, hesten har set før mennesket? Den,
som ikke ved, at den skal dø. Hvad er det, den har set? Stående
urolig. Stående, sløret, foran mennesket, stående på fire trætte ben.
Stående, i en indånding og en udånding. Blodet, der strømmer bag
øjnene. Træt og udmattet har den bevæget sig ind i en lang venten.
Tarrs mørke ryster os i sin modstand og stiller os over for verdens
egen ligegyldighed.
Far og datter sidder på skift foran vinduet på en taburet
og stirrer ud på den voldsomme storm, der fejer henover det øde
landskab. Blade, grene, genstande hvirvler i luften i en rasende fart
uden ende, hvor alt bevæger sig og alligevel står stille, en uophørlig
stilstand. De indtager hver deres position, datteren siddende foran
vinduet, faren liggende i sengen, begge stirrende på et hul ind i verden, der ingenting afslører.
Først svimmelheden i billedet, dernæst håbet i tomheden. Livet, der arbejder sig gennem kroppen som et spørgsmål.
Datterens udmattelse, faderens udmattelse, hestens udmattelse.
Som om de ved at blive siddende og liggende har givet hesten ret,
som om de ved at blive siddende og liggende ikke gør andet end at
bekræfte nederlaget. Siddende og liggende, mens vinden hvirvler
sten og grene rundt. Siddende og liggende, mens vinden sletter alle
spor. Siddende og liggende, mens vinden trækker dem længere ind
i den anden nat. En erfaring af ro, som kun kunsten kan give. At
strække erkendelsens grænse til det yderste indebærer for Béla Tarr
en udforskning af grænsen mod det ikke-sproglige uden at forlade sproget. For Tarr i kraft af et organisk, langsomt og meditativt
billedsprog. Der fungerer som grænsezone for det, som er uden
for det, vi kan begribe. I filmen et både meditativt og også musisk
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Hesten fra Torino (2011), Béla Tarr. Øst for Paradis
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Hesten fra Torino (2011), Béla Tarr. Øst for Paradis
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felt, et pulserende kraftfelt. En vind udenfor og indenfor, blæstens
evige fygen, der blæser de billeder og skulpturer omkuld, som andre mennesker i en anden tid vil komme og grave frem langt nede
under jordens øverste lag.
Siddende, tilbagetrukket, i forreste række i forhold til
jorden, lyset, luften, vejens anonymitet. Omgivet af verdens
genstande, der breder sig ud for livet, over en horisont, der kun
fremviser et tomrum. Omgivet af en vind, der straffer menneskene
for deres ugudelighed. Falde hesten om halsen, mens alt gradvist
forsvinder, selv lyset går ud. En forstyrret måne, oprevet, bedrøvet,
og byfolket, hvis de går ud, bevæger de sig rundt alene, som naboen, der kom forbi for kun at tale med sig selv. Som de andre i byen,
er han faret vild, forstår ikke, hvad der sker, forstår ikke, hvad han
ser. Sådan taler han om folk, om byen og stedet, hvor ingen tør tale
med hinanden. Sådan taler han til faren i huset. Sådan taler han.
Måske fordi drømmen om en bøn har afløst talen? I så fald: En bøn,
der har delt sig i to. Som en melet kartoffel, der ligger i to bidder på
bordet. Som man spiser af uden at blive mæt.

Chiaroscuro kalder man denne gamle malerteknik for
skyggearbejde. Denne lysets bevægelse, der skal vise os en vej til
livet. Et mellemrum mellem to alt for oplyste eller alt for døde felter.
Hos Béla Tarr, staldmørket, gulvmørket, horisonten. Stuen, hvis
udstrækning opsluges af et mørke. En ubestemmelig genstand, det
store øjeblik er datterens hænder, der hviler på bordet. Hendes hænder hviler på bordet, men egentligt hviler hun med hele kroppen.
Hun kan ikke mere. Kun lytte. Hun lytter. Til den tætte tåge, til
uvejret, til opgivelsen af håbet, en berøring med intet. En berøring
med tomrummet. En berøring med berøringen. Med nederlaget,
med fejltagelserne. Forberedelsen på en samtid i mørke, den mørke
tid, derfor også en film, der kollapser, en film, der presser filmmediet til det yderste, ligesom en ufærdig og kollapset roman er den
eneste roman. En accept af dette intet. Hvordan det er. Her. Et sted
i skyggen ikke længere behersket af viden, men af tålmodighed og
hengivelse? Inspirationens nat kalder Maurice Blanchot denne stilhed, dette møde, hvor nederlaget truer, hvor alt truer. Et sted for en
dirrende grund, et tusmørke, hvor alt lys tager farve af en tøven.

TUSMØRKE
Uddriveren Béla Tarr. Den, der driver billeder ud af kroppen ved
hjælp af billeder. For at bekæmpe daimonen i mig selv, den stemme
jeg ikke besidder, men som er allernærmest, bekæmpe den med sproget, med billeder, bekæmpe sprog med sprog, billede med billede.
Denne kværnen i mit øre, denne strøm af billeder i mit øje… Som
maler med en farveskala, der ligner koncentreret blæk, en sammenpresset submonokrom energikilde af olie. For at bekæmpe billedet
med billedet. Bruge billedet til at opløse den gamle olie, den gamle
verden. Komme frem til billedet på ny. Finde det, der inde i billedet
ikke hører til billedet, men tingene, jorden, stemmen. Derfor maler han tableauer, hvor mennesker er gledet helt i bund, som sidder i
bunden af billedet. Filmbilledet, der bevæger sig så langsomt, at man
kan se farven løbe, mens lys og skygge arbejder på højtryk.
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HVALENS MUSIK –
PLANETARISK VÆREN
Han rækker hånden ud i mørket. Det eneste, han mærker, er et
kraftigt stykke stof, som hænger ned fra loftet af vognen. Han løfter
hovedet og kigger op med vognens tag. Han får øje på en sort kant.
Han følger kanten med øjnene, mens han langsomt bevæger hovedet.
Foran ham ligger en krop på størrelse med en mur. Det er hvalen.
Den ligger stille, helt stille. Han bliver stående lidt, før han tager det
første skridt. Han nærmer sig hvalens hoved. Han kigger på munden,
der tegner en ridse på tværs af kroppen. Dernæst øjet, en stor, sørgmodig skive med en dyb, sort prik i midten. Som om øjet hænger en
anelse. Han læner sit hoved frem og det er, som om de kigger på hinanden. Lydene ude fra pladsen fortoner sig i det fjerne. Han hører det
ikke. Han fastholder blikket. Han kigger sig ikke tilbage. Valuska.
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Bagefter bevæger han sig ud på torvet, store bunker af
madrasser og stole ligger og venter på at blive smidt på bålet. Spredt
rundt om sidder folk i små klynger. Det er allerede sket. Folk er
begyndt at dø. Hospitaler og skoler er brudt sammen. Forulykkede
tog, mennesker, der ikke kan komme hjem fra de omkringliggende byer. Arbejdere, der har forladt fabrikken. Som nu bevæger
sig omkring i de små gader i mindre grupper, som er på vej til at
gøre regnskabet op, som ikke længere har noget at tabe. Kvinder,
der hamstrer mad, som i en tid med knaphed på føde. Hvalen er
kommet.
Hvalen. Uhyret, der sluger os. Uhyret, der synger sine
sange ude i det store hav, under vandets overflade, mens vi vugger
os i bølgerne. Nu ligger den på torvet. En stor, halvdød hvalfisk.
Verdens største hval. Tidens attraktion. Man står i kø for at se
hvalen. Midt på torvet. Den ligger i vognen. En aflang cirkusvogn.
Og alligevel har man ikke set den. Kun Valuska har set den. Man
har ikke set, at den allerede har levet sit liv inden i hver og én af
landsbyens beboere. At den er ved at springe, gå i opløsning, at
dens træthed er blevet menneskenes egen træthed. Muligvis forstår
Valuska, hvorfor den er træt, at den i lang tid har levet som en bakterie, der en dag begyndte at vokse, og som enhver i byen nu bærer
rundt med sig overalt hvor de går.
Gennem Valuska kommer vi på sporet af en anden tid. En
tid, hvor livet er faldet af sine hængsler. En tid på tærsklen. En tid
på vippen mellem nedsmeltning og opvågning, mellem søvn og
vågen tilstand, mellem dag og nat. En skumring, en dæmring, en
overgang. En verden af skælven, en verden, der ikke kun lever i en
anden æra, men i en anden kultur. Skælven, fordi de gamle billeder
og fortællinger ikke slår til, og fordi man gennemlever noget uden
helt at forstå hvad. Den time er kommet, der oplader kroppen til
nye billeder. Til et nyt sprog. Det er denne time som filmmagere har
omtalt som den magiske time. I denne overgang begynder mennesket
at rette sin opmærksomhed mod det, som det har taget for givet.
Solen, månen, stjernerne, årstidernes skiften, og dettes betydning
for det at være i live. Behovet for at efterligne og skabe nye billeder
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vender tilbage. At gøre det, som naturen, dyrene og menneskene
altid har gjort for at overleve, mime og efterligne hinandens former
og kræfter, fordi det at se ligheder, er det første tegn på den kraft
og nødvendighed, der tidligere gjorde det muligt at blive og opføre sig som noget andet. At mime skaber en forbindelse, en levende
udveksling med omgivelser og ting, en resonans. At komme tættere
på den virkelighed, vi første gang lærer at forstå gennem kroppen.
Opdage den virkelighed, vi er forbundet med på et langt dybere
plan, end vi til daglig går og forestiller os. I modsætning til naturen og dyrene, er menneskets efterligning også begyndelsen på en
forvandling. At se en lighed mellem fuglens vinge og flyvemaskinen
var også begyndelsen på et nyt og dramatisk eventyr. Når barnet
leger bjørn, bliver det til en bjørn, og verden er ikke den samme.
Når shamanen ifører sig fuglefjer, er han fuglen, når digteren skaber
et andet billede af lyset, bliver han dette lys. Engang var dansen en
efterligning af naturens rytme, børns spontane efterligning af ting
en vision om tingene; astrologiens mønstre et billede på mikrokosmos; historiefortællerens nærvær og liv (tonen, stemmen, konkrete
billeder) fik aftryk i selve beretningen. At nærme sig noget gennem
lighed, at kopiere og imitere, handler først og fremmest om kontakt.
Når vi derfor siger, at ordenes mening første gang er bærer af en
lighed (børn og kunstnere oplever det tydeligt), da virker det som
et chok, som et lyn, hvor noget kommer til syne. Ikke som noget
vi blot iagttager og konstruerer. Ligheden er snarere noget, der må
kaldes frem. De besynderligste billeder ændrer os indefra, hele vores
sindstilstand. Efterligningen er kun begyndelsen på det, som siden
forlænger vores virkelighed og baner vejen for en anden relation til
virkeligheden.
Werckmeister harmóniák (Werckmeister Harmonies, 2000) er
en film, der billede for billede vækker denne tid til live, den magiske
time, den kraft, hvor flere tider nu passerer igennem os. Den kronologiske tid, farens tid og opvågningens tid. Filmens indledning
såvel som afslutning giver os en indikation om, at vi er på vej, på vej
mod et billede, et samspil mellem billeder, hvor verden, ja, universet, taler gennem Valuska. Væsensforskellige ting begynder at tale
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Werckmeisters Harmonies (2000), Béla Tarr. Artificial Eye
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sammen, hvalens tilstedeværelse og menneskelivets kollaps. Men
også den trætte krop og den legende krop. For det er først i kroppen,
at vi (be)mærker, at en ændring er undervejs, at noget er sket og
noget andet er ved at ske. Dér, i den magiske time, hvor vi slipper
kontrollen, slipper beherskelsen af naturen, af omgivelserne. Dér
opdager vi noget. For det at mime er en kraft, der begynder med
kroppen. En berøring, der har sat sig i kroppen, som nu begynder at
gøre sig gældende. Den alvorlige leg kan begynde.
I en sen nattetime på en røgfyldt bar i et postsovjetisk
Ungarn er trætte Valuska sammen med de lokale stamgæster i færd
med at organisere en kosmisk begivenhed, legende og langsomt. Du
er solen. Solen bevæger sig ikke. Det er alt hvad den gør! og så skubber
Valuska den tungeste af dem, flyttemanden, ind midt på gulvet. Han
sørger for, at fyren giver slip på sin øl, og med næsten udstrakte
arme vibrerer han med fingrene for at udsende den solare strålekraft. Så griber Valuska fat i manden med den sorte læderjakke og
skubber ham på plads: Jorden bevæger sig rundt om solen, siger han.
Og han får besked på, hvordan han skal rotere, så han cirkulerer
omkring solen. Denne, den tætteste af stjernerne, som har trukket sig tilbage til mørket, en anden form for solformørkelse. For én
ting er kroppe, der bevæger sig, en anden ting er sindstilstanden.
Valuska taler til jorden om det ubegrænsede og det varige, om hvile
og fred: I begyndelsen er vi så at sige slet ikke klar over, hvilken enestående begivenhed vi er vidner til.… solen … udgyder sit livgivende lys og
varme over den halvdel af Jorden, der vender mod den. Og han lænede sig ind over skuldrene af lastbilchaufføren som om denne var et slags
medium. Vi befinder os alle … i denne stråleglans. Men lyset kommer,
og klaveret spiller, mens planeterne bevæger sig med løftede arme
som fortidsfugle, der danser rundt og rundt mellem hinanden for
sammen at tage turen ud i det uendelige kosmos, indtil ejeren af
Hagelmeyers knejpe omkring lukketid skubber dem ud i kulden.
Hvad er det for en form for harmoni, der orkestreres i
Werckmeister Harmóniák? Er der overhovedet tale om orden, om
harmoni, i denne, den alvorligste af alle lege, hvor noget både
komisk og helligt udspiller sig for øjnene af os? Hvor tit ser vi en
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imitation af kosmos på en bar i en mørk sidegade? Til at starte med
forstår vi ikke hvad vi er vidne til, siger den alvorligt legende Valuska.
Hvis koret var stumt i Hesten fra Torino, begynder det her at lade sin
stemme lyde. Koret er stemmen fra dybet, det ubevidstes stemme,
det, som insisterer, kroppens intelligens, koret er kosmisk og subatomisk. Werckmeister Harmóniák, en disharmoni i harmonien, en
harmoni i anden orden.
Fra det øjeblik Valuska træder ind i Hagelmeyers knejpe, er
det, som om han har set det komme. Han, der lader alle i baren tage
del i det himmelske drama, ham selv, vennerne og gæsterne. Som
var han en budbringer, der er kommet for at genfortælle historien
om mennesket og kosmos. Den forbindelse med det store udenfor,
som er gået tabt. Det, som ikke længere synes at have noget med
vores liv at gøre. Den indviede er mennesket i dets forhold til det uendelige. Det endeliges åbning mod det uendelige. Stjernerne, himlens
firmament, stråleglansen, kosmos, livets cyklus, årstiderne og ritualernes helende kraft.
STOFFETS TID, TINGENES LYS…
Langtrukkent, sluttende sig til kroppen, en langsomhed, der afføder
sin egen stille forventning, en umærkelig forandring, vi knap nok
kan få øje på, et organisk lys, billeder, der tilfører tingene deres
eget materiale, deres egen dunkelhed, det, som ikke afgiver alt,
det umærkelige hører ikke rigtig til i den menneskelige tid, hører
ikke til i den endeløse række af begivenheder, som kommer det fra
tingene selv, tingene, der har deres egen orden, uafhængigt af hvor
jeg befinder mig, uafhængigt af hvor fra jeg kigger på verden, hvor
jeg lever og bor, hvor længe jeg har været her, tingene bliver bare
ved med at trække sig sammen, udvide sig, brede sig, slå revner.
Samle sig. Fortætte sig. I en kemisk opløsning, fra gamle tider,
helt konkret, samle sig til et billede, som bevarer noget i det flygtige, mens det flyder som henkastede ikoner, billeder, der vil sige
os noget, mens de vokser ud af jorden, som tilfældet er i den lange
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drømmesekvens fra Andrej Tarkovskijs Vandringsmanden (Stalker,
1979), hvor kameraet bevæger sig henover ting druknet i en fjern
fortid. De små ting, der skvulper rundt i vand i en balje af tin, det
let brunlige vand, små algelignende trævler, iturevne jernstykker,
estiske mønter fra før anden verdenskrig, en afbildning af tre løver
i militærjakke, spredt henover en udførlig detalje fra Jan van Eycks
maleri Gents altertavle fra 1432, en bakke af metal, en kanyle, et gevær med magasin omsluttet af alger, en fjeder, en iturevet avis eller
bogside, kakler fra et badeværelse eller et køkken, sammenfiltring af
ledninger, siv og alger, rør fra et køretøj, forskellige jerndele måske
fra et større krigsmateriel, til sidst hånden i vandet og armen tilhørende Stalker, alt sammen objekter i vand, personlige ejendele, hvis
affektionsværdi må vige for den naturlige nedbrydning, samtlige
genstande på vej til at blive opløst i mindre bestanddele, til smulder,
støv, partikler.
Ting, jord og materialer bevæger sig gennem tiden, måske
fordi tingene fra dengang, nu på vej til at gå i opløsning, holder på
sig selv, gemmer på et lys, en egen vægt? Måske den sidste kraft i
det forsvindende lys gør et væsentligt større indtryk, end det lys
som har fri passage for alt for megen energi? Som om for meget lys
og for meget energi ikke kaster lige så megen liv af sig. Som om de
mindre ting sitrer af liv. De ser hinanden fra siden, disse søgere,
Tarkovskijs strejfende skabninger. Nu og da standser de bare op,
uden at tage stilling til livet. Disse omstrejfere beder ikke på deres
knæ med blikket rettet mod himlen: De lytter eller ligger med hele
deres krop på jorden, hovedet dyppet i vand, dyppet i lys, dyppet i
skygge, men de beder, trods alt. Det er stoffets tid, der bevæger sig,
tingene og stoffet, som slår med deres egne rytmer, en fornemmelse for et lys dybt nede, en fornemmelse af lethed og ensomhed på
samme tid, en fornemmelse af tid, jordens hemmelige tid, den tid, vi
længes efter, hvis vi endnu længes efter noget.
Ikke længere hvad vi tænker og siger om denne jord, men
om den endnu rummer sin egen tid, sin egen rytme, som det, der
indvirker på os. I disse flydende sekvenser, der synes at komme
langvejs fra, en foruroligende og sær spænding mellem intimitet og
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afstand. En følelse af endelig at slippe af med sig selv. Og alligevel
er det, som om vi her, i denne passive stund, i denne udstrakte sekvens, hvor drøm og opvågning glider over i hinanden, er på sporet
af et aktivt liv. Som om vi her vender tilbage til et sted for undren,
for tænkning, for gentagelse. Et sted, hvor vi ikke skal noget, være
noget, andet end at lytte. Vågne og lytte. Også Béla Tarrs billeder
bringer os i nærheden af det tænkesomme liv, det, som i antikken og
middelalderen blev omtalt som det kontemplative liv. Ikke forstået
som et sted for hvile i modsætning til et sted for aktivitet, men som
det sande livs aktivitet. Hos Béla Tarr et liv, der trækker tempoet ud
og bringer os ned til jorden. Ikke for at bede, men for at vente.
Faderen venter, mens datteren henter vand. Datteren venter, mens faderen venter. Der er mørkt udenfor, selv når det er lyst.
Det tørre brød på bordet lyser op, ikke fordi det er et brød, men
fordi det er tørt som savsmuld. Alt har et lysskær, også mørket. Det
er sådan Tarr forsøger at placere mennesket i et rum, der endnu
ikke findes. Ligesom Alberto Giacometti er han ikke tilfreds med
det todimensionelle rum, han ønsker at få os til at se mennesket i sin
fulde skala, som egypterne: Ikke se hovedet, kroppen og ansigtet
gennem fotografiets todimensionelle rum, men gennem rummets
kraft, det bevægelige rum. Det, som skænker os lyset, som er langt
større end det, vi kan se. Derfor befinder hans figurer sig i mørke,
de forlader det aldrig helt. Kun derfra bevæger lyset sig, fra ruinerne, fra tingene. Langsomt indvirker det på vores krop, vores hoved,
faktisk har det allerede sat sig i kroppen, umærkeligt, det, som skal
vække os til at se, langsomt og organisk.
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Seneste udgivelse er Jordens Drejebænk (Antipyrine, 2021).
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