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Introduktion

I en reklamfilm för Olympus väderbeständiga digitalkameror framställs själ-
va fotograferingsakten som en kroppsligt omvälvande händelse.1 I filmen rör
sig kroppar och kameror i slow motion, visuella effekter samverkar med
väder och vind för att visa den nya teknikens tålighet och flexibilitet. För
personerna i filmen är det som om teknologin känns i kroppen, den förflyttar
dem i både tid och rum, och bildmanipulationerna verkar vilja överföra en
del av denna kroppsliga upplevelse till åskådarna/konsumenterna.

I dagens mediala flöde finns mängder av idéer och föreställningar om vi-
suell estetisk upplevelse och denna avhandling handlar till stor del om visu-
ella uttryck och hur olika teknologier både erbjuder nya möjligheter och
sätter ramar för vad som kan göras. Den kommer att handla om hur bilder
manipuleras och modelleras, om hur ett material formas och omformas i
olika medier. När det gäller rörliga bilder som material kan man se en rad
olika exempel i dagens visuella kultur. I flera av artisten Björks musikvideor
är till exempel manipulationen och leken med olika bildflöden och bildskikt
ett tydligt återkommande drag. I Hyperballad (regisserad av Michel Gondry,
1996) roterar och pulserar själva bildytan och olika lager med textur från
datagrafik och tv-flimmer blir ett sätt att förmedla och nyansera ett musika-
liskt uttryck. I Isobel (Michel Gondry, 1995) är det naturens flöden (i form
av till exempel vattenfall) som sammansmälter med visuella flöden där bil-
dernas materialitet och plasticitet manipuleras på en rad olika sätt. Det visu-
ella materialet blir ett sätt att uttrycka, kontrollera och manipulera de världs-
bilder Björk målar upp med sin musik.

Med musikvideor handlar det till viss del om musikalisk rytm som över-
sätts visuellt, men också om manipulerad tid och rörelse som inte nödvän-
digtvis symboliserar något specifikt, utan snarare låter materialet och bild-
flödet skapa en känsla hos åskådaren. Ett annat exempel är tv-spelet Rez för
Playstation 2 som i huvudsak bygger på ett meditativt flöde av bilder och
ljud där det gäller för spelaren att, så att säga, ställa in sig för att flyta med
strömmen.2 Rez är vad som ibland kallas ett mycket grafiskt spel och tillver-
karnas beskrivning är talande för vad man försöker uppnå: ”Flyg genom

                                
1 Reklamfilm för Olympus μ-mini, lanserad och sänd i Sverige hösten 2004.
2 Spelet är utgivet av Sega år 2001. På konstmässan Ars Electronica samma år lanserades
spelet tillsammans med en specialdesignad fåtölj och handkontroll med olika fysiska effekter
för en mer kroppsligt förankrad upplevelse.
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cyberrymden och bli hypnotiserad av en berusande blandning av vapenavfy-
rande action, musikskapande och trollbindande grafik”.3

Den här typen av bildmodellering som ofta sker på gränsen mellan ab-
straktion och avbildning är också vanlig i dagens reklamfilmer. I Lacostes
reklamfilm för parfymen Touch of Pink4 händer inte särskilt mycket i narra-
tiv bemärkelse, men det händer desto mer i visuell bemärkelse (slow motion,
skärpeförändringar, skalförändringar, ljusreflektioner med mera). Filmen
visar en kvinna som rör sig i ett stadsrum, hon försöker fånga en pappersdra-
ke och svävar själv fram i luften mellan bänkar och husfasader. Hon flyter
fram i slow motion, det klipps mellan olika kameravinklar och avstånd, där
flera av närbilderna blir till närmast abstrakta ljusspel. Om man utgår från
parfymens namn kan man tänka sig att filmen förmedlar ”pink” helt enkelt
genom att hennes klänning och även andra föremål i filmen är i olika nyan-
ser av rosa. Mer oklar är frågan hur man kan tänka sig att beröringen eller
förnimmelsen av en färg förmedlas (om den gör det alls)? En möjlighet är att
”touch” uttrycks genom andra händelser i bilderna, till exempel genom slow
motion, genom närbilder och ljusreflektioner, det vill säga att dessa visuella
uttryck kan förmedla något som har med känselsinnet att göra. Eller på en
annan nivå, att det finns idéer och föreställningar om att detta kan vara en
väg att förmedla ”touch” visuellt. Av filmens synopsis framgår att syftet är
att försöka förmedla sinnlighet och skiftande, slumpartade intryck i staden,
det är en jakt på ”new sensations”.5

Det är inte ovanligt att lukt, smak och känsel i reklamfilm förmedlas ge-
nom bildmanipulationer av den här typen. Just hastighetsvariationer (slow
och fast motion) verkar dessutom vara vanliga i många olika typer av re-
klamfilm, vilket kan tyda på att det är ett känslomässigt laddat uttrycksme-
del. Eller åtminstone på att det finns konventioner och föreställningar om att
det är något som relativt snabbt kan förstärka eller förmedla en känsla av
något slag.

Detta är inte en studie av musikvideor eller reklamfilmer, men det är en
studie av en typ av visualitet som är vanlig i stora och skilda delar av dagens
visuella kultur.6 I exemplen ovan är de visuella uttrycken också exempel på
hur digital teknik används i rörliga bilder för att manipulera och modellera
                                
3 Från se.playstation.com, 2004-10-06.
4 Lanserad under hösten 2004, regisserad av Thomas Napper.
5 Så här beskrivs filmen på Lacostes hemsida: ”It is a simple story. A girl walks down a bou-
levard early one spring morning. She does not seem to be going anywhere in particular, just
enjoying the sunlight and the sheer pleasure of moving about the city. /…/ The TOUCH OF
PINK campaign makes the simple proposal that the pleasure of being a woman is in the sheer
joy of chasing after new sensations.” Från www.lacoste.com, 2004-10-01.
6 Termen visuell kultur, eller ”visual culture”, beskriver ett område som vuxit fram som ett
relativt stort forskningsområde (inom en rad olika ämnen) under de senaste 10-15 åren. En
snabb överblick kan fås genom någon av de antologier som getts ut i ämnet (t.ex. Nicholas
Mirzoeff (red.), The Visual Culture Reader, London: Routledge 2002) eller till exempel ge-
nom Journal of Visual Culture som startades 2001 och har samlat en rad av de mest tongivan-
de skribenterna inom området (Martin Jay, W.J.T. Mitchell, Anne Friedberg med flera).
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själva bilderna, för att skapa bildhändelser, det vill säga något som i första
hand händer bilden som bild, och inte som berättelse eller avbild. Samtidens
bildflöde, som det framstår på allehanda typer av skärmar, är fullt av liknan-
de bildhändelser. De finns i många musikvideor och reklamfilmer, men ock-
så i konstfilm, videokonst, dokumentärfilm och självklart i spelfilmer, även
om den här typen av bildhändelser sällan är något som utgör eller bär fram
en berättelse. Det handlar istället om affektiva, fragmentariska bilder (eller
delar av bilder) som ofta är svåra att beskriva i ord, men som känns och som
påverkar oss på olika sätt.7 Dessa element i bilderna är inte i första hand
berättande och inte heller föreställande, men de kan påverka och förändra en
föreställning och kanske även hur vi föreställer oss världen. De är otvive-
laktligen en mycket påtaglig del av samtidens visuella kultur där det ofta
betonas att rörliga bilder blivit allt lättare att manipulera och modellera.

Ovanstående var ett försök till en verbal polaroidbild av det större sam-
manhang där denna avhandling kan placeras in. Hur man kan beskriva, tolka
och förstå dessa och liknande element i rörliga bilder är, i mina ögon, ett
vetenskapligt problem som kräver vidare forskning på en rad olika plan.
Denna avhandling är ett försök att se vad ett estetiskt-historiskt perspektiv
kan bidra med genom att historiskt och teoretiskt, belysa och diskutera mate-
rialiteten i liknande typer av rörliga bilder hos filmaren Jean Epstein, video-
konstnären Bill Viola, samt ett antal verk från cd-romkonstmagasinet Artin-
tact. Inom film- och mediestudier finns det fortfarande en viss brist på per-
spektiv som försöker diskutera rörliga bilder utan att se till berättande, sam-
tidigt som mycket av medieflödet idag bygger på ett bildflöde som till stor
del faktiskt inte är berättande, utan istället skulle kunna karakteriseras som
fragmenterat och affektivt. Denna avhandling syftar till att beskriva och dis-
kutera ett sådant perspektiv.

I början av Jean Epsteins film Le Double Amour/Den dubbla kärleken
(1925) finns ett tydligt exempel. Bilden är nästan för ljus och blir för ett
ögonblick svår att titta på. Det är som om bilden böjs av sin egen vithet.
Ljusets närmast plågsamma vibrationer glider sedan gradvis över i vibratio-
nerna hos de havsvågor som bilden föreställer. Man kan säga att det är något
som händer bilden som bild (och inte endast som avbild), bildens materialitet
påverkas genom kamerans ljus- och skärpeinställningar. Detta är inte alls

                                
7 Mycket forskning från de senaste tio åren har därför etablerat paralleller mellan modernite-
tens nya teknologier och bildflöden som växte fram i storstäder under slutet av 1800-talet och
tidigt 1900-tal och en visuell kultur så som den gestaltat sig med intåget av olika digitala
teknologier under sent 1900-tal. Se till exempel Jay David Bolter och Richard Grusin, Reme-
diation – Understanding New Media, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 1999, Mary
Ann Doane, The Emergence of Cinematic Time, Cambridge, Massachusetts: Harvard Univer-
sity Press 2002, Lev Manovich, The Language of New Media, Cambridge, Massachusetts:
The MIT Press 2001, Leo Charney och Vanessa R. Schwartz (red.), Cinema and the Invention
of Modern Life, Berkley och Los Angeles: University of California Press 1995, och John
Fullerton och Jan Olsson (red.), Allegories of Communication – Intermedial concerns from
cinema to the digital, Eastleigh: John Libbey Publishing 2004.
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ovanligt och förekommer i otaliga filmer (inte minst på 1920-talet), men
liknande bildhändelser var och är ofta motiverade av filmens handling, till
exempel för att symbolisera sinnestillståndet hos en karaktär. Hos Epstein
förekommer dock bildmanipulation som har andra syften, som handlar både
om filmteknologi, estetisk upplevelse och möjliga världsbilder. Denna studie
kommer att diskutera den här typen av bildhändelser från två utgångspunk-
ter. Dels utifrån en teoribildning som utgår från det figurala, i korthet ett
begrepp som brukar tillskrivas filosofen och kulturteoretikern Jean-François
Lyotard och som tar fasta på just materialitetens och plasticitetens betydelse
för en visuell upplevelse. Dels som en jämförelse mellan förekomsten av
dessa bildhändelser i tre olika medieformer; film, video och digitala gestalt-
ningar. Det etymologiska ursprunget till det figurala finns i den latinska ter-
men figura som har en rad olika betydelser vilka i sin tur har gett upphov till
ytterligare betydelseglidningar och nya termer.8 Det figurala knyter an till en
av grundbetydelserna av figura som handlar om modellering och manipule-
ring, om hur ett material formas och omformas på olika sätt.

Innan jag preciserar avhandlingens syfte, disposition och avgränsningar,
ska jag kort utveckla vad det figurala kan vara och vilken typ av estetiskt
perspektiv det kan medföra. En översiktlig genomgång av användningen av
begreppet det figurala inom filmvetenskap, visar att det handlar om ett löst
sammanhållet fält av teorier och förhållningssätt till analys av rörliga bilder.
Det som framträder är ett mångtydigt problemområde med en lång historia
och som samtidigt kan ha drag av både begrepp, motiv, form, affekt och
effekt. De aspekter som i första hand intresserar mig anknyter till det jag
inledningsvis vill kalla en generering av visuella idéer i bildmaterien, som
uppstår genom att de rörliga bildernas materialitet och plasticitet påverkas
och transformeras i olika variationer. Det handlar till exempel om olika för-
ändringar av bildernas temporalitet (slow motion och andra hastighetsför-
ändringar) och skiftningar i bildernas djup- och ljusstruktur (exempelvis vid
övertoningar, flerskiktsexponeringar, slöjeffekter och olika kombinationer av
mörker, ljus och skuggor). Jag vill på detta sätt börja med en beskrivning av
det figurala som följer Lyotards intentioner och som knyter an till flera sena-
re användningar av begreppet. Detta är ett sätt att operationalisera begreppet
och visa i vilken riktning jag kommer att följa och utveckla det. Men de oli-
ka sätten att använda begreppet kommer tillsammans att ge en varierad bild
av det figurala.

Begreppet det figurala har inom både filmvetenskap och konstvetenskap,
framför allt i Frankrike, fått ett uppsving det senaste decenniet med brukare
som Jacques Aumont, Philippe Dubois, Nicole Brenez och Georges Didi-
Huberman. Men det har även diskuterats av bland andra D.N. Rodowick och

                                
8 Erich Auerbach har gjort en etymologisk genomgång av begreppet figura i boken med sam-
ma namn. En relativt ny utgåva finns på franska: Erich Auerbach, Figura [1944], Paris: Édi-
tions Belin 1993.
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Sven-Olov Wallenstein (samtliga refereras och diskuteras i avhandlingens
första kapitel). Jag skriver uppsving för det handlar i första hand om en rear-
tikulering och en uppvärdering av vissa estetiska och metodologiska aspekter
som på olika sätt funnits med genom filosofi- och konsthistorien. En histo-
risk förankring och diskussion av detta ges i kapitel ett. Det finns olika skäl
till varför det figurala betonas idag, men en gemensam nämnare är en vilja
att betona bilden som bild (inte som avbild) och bildens måhända försum-
made dynamiska fält. Det figurala är helt enkelt ett led som har hoppats över
i många typer av analyser. En annan möjlig tolkning är att det figurala blir
viktigare när bildens fotografiskt indexikala status allt mer har kommit att
ifrågasättas, eller åtminstone kompliceras, genom att det blir enklare att ma-
nipulera bilder digitalt. Det figurala, som Jacques Aumont kallar en sorts
kraft som tvingar till tolkning, kan också emanera från dynamiska och tvety-
diga relationer mellan text och bild. Det figurala skulle kunna sammanfattas
som en mångtydig och fri modellering av den rörliga bilden, där gränserna
både mellan det figurativa och det abstrakta och mellan det lingvistiska och
det plastiska löses upp. Ibland kan karakteriseringarna av det figurala emel-
lertid bli alltför flytande. Aumont, till exempel, tenderar att definiera det
figurala negativt, som det unikt filmiska som man inte kan beskriva med ord,
som en ogripbar och endast förnimbar dimension.9 Utan att förgripa mig på
mångtydighetens förtjänster ska jag i detta arbete försöka utkristallisera någ-
ra aspekter som jag finner särskilt intressanta och som jag tror är fruktbara i
förhållande till de rörliga bildernas figurala dynamik. Jag har valt att kalla
dem figurala fält.10

När man försöker tänka det figurala i mer konkreta termer (identifierbara i
bilderna) finns det andra möjliga ingångar till diskussionen. Man skulle till
exempel kunna kalla många av dessa tekniker eller effekter som jag vill un-
dersöka för avantgardistiska eller experimentella, och ett sätt att karakterise-
ra denna infallsvinkel skulle då kunna vara att kalla den ett studium av expe-
rimentella element i ”föreställande” film. Titeln på William C. Wees studie
av avantgardefilm är talande för genren: Light Moving in Time.11 Det ligger
något i en sådan karakteristik, även om jag inte diskuterar begrepp som till
exempel avantgarde. Jag vill också undvika att det figurala hamnar i ett
avantgardistiskt fack. Många studier, inklusive Wees, som fokuserar på just
avantgardet eller till exempel experimentell videokonst, bortser ofta från den
högst påtagliga närvaron av dessa element även i andra typer av rörliga bil-

                                
9 Jacques Aumonts diskussion av det figurala finns till största del i boken À quoi pensent les
films, Paris: Nouvelles Éditions Séguier 1996. Se vidare kapitel 1 nedan.
10 Uttrycket figurala fält har här alltså en konkret betydelse och jag använder det för att be-
skriva områden, komponenter eller händelser i bilder som på olika sätt innehåller eller relate-
rar till det figurala.
11 William C. Wees, Light Moving in Time, Berkeley och Los Angeles: University of Califor-
nia Press 1992.
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der. Jean Epsteins verk är ett av många tydliga exempel på närvaron av det
experimentella inom det som Epstein själv kallar ”publikt”.12

Den teoretiska, begreppsliga diskussionen är en viktig del i denna av-
handling, men som antytts ovan samspelar den genomgående med analyser
av rörliga bilder från olika medieteknologier.

Avhandlingens syfte är att studera begreppet det figurala i förhållande till
rörliga bilder och att använda detta konceptuella fokus i en medieteknologisk
jämförelse utifrån tre fallstudier av Jean Epstein, Bill Viola och Artintact.
För att förtydliga syftet kan man särskilja tre komponenter som i kortfattad
punktform ser ut så här:
• En teoretisk diskussion och jämförande analys av olika varianter av det

figurala som estetiskt begrepp.
• Tre konceptuellt avgränsade fallstudier där det figurala diskuteras i för-

hållande till ett antal filmer, texter och konstverk av Jean Epstein, Bill
Viola, och från cd-romkonstmagasinet Artintact.

• En konceptuellt avgränsad medieteknologisk jämförelse (mellan film,
video och datorbaserad konst) utifrån ett estetisk-historiskt perspektiv.

Min tanke är alltså att låta flera intresseområden sammansmälta i denna av-
handling. Dels begreppet det figurala i förhållande till rörliga bilder (Lyo-
tards initiala diskussion gällde statiska bilder, målningar), både som teoretisk
konstruktion och som möjlig metod för analys av rörliga bilder. Dels tre
fallstudier från olika medier som förhoppningsvis är belysande både på ett
teoretiskt plan och ett historiskt plan i förhållande till exemplen: Jean Ep-
stein (film), Bill Viola (video) och Artintact (nya medier). Eftersom fallstu-
dierna är hämtade från tre olika medier möjliggör de också medieteknologis-
ka jämförelser.

Vad är det figurala? Vad innebär det att förstå, beskriva och tolka det fi-
gurala i en film? Vad kan det figurala? Hur har begreppet konstruerats och
använts? Hur kan man använda och utveckla det i förhållande till Jean Ep-
steins och Bill Violas filmer och texter, samt i förhållande till den digitalt
baserade konsten på Artintact? Utan några anspråk på att vara heltäckande
kommer jag att fokusera kring dessa frågeställningar. Att fokusera på dessa
frågor blir ett sätt att experimentera med begreppet det figurala och använda
tre olika medieformer som laboratorium.

Varför är just Jean Epstein, Bill Viola och Artintact intressanta att studera
utifrån en figural problematik? Det finns flera skäl. För det första menar jag
att Epsteins och Violas verk (både filmer och texter) kan bidra med intres-
santa teoretiska klargöranden och frågor när det gäller det figurala. Detsam-
ma gäller flera av verken på Artintact, och tillsammans gör de tre fallstudier-
na det möjligt att även jämföra det figurala inom tre olika medieformer. De
tre exemplen kommer även från perioder i mediehistorien där både konst-

                                
12 Intervju med Epstein av Ture Dahlin, ”Svensk film – fotograferad teater”, Filmjournalen,
nr. 3, 1925, s. 57.
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närligt experimenterande och kulturteoretiska diskussioner kring nya medi-
ala potentialer var tydliga (1920-tal: film, 1970-tal: video, 1990-tal: digitala
medier). Den medieteknologiska jämförelsen handlar dock inte om specifi-
citet eller ontologi, utan dess anspråk är begränsat till att diskutera olika
teknologiska förutsättningar och potentialer utifrån de tre specifika fallen.
Därmed inte sagt att det inte kan finnas skillnader och likheter som gäller
även i en vidare kontext.13

Ett annat skäl till mitt val av studieobjekt är det faktum att det finns rela-
tivt få vetenskapliga studier om dessa. De som finns är inte heller gjorda ur
det perspektiv jag tillämpar här, vilket innebär att jag hoppas bidra med nya
insikter och ny kunskap både när det gäller de tre enskilda fallstudierna och
när det gäller studiens teoretiska ramverk. Tidigare forskning kommer att
refereras och diskuteras närmare i de olika kapitlen.

Ytterligare ett viktigt skäl till valet av Epstein och Viola är att de båda har
skrivit relativt mycket om de mediala förutsättningarna och om sitt eget ska-
pande i förhållande till mediefilosofiska och medieteknologiska frågor. Jag
tror att det finns en risk att konstnärers tänkande ofta ses som alltför kuriöst
eller helt enkelt irrelevant på ett teoretiskt plan. Men både när det gäller Ep-
stein och Viola finns en teoretisk kreativitet som jag vill försöka ta vara på.
Detsamma gäller flera av de konstnärer som medverkar på Artintact.

Avhandlingens olika kapitel har olika fokus och erbjuder tillsammans en
palett av vad man kan kalla olika figurala variationer. I kapitlet om Epstein
står det temporala flödet i fokus och dess kopplingar till figurala bildhändel-
ser. Epstein talar själv ofta om just tid som ett material, och om manipulerad
tid som en möjlighet att visa världsbilder som endast en filmkamera kan
göra. Det finns med Epsteins egna ord en ”maskinens intelligens” som jag
försöker sätta i relation till en figural visualitet. Liknande temporala bildma-
nipulationer finns också hos Bill Viola, men med en förskjutning åt en
kroppslig förankring av det visuella. Det figurala hos Viola utgör en viktig
beståndsdel i bildernas förmåga att tilltala åskådarnas olika sinnen och i för-
sta hand känselsinnet. Detta analyseras närmare i relation till Violas filmer
och texter, som diskuteras i termer av en haptisk visualitet (en på olika sätt
kroppsligt förankrad visualitet), vilket också är kopplat till ett bredare per-
spektiv som handlar om vad visuell kunskap kan innebära. En avgränsning
som bör klargöras redan nu är att min studie av Viola fokuserar kring hans
tidiga videoverk (från 1970- och 80-talen), och handlar i mindre utsträckning
om hans installationer från senare år.

                                
13 Att jag valt tre exempel som kommer från en sfär som traditionellt betraktas som konst
betyder inte heller att mycket av resonemanget inte kan vara relevant för många andra typer
av rörliga bilder som traditionellt sett inte betraktas som konst, till exempel reklam. Historiskt
sett är det dock inom en estetisk diskurs som dessa frågor har diskuterats mest, och min kon-
ceptuella avgränsning till det figurala gör också att den konceptuella historien och genealogin
finns just inom dessa estetiska diskurser.
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Dessa figurala aspekter av temporalitet och kroppslighet är också en del i
den datorbaserade konsten från Artintact, men i detta kapitel behandlas även
förändrade relationer mellan text och bild, vilket är ytterligare ett område där
det figurala diskuterats och använts. Man skulle kunna se det som att Artin-
tact erbjuder ett rum för en kontrollerad och manipulerad textualitet och
materialitet, vilket till viss del beror på att det är just en digital gestaltning.

I denna studie är det materialiteten som bildar en länk mellan olika me-
dieteknologier, och som jag försöker utnyttja som en flexibel jämförelse-
punkt. Materialitet innebär i det här sammanhanget i första hand en sinnlig
upplevelserelaterad materialitet. Det handlar alltså om att diskutera olika
aspekter som går att se, höra och känna i bildflödet. Aspekter som inte ome-
delbart föreställer något, men som går att koppla till någon form av manipu-
lation av bildens själva material. När jag betonar bildernas materialitet är det
ett sätt att uppmärksamma de aspekter som ligger utanför (eller gränsar till)
en avbildande eller symbolisk domän. Detta ligger nära idéer om materialitet
såsom de ibland har diskuterats i en fenomenologisk tradition av till exempel
Vivian Sobchack, Laura. U. Marks och Mark B.N. Hansen med flera.14 På
olika sätt betonar de relationen mellan bildernas materialitet och åskådarens
upplevelse av den. Jag återkommer till dessa frågor, men det är värt att redan
nu påpeka att materialiteten för till exempel Laura U. Marks också blir en
väg att spåra en mer kroppsligt förankrad visualitet. Hon skriver: ”That vi-
sion should have ceased to be understood as a form of contact and instead
become disembodied and adequated with knowledge itself is a function of
European post-Enlightenment rationality. But an ancient and intercultural
undercurrent of haptic visuality continues to inform an understanding of
vision as embodied and material.”.15

Vad är materialitet när man talar om rörliga bilder? Det kan vara ljus,
ljud, färger och former, men det kan också vara rörelse och för både Epstein
och Viola är själva tidsflödet ett centralt material. Detta är också ett skäl till
att jag valt beteckningen materialitet framför material, då den öppnar upp för
en vidare förståelse som går utöver det konkreta materialet. Som det kommer
att framgå ligger det figurala ofta mellan representation och abstraktion och
en figural materialitet är alltså inte i första hand föreställande, utan snarare
något som stör eller bryter upp det avbildade genom att närma sig abstrak-
tion. Denna materialitet hos bilder (såväl statiska som rörliga) ses ibland som
tom eller innehållslös. Till exempel i artikeln ”Att tolka det tomma” där litte-
raturprofessorn Torsten Pettersson diskuterar olika sätt att förhålla sig till det

                                
14 Se till exempel: Vivian Sobchack, The Address of the Eye, Princeton: Princeton University
Press 1992, Laura U. Marks, Touch – Sensuous Theory and Multisensory Media, Minneapo-
lis: University of Minnesota Press 2002, Mark B. N. Hansen, New Philosophy for New Media,
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 2004.
15 Laura U. Marks, Touch, op. cit., s. xiii.
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nonfigurativa inom olika konstformer.16 Jag ska kort redogöra för Petterssons
argumentation, eftersom den på ett enkelt sätt kan hjälpa till att ringa in fo-
kus för denna avhandling. Pettersson tar i artikeln fasta på hur något abstrakt
eller icke föreställande inte sällan tolkas eller omtalas som något konkret.
Strecken i det övre vänstra hörnet i Wassily Kandinskys målning Komposi-
tion IV (1911) antas till exempel föreställa två ryttare i strid. Pettersson kriti-
serar den här typen av tolkningar för att ofta blanda samman kontext och
kunskap om till exempel konstnärens intentioner med vad som verkligen
syns i verket. Att ett konstverks titel antyder något behöver inte betyda att
det verkligen finns i verket och att en konstnär säger sig vilja uttrycka något
betyder inte heller att han nödvändigtvis lyckas med det. Pettersson menar
att det är viktigt att hålla isär en historisk, en kognitiv och en estetisk nivå.
Även om Pettersson tycks hålla fast vid en relativt traditionell syn på vad
estetik innebär (en analys och spekulation för att diskutera vad som är este-
tiskt värdefullt med ett verk) så är hans kritik, i mina ögon, helt rimlig när
det gäller figurativiserande tolkningar av nonfigurativa former. Den här av-
handlingen kommer också att till stor del handla om just nonfigurativa ele-
ment i rörliga bilder, men mitt syfte är inte att göra figurativiserande tolk-
ningar eller att slå fast någon specifik betydelse för dessa element, och inte
heller att diskutera konstnärligt värde. Pettersson frågar sig om ”en figurati-
viserande tolkning är nödvändig för en fullödig konstupplevelse”? Svaret är
inte explicit i Petterssons text, men ett nej torde vara det enda rimliga svaret.
Men innebär det att det man kan kalla estetisk analys inte bör bry sig om
dessa element? Pettersson menar att det åtminstone är ett vanskligt projekt.
Jag tror dock att begreppet det figurala och dess kopplingar till materialitet
just kan vara ett sätt att diskutera nonfigurativa inslag utan figurativiserande
tolkningar. Inte för att genom en tolkning nödvändigtvis fylla det tomma,
utan snarare för att börja med att inte se det som något tomt överhuvudtaget.
Ett syfte med ett figuralt perspektiv är helt enkelt att öka förståelsen för den
här typen av element i rörliga bilder, att beskriva och tolka dem, vilket inte
behöver betyda att man fyller dem med ett föreställande innehåll.

          

                                
16 Torsten Pettersson, ”Att tolka det tomma”, i Torsten Pettersson, Dolda principer: kultur-
och litteraturteoretiska studier, Lund: Studentlitteratur 2002, s. 87-110.
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Estetiska perspektiv inom filmvetenskap har inte sällan blivit kritiserade och
ifrågasatta under de senaste decennierna. Själva termen estetik kan också
betyda en rad olika saker, vilket kräver en kort redogörelse för min syn på
begreppet genom några historiska utblickar. Dessa kortfattade historiska
jämförelser kommer också att tjäna som introduktion till det som idag kallas
”new aestheticism”, en forskningsinriktning inom vilken man skulle kunna
placera denna avhandling.17

Det grekiska ursprunget till termen estetik, aisthésis, leder till termer som
”det sinnliga” och ”det förnimbara”.18 Utifrån detta är det vanligt att skilja på
tre huvudanvändningar av termen: 1. Läran om det sköna inom konst och
natur, och olika modifikationer av det sköna som t.ex. det sublima, det ko-
miska, det tragiska etc. 2. Mer allmänt har estetik fått betydelsen förnimmel-
sekunskap som handlar om intryck och känslor av till exempel glädje, smärta
och tillfredställelse. 3. Ibland har estetik fått betydelsen av en filosofisk un-
dersökning av problem, begrepp och förutsättningar vid tal om konst och
konstupplevelser, varvid ”konst” används i vid mening och inkluderar bild-
konst, litteratur, musik, film och teater jämte estetiska objekt av skilda slag.

   Dessa torde vara de viktigaste betydelserna och det jag kommer att fo-
kusera på här är en blandning av förnimmelsekunskap och konstfilosofi, men
utan de konnotationer av värdering som i första hand förknippas med en
definition av estetik som läran om det sköna.19 Den nutida estetiken har, som
Ewa Jeanette Emt påpekat, en eklektisk och högst mångfasetterad karaktär.20

Om man fokuserar på själva termen estetik så är det många som pekar på en
vändpunkt i Alexander Gottlieb Baumgartens estetiska teori.21 Estetikens
                                
17 Begreppet är hämtat från en antologi med samma namn: John J. Joughin och Simon Malpas
(red.), The New Aestheticism, Manchester: Manchester University Press 2003. Denna ”nya”
estetik har även flera beröringspunkter med ett återväckt intresse för det sinnliga och kropps-
liga inom vetenskaperna. Se till exempel en serie böcker från Berg Publishers som utgår från
de fem sinnena. Serien heter ”Sensory Formations Series” och hittills finns: David Howes
(red.), The Empire of the Senses – The Sensual Culture Reader, Oxford och New York: Berg
Publishers 2005, Constance Classen, The Book of Touch, Oxford och New York: Berg Publi-
shers 2005, Michael Bull och Les Back (red.), The Auditory Culture Reader, Oxford och New
York: Berg Publishers 2004.
18 Det etymologiska ursprunget till termen estetik refererar till två skilda betydelser på grekis-
ka. Dels aisthésis, det sinnliga som kopplat till egenskaper som vi uppfattar direkt med våra
sinnen, och dels har termen en koppling till konst. I Aristoteles verk står aisthésis också för
subjektets relation till världen, ”an openness to the world”. En tydlig sammanfattning finns
hos Malin Wahlberg, Figures of Time – On the Phenomenology of Cinema and Temporality,
diss., Stockholms universitet 2003, s. 31.
19 För två relativt uppdaterade verk med fokus på estetik som en konstens filosofi se: Marc
Jimenez, Qu’est-ce que l’esthétique?, Paris: Éditions Gallimard 1997, samt Jacques Aumont,
De l’esthétique au présent, Paris: De Boeck & Larcier 1998. När det gäller en mer traditionell
estetik finns även en tydlig inriktning som utgår från själva konstupplevelsen, värderingen och
omdömet som studieobjekt. En viktig filosof i denna tradition är förstås Immanuel Kant och
från senare år finns till exempel Thierry De Duves arbeten. Se till exempel De Duves bok
Kant after Duchamp, Cambridge, Massachusetts: MIT Press 1996.
20 Ewa Jeanette Emt, ”Baumgarten och den moderna estetikens födelse”, i Konsten och konst-
begreppet, skriftserien Kairos, Stockholm: Raster förlag 1996, s. 15-24.
21 I första hand formulerad i Aesthetica (1750-58).
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syfte är för Baumgarten just att utforska ”den på sinnesförnimmelser basera-
de kunskapen”.22 Tänkande kring sinnesförnimmelser och upplevelser av
konst och natur finns genom i princip hela filosofihistorien, men det är först
på 1700-talet, genom Baumgarten, som estetiken avgränsas som en själv-
ständig filosofisk disciplin, och häri ligger, enligt Emt, Baumgartens inno-
vativa bidrag (även om också den självständiggörande processen har ett
flertal föregångare). I Baumgartens teoribygge finns också en vilja att upp-
rätta principer för bedömning av det sköna och vad som har ett estetiskt
”värde” och genom dessa principer ge verksamheten status av vetenskap,
vilket dock med facit i hand snarare har fått motsatt effekt.

Mer intressant är att estetik, för Baumgarten, handlar om det som är ”klart
men otydligt”.23 Man kan till exempel vara klar över vad man känner inför
ett konstverk, men det är inte tydligt varför; en poäng som jag tror kan fun-
gera som utgångspunkt för många typer av analyser även idag. Att Baum-
garten betonar estetisk kunskap är, som jag ser det, både en styrka och ett
problem. Det är en styrka för att det inte förpassar konstupplevelsen till en
lägre form av erfarenhet, men samtidigt är det något vilseledande att kalla
det för sinneskunskap eftersom ordet kunskap i dessa sammanhang ofta har
vetenskapliga och logiska konnotationer. Det var förstås Baumgartens avsikt
att spela på just dessa konnotationer, men det är något som också skiljer hans
teori från flera senare teorier om estetik, där till exempel ord som intryck och
upplevelse får större vikt än kunskap.

En annan diskussion inom estetiken fokuserar på det man kallar estetiska
egenskaper (qualitites). I artikeln ”Locus of Aesthetic Quality” drar till ex-
empel den estetiskt inriktade filosofen Michael H. Mitias den relativt vanliga
(och i mina ögon rimliga) slutsatsen att estetiska egenskaper inte är faktiska,
bokstavliga egenskaper, utan att deras ontologiska status är i form av poten-
tialiteter.24 Dessa kan sedan realiseras i mötet mellan betraktaren och konst-
verket, men det är först där som de så att säga uppstår.25 En aspekt som Miti-
as också betonar är en potentiell förmåga hos betraktaren att ställa in sig för

                                
22 Ewa Jeanette Emt, op. cit., s. 19.
23 Se Ewa Jeanette Emt, op. cit.
24 Michael H. Mitias, ”Locus of Aesthetic Quality”, i Michael H. Mitias (red.), Aesthetic
Quality and Aesthetic Experience, Würzburg: Königshausen & Neumann 1988, s. 25-44.
25 Mitias argumentation är i korthet en utveckling av Mikel Dufrennes fenomenologiskt inspi-
rerade estetiska teori. Dufrenne var en av de första att försöka skilja mellan vanlig perception
och perception av estetiska objekt genom att betona åskådarens del i förverkligandet av de
estetiska egenskaperna. För vidare diskussion av Dufrenne se Malin Wahlberg, Figures of
Time, op. cit., s. 97-98. Wahlberg menar att Dufrenne (som formulerade sina idéer på 1950-
talet) kan vara relevant också för ett samtida perspektiv på rörliga bilder eftersom: ”Dufrenne
offers a conception of the sensory that tune with classical as well as recent attempts to theori-
ze the temporality of moving images. Moreover, he considers the filmic event from the point
of view of reception but he leaves the location of this becoming outside any ontological re-
duction. In other terms, Dufrenne’s notion of aesthetic experience refers to the encounter
between a created expression, or, as it were, a mediated point of view or a perceptual event,
and a viewer’s experience and interpretation of it.”, s. 98.
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en estetisk läsning och att det är något som, enligt Mitias, kan och bör övas
upp och förfinas. I vissa fall är det resonemanget säkert relevant, men jag
tror samtidigt att det här finns risk för en onödig sammanblandning av vad
man skulle kunna kalla estetisk analys å ena sidan och estetisk upplevelse å
den andra. Här finns en uppenbar fara att det etableras onödiga skillnader
mellan till exempel bra och dålig kultur, eller att man använder estetiken
som ett sätt att bevisa varför viss konst är mer värd än annan konst. Detta är
konturerna av en gammal diskussion och jag ska inte upprepa den här, bara
understryka att jag inte följer Mitias (och andra) i den riktningen.26

För min egen del är det däremot relevant att utgå från den mycket grund-
läggande betydelsen av estetik som förnimmelsekunskap och i viss mån en
konstens filosofi. Ett filosofiskt, teoretiskt och historiskt tänkande som kan
ta sin utgångspunkt i konstverk, inte för att avgöra vad som är skönhet, eller
vad som är bra eller dålig konst, men för att kunna skapa nya idéer, för att
utveckla förståelsen av ett verk, för att säga något om en teoretisk idé, eller
för att säga något om vår (visuella) kultur. Estetiken blir en möjlig väg för att
kunna kombinera en subjektiv, upplevelserelaterad utgångspunkt i förhållan-
de till konstverk och andra kulturella artefakter, med en teoretisk diskussion,
utveckling och kontextualisering.27 Estetiken är inget som kan ersätta eller
fullt ut förklara en konstnärlig upplevelse, men den erbjuder en möjlighet till
analys och diskussion av just denna upplevelse. Estetik är alltså, med detta
synsätt, inte knutet till frågor gällande omdöme, smak och värdering, och jag
är inte heller intresserad av att göra filosofi av konstupplevelsen, men möjli-
gen filosofi utifrån konstupplevelsen. Det tror jag är en enkel, men viktig,
distinktion och ett skäl till att både Baumgartens och Mitias diskussioner
endast delvis är relevanta för min egen användning av begreppet estetik.

Under stora delar av 1900-talet har också en fenomenologisk tradition va-
rit relativt stark inom estetiken, där ett flertal forskare, inspirerade av bland
andra filosofer som Edmund Husserl och senare Maurice Merleau-Ponty,
försökt analysera medvetandets innehåll vid konst- och skönhetsupplevelser.
Hur skall man förstå den process som det innebär att läsa en dikt eller tolka
ett konstverk? På vilket sätt kompletteras och konkretiseras det skrivna
(målade) av läsaren (betraktaren)? Denna fenomenologiska tradition har
klara beröringspunkter med mitt projekt dels för att den ofta bygger på en
tydlig vilja att gå nära de verk eller bilder som diskuteras, men också för att

                                
26 Jag menar dock att Mitias idé om att man så att säga kan ”ställa in sig” för en estetisk läs-
ning av ett verk är intressant. Men vad det innebär beror förstås på vad man här menar med
estetisk och det tycks som om Mitias är alltför snäv i sin syn på termen. Det verkar till exem-
pel som Mitias vill utesluta narrativa aspekter från ”en estetisk läsning”, vilket jag tror är
problematiskt. Jag tror helt enkelt inte att det är möjligt att göra en sådan åtskillnad fullt ut
vad gäller den estetiska upplevelsen, men vad som däremot är fullt rimligt är att göra en sådan
åtskillnad till en avgränsning i en analys för att kunna fokusera på någon specifik aspekt.
27 Det handlar här alltså inte om balansgången mellan det subjektiva och det eventuellt objek-
tiva i en estetisk upplevelse, men det handlar om balansgången mellan en estetisk upplevelse
och möjliga kontextualiseringar, jämföresler och analyser utifrån denna upplevelse.
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den, i sina senare varianter, förankrar den visuella upplevelsen i kroppen och
på så sätt erbjuder ett mer integrerat synsätt på den estetiska upplevelsen.
Enkelt uttryckt kan man säga att denna tradition idag tar avstånd från Hus-
serls transcendentala fenomenologi där ”det inre” (subjektiva) ställs mot ”det
yttre” (objektiva) och där det inre kan gå utöver (transcendera) det kroppsli-
ga och världsliga. Den cartesianska distinktionen mellan kropp och själ har
blivit starkt ifrågasatt och med teoretiker som till exempel Martin Jay och
Jonathan Crary tillskrivs det kroppsliga allt större betydelse, samtidigt som
objektivitetens traditionella koppling till synsinnet tappar mark. Astrid Sö-
derbergh Widding har sammanfattat grundidén i Jonathan Crarys bok Tech-
niques of the Observer så här: ”Betraktarens tillträde till en objektiv sanning,
ett säkert och givet vetande, rubbas en gång för alla i den stund som seendet
förankras i den mänskliga kroppens ohjälpligt subjektiva bristfälliga percep-
tion.”.28 Synen förankras i kroppen, vilket också är viktigt för att förstå Jean
Epstein och Bill Viola som båda erbjuder olika varianter av hur kroppslighet
kan kopplas till synupplevelse.

Denna fenomenologiska tradition är också en del av en trend inom medie-
forskning som innebär ett ökat fokus på teknologins roll för mediala upple-
velser. För Crary till exempel är perceptionen i högsta grad teknikberoende
och förändras därför snabbt med genomslaget för nya medieteknologier un-
der 1800-talet, vilket också är ämnet för mycket av senare års modernitets-
forskning. Fenomenologins relevans och de försök som gjorts att relatera den
till rörliga bilder kommer att diskuteras närmare i de olika kapitlen. Rent
generellt är det dock en relevans som snarare handlar om estetik, det vill
säga om möjliga sätt att konstruera, beskriva och diskutera våra upplevelser,
än om ontologi.

Ett viktigt, och i sin enkelhet komplicerat argument, är att det figurala ald-
rig bör ses som endast något i bilderna och heller aldrig som endast något i
åskådaren. För att göra rättvisa åt det figurala som estetiskt begrepp tror jag
det är viktigt att föra en diskussion som pendlar mellan dessa nivåer, och i
möjligaste mån försöker undvika alltför rigida definitioner. I mer feno-
menologiska termer skulle man kanske kunna se det figurala som en del i ett
”integrerat” synsätt som Maurice Merleau-Ponty diskuterar med sin term
”chair” (kött). I Merleau-Pontys senare verk Le Visible et l’invisible finns det
inga klara gränser mellan kropp, medvetande och den omgivande världen,
utan de existerar i ett integrerat ”chair”.29 Dessa begrepp är dock långt ifrån
allmänt vedertagna och det är inte självklart hur man kan använda dem för
att diskutera rörliga bilder, men det är viktigt att klargöra redan nu att det

                                
28 Astrid Söderbergh Widding, ”Ögats mysterier. Om blicken i filmen” Divan, nr. 2, 1996, s.
13. Se vidare Jonathan Crary, Techniques of the Observer – On Vision and Modernity in the
Nineteenth Century, [1990], Cambridge, Massachusetts: MIT Press 1992, och Martin Jay,
Downcast Eyes – The Denigration of Vision in Twentieth-Century Thought, Berkley och Los
Angeles: University of California Press 1994.
29 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’invisible, [1964], Paris: Gallimard 1979.
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finns en viktig fenomenologisk förankring i begreppet det figurala. Jag
kommer att diskutera detta vidare i kommande kapitel och utveckla förhål-
landet till frågor om både estetik och materialitet.

 Estetiska analyser i form av närläsningar och stilstudier har fått utstå
mycket kritik under 1980- och 90-talen, och även om det ofta varit en nyttig
kritik så är jag benägen att hålla med John J. Joughin och Simon Malpas om
att det behövs en ”new aestheticism”.30 Ideologikritik och olika diskursivt
inriktade analyser är och har varit mycket värdefulla (inte minst för ämnet
filmvetenskap), men de har också medfört begränsningar som Malpas och
Joughin sammanfattar så här:

One of the major limitations of the ideology critique of leftish criticism of the
1980s and 1990s is that in locating the aesthetic as a static or essentialist ca-
tegory or dead ”cultural weight”, it then fails to account for the enduring spe-
cificities of literature’s cognitive significance. Such work falls short of a re-
conceptualisation of aesthetic discourse and often refuses to engage in any re-
flective fashion with the particularity of the work of art, much less the speci-
ficities of aesthetic experience.31

Det är tveklöst så att konst och film i grunden är beroende av kulturella
mönster, strukturer och skiftningar på en rad olika plan. Ekonomi, kulturpo-
litik och mediala och sociala mönster bestämmer till exempel till stor del hur
en film faktiskt ser ut, men det är samtidigt så att dessa faktorer aldrig fullt
ut kan förklara eller beskriva en estetisk upplevelse. Malpas och Joughin
sätter också fingret på en relativt vanlig missuppfattning om vad estetik in-
nebär idag. Det kan dock vara rimligt att fråga sig varför man ska bry sig om
enskilda verk? Är inte diskurser, institutioner och sociala nätverk och möns-
ter mer intressanta? Det ena utesluter självfallet inte det andra. Tvärtom
skulle jag säga att det ena kräver det andra och att det inte finns någon
egentlig motsättning mellan text och kontext.

Hos många av de teoretiker och filosofer som jag använder och refererar
till finns också en rörelse från den estetiska domänen till en mer politisk och
samhällsrelaterad domän (hos Lyotard, Deleuze, Virilio, Rodowick med
flera). Men jag har ofta valt att stanna inom en mer avgränsad estetisk
diskurs, men dock en diskurs, där frågor om upplevelse, perception och
ibland tolkning är huvudfokus. Denna avgränsning är viktig för att fokusera
studien och ge utrymme åt en mer specifik diskussion.

Andrew Bowie, en av företrädarna för ”new aestheticism”, har formulerat
problematiken med senare års skepticism mot estetik på ett enkelt sätt:

The real challenge is, then, to steer a course between mere theoretical ‘kno-
wingness’ and mere unreflective aesthetic enjoyment. There is no way of

                                
30 Se John J. Joughin och Simon Malpas, ”The New Aestheticism: An Introduction”, i John J.
Joughin och Simon Malpas (red.), The New Aestheticism, op. cit., s. 1-23.
31 Ibid., s. 5.
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mapping out such a course in advance: my claim is simply that the balance
has in recent times moved too far in the direction of knowingness, and this
has been reflected in some theories that have become decisive for many hu-
manities subjects.32

Skulle man läsa Bowie som att det handlar om att uttrycka vad man själv
tycker och känner när man upplever något blir det självklart en orimlig håll-
ning. Men det är kanske lika orimligt att tro att det helt går att bortse från
den egna upplevelsen.

          

Ett av problemen med inledningar till akademiska avhandlingar skulle man
kunna sammanfatta som en balansakt mellan att bli alltför omständlig, alltför
förenklad eller alltför diffus. Jag tror att det är viktigt att åtminstone tydlig-
göra var ändarna finns till de trådar som sedan kommer att nystas i på olika
sätt (utan att för den skull blottlägga hela trådens väg) och det är vad jag
försöker göra här: avgränsa och precisera, men också antyda och i bästa fall
inspirera. Mer konkret handlar det om att precisera studiens disposition,
metodval och teoretiska utgångspunkter.

Denna avhandling är indelad i fyra kapitel. I det första diskuterar jag olika
samtida användningar och variationer av det figurala som estetiskt begrepp.
Jag börjar med att utveckla förhållandet mellan det figurala och materialitet.
Det man skulle kunna kalla en figural materialitet bryts därför upp i två
huvuddelar: för det första, det relativt etablerade estetiska begreppet plasti-
citet och för det andra, den i mindre grad etablerade termen bildtäthet. Jag
fördjupar också diskussionen kring det figurala som en möjlig metod för
analys av rörliga bilder och banar på så sätt väg för de tre följande fallstudi-
erna. De tre olika aspekterna av avhandlingen som jag särskiljde ovan (d.v.s
konceptuell diskussion/analys, fallstudier och medieteknologisk jämförelse)
kräver delvis olika metoder, men de kräver också varandra. Både syfte och
metodval samverkar och förutsätter varandra eftersom varje kapitel i sig inte
endast är en fallstudie av några specifika verk utan också en variation på

                                
32 Andrew Bowie, ”What comes after art?”, i John J. Joughni och Simon Malpas, (red.), The
New Aestheticism, op. cit., s. 80.
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bokens övergripande tema som alltså handlar om det figurala i tre olika typer
av rörliga bilder (eller tre olika medier om man väljer att kalla dem det). Jag
har försökt att göra den teoretiska och metodologiska diskussionen till en del
av varje kapitel, men på en övergripande nivå kan man urskilja en jämföran-
de och kontextualiserande metod som gäller för den begreppsliga och me-
dieteknologiska analysen. I boken Post-Theory skisserar Noël Carroll några
enkla principer för analys av (film)teorier som också har blivit viktiga för
denna avhandling.33 Det handlar om en undersökning som ”proceeds dialec-
tically” och fäster en stor vikt vid jämförande moment. Teorier och begrepp
ställs mot varandra, samtidigt som argumenten behandlas efter ordinära
normer för just argumentationsanalys. Som Carroll påpekar får den jämfö-
rande metoden också med automatik historiska inslag. I de tre fallstudierna
är den konceptuella avgränsningen också ett viktigt metodval för att närma
sig bilderna.

Kapitel två och tre har, förutom den konceptuella avgränsningen, en per-
son (Epstein respektive Viola) som huvudsaklig avgränsning. Detta är en
metod för avgränsning som med rätta kritiserats inom filmforskningen (och
andra humanistiska ämnen) och jag tror att det är en helt rimlig kritik att
mycket filmhistoria fokuserat på enskilda individer och/eller ”mästerverk”
och att därmed mycket av kontextuell och teoretisk fördjupning gått förlorad.
Den amerikanska filmhistorikern Janet Staiger är till exempel en av dem som
varit mån om att förankra filmhistorien i olika receptionsstrukturer och histo-
riska kontexter.34 Erik Hedling har sammanfattat kritiken koncist med att det
handlar om ”konkreta bevis istället för metafysiska smakomdömen”.35 Denna
argumentation representerar förlängningen av en hållning som slog igenom
inom medieforskning i och med Frankfurtskolan på 1930- och 40-talen, då
man ville studera vardagsproblem och ”oansenliga ytfenomen” i stället för
just metafysiska spetsfundigheter.36 Jag tycker att kritiken i många fall är
berättigad och viktig, men jag tror återigen att det är ett misstag att reducera
estetik till ”metafysiska smakomdömen”. Jag tror tvärtom att det är viktigt
att en historiskt och filosofiskt förankrad estetik tillåts samexistera och sam-
verka med till exempel en kontextuellt baserad diskursanalys. Det är också
synd att utelämna konstnärerna/regissörerna från den akademiska analysen.

                                
33 Noël Carroll, ”Prospects for Film Theory: A Personal Assessment”, i David Bordwell och
Noël Carroll (red.), Post-Theory – Reconstructing Film Studies, Madison: The University of
Wisconsin Press 1996, s. 56-59.
34 Se till exempel artikeln ”The Politics of Film Canons”, Cinema Journal, vol. 24, nr. 2,
1985, s. 4-25, eller boken Interpreting films – studies in the historical reception of American
cinema, Princeton: Princeton University Press, 1992.
35 Erik Hedling, ”Filmhistoriografi”, i Karl Erik Gustafsson och Per Rydén (red.), Att skriva
god historia, Göteborg: Nordicom-Sverige 2003.
36 Se till exempel Siegfried Kracauers klassiska essä ”Das Ornament der Masse”, skriven
1927 och som i efterhand har setts som en slags programatisk analysmodell av moderniteten.
Finns översatt till engelska i The Mass Ornament – Weimar Essays, Cambridge, Massachu-
setts: Harvard University Press 1995.
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En filmares närhet till mediet gör till exempel att hon eller han kan ha myck-
et att bidra med i form av till exempel mediefilosofiska resonemang. Det är
ett skäl till att jag valt just Epstein och Viola, vilka båda formulerat sig ut-
förligt i skrift om sitt skapande och sina teknologiska förutsättningar. Jag
anlägger alltså till viss del ett auteurperspektiv i fallstudierna, till exempel
genom att spåra ett visuellt uttryck av de filosofiska och teoretiska texter
som både Epstein och Viola skrivit. Jag är självklart medveten om de pro-
blem som ofta förknippas med auteurperspektiv, men det finns flera exempel
inom nyare filmvetenskaplig forskning på mer nyanserade auteurstudier som
lyckas undvika de traditionella fallgroparna.37 Tytti Soila har till exempel
valt termen ”diptyk” för att beskriva förhållandet mellan en regissörs verk
och hennes eller hans uttalande om dem i intervjuer eller artiklar. Diptyk
fångar aspekten av att det finns en klar gräns mellan dessa två sidor, samti-
digt som de står i ett nära förhållande till varandra. De är uttryck som båda
förekommer i offentligheten och som går att läsas var för sig, men som till-
sammans kan ge en mer nyanserad bild av vad verken uttrycker eller betyder
på olika plan. Som Soila skriver, utgör de en ”Offentlig Persona” som är ”en
viktig källa just därför att den inte är identisk med privatpersonen”.38 Ett
annat exempel på nyare auteurstudier ges av Tom Gunning som i sin bok om
Fritz Lang argumenterar för att ett auteurperspektiv kan vara fruktbart även
idag. Han skriver till exempel: ”I will not be tracing the films back to Fritz
Lang’s life, but will rather trace the way Lang as an author, as an assembler
of images and sounds, makes his hand sensed within the very filaments of
the texts.”.39 I likhet med Gunning tror jag också att tolkning, i form av när-
läsningar av filmer, kan vara problematiskt, men att det inte är något som bör
överges som vetenskaplig verksamhet, utan snarare förbättras på olika sätt.
Den bör till exempel inte användas för att befästa olika positioner eller ”ge-
nier”, utan för att upptäcka något nytt i verken och nyansera förståelser av
olika slag. Med Gunnings ord: ”I believe the work of interpretation should
involve the progressive discovery and uncovering of a film’s structures as
well as an unfolding of its surfaces.”.40

Vad innebär ett figuralt perspektiv för filmanalys och tolkning? Det finns
inget kort svar, men om vi börjar med frågan: Vad innebär analys? Jacques
Aumont har formulerat ett möjligt svar så här: ”Det handlar om att fråga sig
hur filmerna och filmbilderna kan tas emot och förstås. Till den här förståel-
sen, till aktiviteten som den förutsätter, ger vi här namnet analys, som är
                                
37 Förutom att ett traditionellt auteurperspektiv bidragit till att upprätthålla en mästerverkstra-
dition har det också tenderat att nedtona både filmskapande som en kollektiv verksamhet och
åskådarens kreativa roll i filmupplevelsen. För en mer nyanserad auteurdiskussion se till
exempel Tom Gunning, The Films of Fritz Lang – Allegories of Vision and Modernity, Lon-
don: BFI Publishing 2000, och Jon Dunås, Apparaturbetraktelser – metafilmiska aspekter på
Jan Troells Här har du ditt liv, Stockholm: Aura förlag, diss. Stockholms universitet 2001.
38 Tytti Soila, Att synliggöra det dolda, Stockholm/Stehag: Symposion 2004, s. 19.
39 Tom Gunning, op. cit., s. 5.
40 Ibid., s. x.
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både precis (man förstår inte utan att gå in i detaljerna, genom att frigöra
verkets beståndsdelar) och generell (att analysera är en vanlig och banal
aktivitet för det mänskliga medvetandet).”.41 För att förstå olika beståndsde-
lar räcker det självklart inte med att till exempel noggrant beskriva hur man
själv känner och tycker när man ser en film, utan man får vända sig till en
rad olika typer av externa källor (andra studier, andra bilder, andra diskurser)
för att kontextualisera, historisera och teoretisera kring de observationer man
gör. Detta kan se mycket olika ut från fall till fall, men gemensamt för olika
analyser med ett uttryckligt figuralt perspektiv är att de utgår från vad som
finns och händer i bildernas materialitet (alltså inte vad som händer i en
eventuell berättelse) för att sedan beskriva och tolka dem. Man kan visserli-
gen diskutera om tolkning är den bästa termen när det gäller ett figuralt per-
spektiv (och tolkning har i sig många olika traditioner). Jag tror dock att det
är en term som ringar in mycket av det som handlar både om att förklara,
förstå, och att göra en egen konstruktion utifrån ett verk.42 Denna konstruk-
tion kan till exempel handla om begreppsliga jämförelser eller kontextualise-
ringar av olika slag. Men det är alltid en konstruktion som bygger på en
handling från forskarens sida.43

För att sammanfatta är alltså det figurala ett estetiskt begrepp som är
kopplat till materiella eller plastiska aspekter av den estetiska upplevelsen,
vilket också hänger samman med en vilja att gå närmare själva verken, fil-
merna. Detta är anledningen till att jag vill skriva in ett figuralt perspektiv
inom ramen för det ”nyestetiska” forskningsfältet, något som mig veterligen
inte gjorts tidigare. Även om ekonomiska, politiska och olika sociala struktu-
rer är oumbärliga för att fullt ut förstå en film eller en filmupplevelse så är
det samtidigt viktigt att olika kontextuella aspekter inte gör att själva verket
och upplevelsen kommer i skymundan. Som Joughin och Malpas skriver:

What has frequently been lost in this process, however, is the sense of art’s
specificity as an object for analysis – or, more accurately, its specificity as an
aesthetic phenomenon. In the rush to diagnose art’s contamination by politics
and culture, theoretical analysis has tended always to posit a prior order that

                                
41 Jacques Aumont, À quoi pensent les films, op. cit., s. 7. ”[I]l s’agit de se demander com-
ment les unes et les autres [les œuvres et les images du cinéma] peuvent être reçues, et com-
prises. À cette compréhension, à l’activité qu’elle suppose, on a donné ici le nom d’analyse,
qui est à la fois précis (on ne comprend qu’en detaillant, en détachant les constituants de
l’œuvre) et générale (analyser est une activité courante et banale de l’esprit humain)”. Min
översättning. Om inget annat anges är översättningar från franskan även fortsättningsvis mina
egna.
42 För en koncis diskussion av begreppet och praktiken tolkning se till exempel meningsutby-
tet mellan Umberto Eco och Jonathan Culler m. fl. i Stefan Collini (red.), Interpretation and
overinterpretation, Cambridge: Cambridge University Press 1992.
43 För en diskussion av tolkning som handling se Paul Ricœur, Du texte à l’action, Essais
d’herméneutique II, Paris: Éditions du Seuil 1986. Översatt till svenska i Paul Ricœur, Från
text till handling, Stockholm och Stehag: Brutus Östling bokförlag 1993.



29

grounds or determines a work’s aesthetic impact, whether this is history, ide-
ology or theories of subjectivity.44

Jag kommer i denna avhandling att pröva och diskutera några olika spår som
ett figuralt perspektiv kan leda till för analys av rörliga bilder. Det kan också
vara ett perspektiv som blir alltmer relevant med en expanderande digital
bildkultur utanför konstscenen.45 Det figurala innebär att fokus inte ligger på
berättandet, även om det ofta förekommer i berättande filmer. I vidare be-
märkelse är det figurala viktigt för att diskutera vad som kan uttryckas i bild
respektive text och tal. Att diskutera det figurala kan också vara ett sätt att
bredda diskussionen kring olika typer av visuell kunskap och hur den kan
användas.

Det kanske kan framstå som märkligt att i en filmvetenskaplig avhandling
argumentera för att filmerna i sig är relevanta studieobjekt, för att man in-
tresserar sig för nyanser, skiftningar och detaljer i bilderna. Det är dock ett
perspektiv som ofta möts med skepticism och en förklaring till det tror jag är
att denna typ av närläsningar utifrån ett estetiskt perspektiv inte sällan har
lett till analyser som uteslutit olika kontextuella aspekter. Det är en rimlig
kritik, särskilt när det gäller en traditionell stilistisk och formalistisk analys,46

men jag tror att det samtidigt finns en risk i att helt överge själva uttrycket
och materialiteten i bilderna. Det finns en risk att det figurala alltför snabbt
hoppas över för att komma åt ett sammanhang eller en strukturell kontext av
något slag. Det figurala handlar inte heller om formalistiska och stilistiska
aspekter i en traditionell betydelse, men det finns hos många som skriver om
det figurala en stark tro på att materialitet i sig är viktig och värd att diskute-
ra.

För flera av dem som använt det figurala är det också viktigt att ta själva
bilderna och vad som syns i dem som utgångspunkt för analysen (till skill-
nad från att till exempel applicera en viss teoretisk ståndpunkt på ett verk).
Det man kan kalla mötet med en film är inte heller något som historiskt sett
har fått särskilt stort utrymme, varken inom filmvetenskap eller andra ämnen
som har konst som ett möjligt objekt. Kulturfilosofen Jean-Luc Nancy har
beskrivit det så här:

                                
44 John J. Joughin och Simon Malpas, ”The New Aestheticism: An Introduction”, op. cit., s. 1.
45 För en definition och diskussion av begreppet konstscen se Annika Wik, Förebild film,
Stockholm: Aura förlag, diss., Stockholms universitet 2001, s. 16-17.
46 Konsthistorikern Henri Focillon formulerade på 30-talet ett av den formella analysens
största problem: ”Det är sant att form kan bli formula och kanon; med andra ord, den kan bli
abrupt förstenad i en norm. Men form är i första hand ett rörligt liv i en föränderlig värld och
den genomgår ständigt metamorfoser. Det är stilens princip som tenderar att koordinera och
stabilisera den.” Henri Focillon, Vie des formes, [1943], Paris: Presses Universitaires de Fran-
ce 2004, s. 11. ”La forme peut devenir formule et canon, c’est-à-dire arrêt brusque, type ex-
emplaire, mais elle est d’abord une vie mobile dans un monde changeant. Les métamorpho-
ses, sans fin, recommencent. C’est le principe des styles qui tend à les coordonner et à les
stabiliser”.
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Konst har hittills diskuterats på alla tänkbara sätt i termer av både ’skapande’
(poesis, geni, etc.) och ’reception’ (omdöme, kritik, etc.). Men det som läm-
nats i skymundan är dess inträffande eller övergång, det vill säga även dess
chans, händelse, födelse eller möte – det som med andra terminologier har
kallats ’chock’, ’beröring’, ’känsla’, eller ’njutning’, och som deltar oskiljak-
tigt i både ’skapande’ och ’reception’.47

Jean-Luc Nancy ser alltså två tydliga historiska tendenser inom konst- och
litteraturforskning (och dessa gäller till stor del även filmvetenskapen): an-
tingen har man intresserat sig för skapandeprocessen eller för receptionen av
verk och texter, men enligt Nancy har mindre tänkande ägnats åt konstens
mer omedelbara intryck eller effekt (som Nancy benämner ”choc” eller
”touche”). Om man tror att konst kan ha en viktig funktion i samhället är
dock denna ”beröring” central och därför viktig att försöka beskriva och
tänka kring. Detta är också till stor del vad jag kommer att försöka göra ge-
nom att fokusera på det figurala som estetiskt begrepp i förhållande till rörli-
ga bilder, men med den skillnaden eller reservationen att det självklart inte är
något specifikt för upplevelse av konst utan det kan gälla alla typer av rörliga
bilder.

Inom film- och mediestudier är estetisk forskning ett i grunden historiskt
och teoretiskt ämne. Det handlar alltså inte om att bryta upp och analysera
sin egen upplevelse av någon kulturell artefakt för att komma fram till vad
som egentligen är skönt eller estetiskt värdefullt i den ena eller andra filmen
eller konstverket.48 Det handlar istället om att beskriva och analysera vad
man ser och upplever i ett visst verk för att sedan relatera det till en rad olika
historiska, teoretiska och samhälleliga kontexter. Dessa kontexter eller de
olika sammanhang man vill diskutera och belysa kan självklart se mycket
olika ut från fall till fall, men det gemensamma för ett estetiskt perspektiv är
att det förhåller sig till bildernas uttryck och hur det kan uppfattas och upp-
levas av en åskådare. Behöver man termen estetik för att ringa in det här? Är
det inte en risk att man med begreppet ändå får med sig en värderande di-
mension? Jo, den risken finns, men jag tror att man tar en minst lika stor risk
om man väljer att utesluta begreppet från vetenskaplig verksamhet. Dels
eftersom det finns en fara att man då helt enkelt utesluter vad jag här kallat
estetiska aspekter från analysen, men också för att alternativet tenderar att se
forskaren som en opersonlig och objektiv aktör, en position jag inte tror är

                                
47 Jean-Luc Nancy, Le Sens du monde, Paris: Éditions Galilée 1993, s. 204. ”On a jusqu’ici
considéré, de toutes les manières possibles, l’art sous l’angle de la ”création” (poiesis, génie,
etc.), et l’art sous l’angle de la ”réception” (jugement, critique, etc.). On a plutôt laissé dans
l’ombre son échéance ou sa dévolution, c’est-à-dire aussi sa cahnce, son événement, sa nais-
sance ou sa renontre – ce qu’en d’autres lexiques on a pu nommer le ”choc”, la ”touche”,
l’”émotion” ou le ”plaisir”, et qui participe indissociablement de la ”création” comme de la
”réception”.
48 Man kan dock hos Lyotard och flera av dem som senare använt begreppet det figurala spåra
en vilja att till viss del värdera och avgöra vad som är mer eller mindre kvalitativ konst, men
det är alltså ett spår av diskussionen som jag avgränsar mig ifrån här.
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möjlig. Den nya estetiken (såsom den används inom litteratur-, konst-, och
filmvetenskap) är precis som historia, medievetenskap eller samhällsveten-
skap en jämförande, kontextualiserande och högst mångfacetterad vetenskap.
Estetiska aspekter finns också i en rad olika typer av historiska dokument
och källor och de har diskuterats av många historiker, filosofer, medieteore-
tiker, konstnärer osv. Estetik är för mig alltså ingen exakt avgränsning av ett
specifikt område, utan en riktning som i sin enklaste form innebär ett intresse
för, i det här fallet, visuella uttryck och visuella upplevelser.

Jag vill till sist understryka att denna avhandling inte presenterar en kom-
plett metod eller en enhetlig teori för rörliga bilder, men den visar på ett
analytiskt förhållningssätt som kan öppna upp för en mer nyanserad förståel-
se av vissa estetiska element som jag tror är en viktig del av vår samtida
visuella kultur. Jag vill gärna se avhandlingen som ett fält för att testa och
pröva olika idéer. Man skulle kunna säga att avhandlingen utgör en serie
rörelser som på olika sätt följer, spårar och konstruerar det figurala som
estetiskt begrepp. Ibland löper rörelserna parallellt, ibland korsar de var-
andra, ibland befruktar de varandra, ibland stannar en rörelse tvärt för att
fortsätta från en annan punkt. Det är i korthet ett försök att via Jean Epstein,
Bill Viola och Artintact följa en del av det figuralas genealogiska rörelse.49

Filmaren Jean-Luc Godard har formulerat en sympatisk idé om vetenskap
och sitt eget filmarbete, som stämmer bra överens med mitt förhållningssätt:
”Den verkliga vetenskapen är gjord för att diskutera, inte för att konfirmera
eller bekräfta en formel. På samma sätt så bekräftar bilderna inte något, utan
de tjänar till att diskutera eller är i sig själva diskussion.”50

                                
49 Genealogi använder jag här i den betydelse som Michel Foucault givit begreppet. Det vill
säga inte sökandet efter ett ursprung, utan snarare efter släktskap och resonanser i historien.
Via Nietzsche har Foucault identifierat genealogi som en undersökning av härkomst som
tillåter ”…att under den unika aspekten hos en egenskap eller ett koncept finna den spridning
av händelser genom, tack vare och mot vilka de har formerats.” Michel Foucault, ”Nietzsche,
la généalogie, l’histoire”, [1971], Dits et écrits, band II, Paris: Éditions Gallimard 1994, s.
141. ”…de retrouver sous l’aspect unique d’un caractère, ou d’un concept, la prolifération des
événements à travers lesquels (grâce auxquels, contre lesquels) ils se sont formés.”
50 Jean-Luc Godard citerad av Jacques Aumont, Amnésies, Paris: P.O.L 1999, s. 21. ”La vraie
science est faite pour discuter, non pour confirmer ou trouver une formule. De même, les
images n’affirment rien, elles servent à discuter ou elles sont elles-mêmes discussion.”
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1. Figurala variationer inom film- och konstteori

En filosofi är aldrig ett hus, utan en byggarbetsplats.51

GEORGES BATAILLE

Detta kapitel är ett försök att presentera och diskutera det figurala såsom det
har använts inom film- och konstteori framförallt under senare delen av
1900-talet. För en mer nyanserad förståelse av begreppet görs även några
historiska utblickar kring bildkonst och film där man kan spåra både idéer
om plasticitet och bildtäthet. Kapitlet avslutas med några metodologiska
reflektioner kring en möjlig figural analys.

I den mån man kan säga att ett begrepp föds kan man se Jean-François
Lyotard som det figuralas fadersgestalt. Anledningen är första kapitlet i hans
avhandling Discours, figure som heter ”Le parti pris du figural” (ung. ”Ett
ställningstagande för det figurala”). Enkelt uttryckt kan man säga att Lyotard
gör om adjektivet figural till substantiv, och låter det beteckna en inneboen-
de dynamik i bilderna. Han motsätter sig en reduktion av konst (och verklig-
heten i allmänhet) till språkliga enheter och ”tar ställning” mot den hegemo-
ni som lingvistiska teorier ibland har fått. Boken är i och med detta också en
tydlig kritik av många semiotiska och lingvistiska teorier som utvecklades
under 1960- och 70-talen (inte minst i Frankrike och inte minst inom filmte-
orin). I det inledande kapitlet skriver han:

Denna bok protesterar: det givna är inte en text, det har i sig en konstitutiv
täthet, eller snarare en skillnad, som inte ska läsas utan ses; och denna skill-
nad, och den orörliga rörlighet som framvisar den, är det som ständigt glöms
bort i betydelseprocessen (le signifier). /…/ Man läser inte – förstår inte – en
tavla. Sittande vid ett bord identifierar och igenkänner man språkliga enheter;
stående inom representationen söker man plastiska, libidinala händelser.52

                                
51 Georges Bataille, Théorie de la religion, Paris: Gallimard 1974. ”Une philosophie n’est
jamais une maison, mais un chantier.”
52 Jean-François Lyotard, Discours, figure, Paris: Éditions Klincksieck 1971, s. 9. Översätt-
ning Sven-Olov Wallenstein, Bildstrider, Göteborg: AlfabetaAnamma 2001, s. 179.
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För Lyotard finns dock ingen strikt uppdelning mellan det diskursiva och det
figurala, utan det handlar istället om att identifiera och beskriva ett spän-
ningsfält som han finner på en rad olika områden och i olika konstellationer.
Kulturteoretikern Martin Jay har sammanfattat problematiken så här:

Figurality /…/ is what injects opacity into the discursive realm. It works
against the self-sufficiency of linguistic meaning, introducing an unassimi-
lable heterogeneity into putatively homogeneous discourse. /…/ The figural
is not so much the simple opposite of the discursive, an alternative order of
meanings, as it is the principle of disruption that prevents any order from
crystallizing into full coherence.53

Lyotard knyter från början det figurala till idéer om plasticitet. Han betonar
också en rörelse och rytmik i det figurala, vilket man enkelt kan se som ett
steg mot det figurala inom filmen. Lyotard skriver:

Konstens position visar på en funktion hos figuren som inte är betecknande
/…/ Konsten befinner sig i ett annat förhållande, som plasticitet och begär,
som en böjd utsträckthet ställd mot det invariabla och mot förståndet i ett
diakritiskt rum. Konsten strävar mot figuren, ”skönheten” är figural, icke-
förbunden, rytmisk. Den verkliga symbolen erbjuder något för tanken, men
först erbjuder den något att ”se”.54

Filmvetaren Philippe Dubois menar, i linje med Lyotard, att det figurala är
något man i första hand kan beskriva i termer av en process, inte ett objekt.
Det har att göra med något som inträffar i bilden, en bildhändelse
(l’événementialité visuelle), kanske knuten till ett brott av något slag i bil-
den.55 Detta hänger ihop med att det figurala betonar bilden som närvaro,
inte som form eller representation. Närvaron, som jag ser det, är just materi-
ens närvaro och effekter knutna till filmbildens plasticitet och täthet.

Som Jacques Aumont noterar i boken L’Image finns det ingen utvecklad
teori om bildens plasticitet, även om det är något som ofta diskuteras. Au-
mont spårar istället begreppet via en rad empiriska närmanden hos olika
konstnärer. I första hand några Bauhaus-relaterade texter där konstnärer som
Kandinsky och Klee finner plasticiteten i ytan (bildens textur och organisa-

                                
53 Martin Jay, Downcast Eyes, op. cit.
54 Jean-François Lyotard, Discours, figure, op. cit., s. 13. ”La position de l’art indique une
fonction de la figure, qui n’est pas signifiée /…/ L’art est posé dans l’altérité en tant que
plasticité et désir, étendue courbe, face à l’invariabilité et à la raison, espace diacritique. L’art
veut la figure, la « beauté » est figurale, non-liée, rythmique. Le vrai symbole donne à penser,
mais d’abord il se donne à « voir ».”
55 Se introduktionsavsnitten till följande två texter: Philippe Dubois, ”L’écriture figurale dans
le cinéma muet des années 20” i Francesco Pitassio och Leonardo Quaresima (red.), Scrittura
e immagine, la didascalia nel cinema muto, Udine: Forum 1998, s. 71-93, ”La tempête et la
matière-temps, ou le sublime et le figural dans l’œuvre de Jean Epstein”, i Jacques Aumont
(red.), Jean Epstein – cinéaste, poète, philosophe, Paris: Cinémathèque française 1998, s. 267-
323.
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tionen av olika element i ytan), färgen, samt olika värden i gråskalan kopp-
lade till ljuset. För man över resonemanget till filmmediet blir förstås rörel-
sen ytterligare ett element som öppnar för en mer komplex komposition.
”Komposition, i dess plastiska betydelse, får en annan innebörd med en re-
sonans av ordets musikaliska innebörd…”, skriver Aumont.56 Han fortsätter
därmed en lång tradition av liknelser mellan filmmediet och musiken, som
också var mycket vanliga i Frankrike på 20-talet.57

Innan jag tar upp ytterligare några varianter på hur det figurala diskuterats
och använts inom samtida filmteori, ska jag ge en kort beskrivning av hur
begreppet kan förstås inom en bildkonsttradition i förhållande till idéer om
materialitet och bildtäthet.

                                
56 Jacques Aumont, L’Image, Paris: Éditions Nathan 1990, s. 210. ”À la composition au sens
plastique s’ajoutent, en effet, les résonances musicale du mot…”
57 Se till exempel Noureddine Ghalis bok om det franska avant-gardet på 20-talet, där ett
kapitel handlar om just musik och film. Ghali tar till exempel upp texter av Émile Vuillermoz,
Germaine Dulac, Louis Delluc och Ricciotto Canudo som alla drar paralleller mellan film och
musik. Noureddine Ghali, L’Avant-garde cinématographique en France dans les années
vingt, Paris: Éditions Paris Expérimental 1995, s. 140-158. Se även Malin Wahlberg som
diskuterar jämförelser mellan film och musik i Figures of Time, op. cit., s. 86-95.
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Det figurala och bilden

Färgens enkla skönhet framträder där materiens dunkel formas och behärskas
av närvaron av ljuset som är på en gång okroppsligt, förnuft och idé. /…/ Så
långt om de sinnliga sköna tingen; det är bilder och skuggor, som så att säga
strömmar ut i materien.58

PLOTINOS

När Plotinos skriver om det sköna i Enneaderna är det en av de första tydli-
ga betoningarna av bildens materialitet. Det viktiga för Plotinos blir uttrycket
i verket, inte dess teknik. Det är inte längre harmoni och symmetri som är
skönhetens grundpelare.

Från materialiteten går en ganska tydlig linje till idéer om plasticitet och
täthet, vilka dyker upp på olika sätt i konsthistorien. En målning kan ha både
en konkret, materiell täthet och en mer virtuell, liknande filmens övertoning-
ar. Att arbeta med färgernas tjocklek och täthet är ett vanligt exempel och för
ett fotografi finns förstås olika papperskvaliteter (och det finns självklart
annat än papper för att härbärgera en fotografisk bild). Jag ser bildtäthet som
det fält där bilden är som mest öppen för modellering, ungefär på samma sätt
som en skulptur modelleras i en tredimensionell täthet.

Termen täthet har dock ingen tydlig konceptuell historia. Det är inte en
etablerad estetisk term (vilket också är ett skäl till att jag valt den), men tät-
hetens effekter, dess motiv och dess fundament finns inom en rad olika do-
mäner. Till exempel inom ramen för figurala problemställningar, där själva
ordet för övrigt dyker upp hos film- och konstvetaren Nicole Brenez. Hennes
figurala analys har bland annat som syfte att svara på frågan ”Hur kan verket
återfinna sin täthet?”.59 Tätheten har också kopplingar till reliefkonsten, och
man säger ibland att vissa färger ger en relief när de ställs mot varandra. I
tätheten, som jag ser den, finns en mångfald av möjligheter för olika opposi-
tioner och kontraster (både rumsliga, temporala och ljudrelaterade) att skapa
relief. Jag har redan varit inne på hur idén om täthet knyter an till en idé om

                                
58 Plotinos, ”Om det sköna”, Enneaderna 1, 6. Översättning Gunnar Rudberg i Filosofin
genom tiderna, texter i urval av Konrad Marc-Wogau, Stockholm: Thales 1991, s. 304. Tex-
ten är skriven i mitten av 200-talet.
59 Nicole Brenez, De la figure en général et du corps en particulier, Paris: De Boeck 1998, s.
11. ”Comment l’œuvre peut-elle retrouver son épaisseur ?”
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mångfald (av bildlager och tidlager), vilket leder till en idé om olika skikt i
ett verk, om en bildens ”sedimentering”. Här blir bildtätheten jämförbar med
det Erwin Panofsky kallat ett ”aggregerat rum” [espace agrégatif]. Enligt
honom innebär detta rum en rubbad och oroande homogenitet mellan inter-
valler på djupet i bilden. Om det förpompejiska måleriet skriver Panofsky till
exempel att:

…konstnären antyder en utsträckning på djupet genom att helt enkelt placera
flera lager av dekoren efter varandra, djupintervallerna som borde separera
dem visas med hjälp av skärningar i olika storlekar, men är inte läsbara i för-
hållande till ett sammandraget horisontellt plan. Vi har här en metod som, för
att skapa en illusion av rumslighet, använder ett visst våld och så att säga går
negativt tillväga, de olika djuplagren verkar plötsligt upprätthålla simultana
relationer av juxtaposition och av post-position.60

Dessa aspekter av juxtaposition, post-position och simultanitet är viktiga för
tätheten som jag ser den. Men andra ord handlar det om skikt eller delar i
bilderna som ställs bredvid eller emot varandra (juxtaposition), om skikt som
ställs bakom eller framför varandra (post-position), vilket skapar en rad
möjliga simultana relationer inom bilderna. Och genom skikten, genom bil-
dens blad, är de viktiga för att även i en orörlig bild se tätheten mer som en
process än som ett fast fenomen eller objekt. Tätheten är en associativ mo-
dellering av detaljer i en ”sedimenterad” bild, som kan verka både intensivt
(inom bilden) och extensivt (mot något utanför bilden).61

Genom (bild)konsthistorien finns det en rad exempel på olika aktualise-
ringar av denna problematik. Ett tydligt exempel är den återkommande de-
batten kring olika konstarter som kretsat kring motsatser mellan det två- och
tredimensionella, det imaginära och det reella, det optiska och det taktila.
Man kan till exempel som filosofen Sven-Olov Wallenstein se en anakronis-

                                
60 Erwin Panofsky, La Perspective comme forme symbolique, [1927], Paris : Éditions de
Minuit 1981, s. 82. ”[L]’artiste suggère l’extension en profondeur en disposant simplement
l’un derrière l’autre plusieurs strates de décors, les intervalles de profondeur qui devraient les
séparer étant indiqués au moyen d’intersections de différentes grandeurs mais n’étant pas
lisible par référence à un plan horizontal en raccourci. Nous avons là une méthode qui, pour
créer l’illusion de l’espace, procède avec quelque violence et, pour ainsi dire, de manière
uniquement négative, les différentes strates de profondeur en semblent du coup entretenir des
rapports de juxtaposition et de post-position, et cela simultanément.” Jag har här följt den
franska översättningen av Panofsky eftersom den är mer klargörande i sammanhanget än den
svenska. Jmf. Erwin Panofsky, Perspektivet som symbolisk form, Stockholm och Stehag:
Brutus Östlings bokförlag Symposion 1994, s. 58-61. Se även Jacques Aumonts diskussion på
samma tema i L’Image, op. cit., kapitel 5.
61 Med André Bazins termer är den både ”centripetal” och ”centrifugal”. Två begrepp som
han använder för att diskutera måleriets/tavlans ram som tenderar att fokusera rummet inåt,
till skillnad från filmduken som i större utsträckning förmodas fortsätta utanför bilden gränser.
Se André Bazin, ”Peinture et cinéma”, [1949], i Qu’est-ce que le cinéma?, Paris: Éditions du
Cerf 1959. Översatt till svenska som ”Måleri och film” i Trond Lundemo (red.), Konst och
film – texter före 1970 [1], Stockholm: Raster förlag 2004.
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tisk länk från Alberti och Dürer och den medeltida optiken, till amerikanskt
måleri på 1960-talet och diskussioner om ”optikalitet” och ”ytmässighet”.62

En viktig poäng för Lyotard i Discours, figure är att det figurala och det
diskursiva är tätt sammanflätade och att ingen entydig gräns går att dra. Det
finns till exempel en gemensam nämnare i en kraft, ett begär, som Lyotard
utvecklar i relation till Sigmund Freuds teorier. Freud har en viktig del i
framförallt andra delen av Lyotards bok där han diskuterar olika paralleller
mellan upplevelsen av det figurala och drömarbetet enligt Freud. Han ser det
till exempel som att det figurala tar form genom att figuren och det figurativa
blir bearbetat av det libidinala, ungefär som i drömarbetet. Det figurala rör
sig här ”långt från en platt form som avgränsar konturen, det blir täthet, in-
tensitet, begär.”, som François Aubral uttrycker det i antologin Figure, figu-
ral.63

I förhållande till mitt perspektiv är dock Lyotards relation till Merleau-
Ponty och en fenomenologisk tradition av större intresse. Lyotard refererar
ofta till Merleau-Ponty och i första hand böckerna L’Œil et l’esprit och Le
Visible et l’invisible. Lyotard diskuterar bland annat Merleau-Pontys term
”surréflexion”, en sorts reflektion som inte bryter:

…de organiska banden mellan perceptionen och det uppfattade tinget, utan
som i stället ser som sin uppgift att tänka dem, att reflektera över världens
transcendens som transcendens, att tala om den inte enligt lagen om de bety-
delsebärande orden som finns inneboende i det givna språket, utan genom en
kanske svår ansträngning som använder dem för att bortom sig själva ut-
trycka vår stumma kontakt med tingen, när de ännu inte är sagda ting.64

                                
62 Sven-Olov Wallenstein, Bildstrider, Göteborg: AlfabetaAnamma 2001, s. 44-45.
63 François Aubral, ”Variations figurales”, i François Aubral och Dominique Chateau (red.),
Figure, figural, Paris : L’Harmattan 1999, s. 1999. ”Loin d’une forme plate qui déoupe le
contour, elle devient épaisseur, intensité, désir.” Se även D.N. Rodowick som ger en nyanse-
rad sammanfattning av Lyotard i första kapitelt i boken Reading the Figural,or, Philosophy
after the New Media, Durham och London: Duke University Press 2001. I kapitlet ”Presenting
the figural” fokuserar Rodowick dock sin diksussion mycket kring idéer om begäret (i förhål-
lande till drömarbetet) och det sublima, två aspekter som inte är viktiga för min läsning av det
figurala. Det sublima har visserligen många beröringspunkter med olika diskussioner kring
det figurala, men jag tror inte att det är ett begrepp som är nödvändigt här. Rodowick försöker
också etablera det figurala som ett begrepp knutet till massmediala strukturer på en samhälle-
lig nivå, en koppling som inte heller är relevant för den läsning av det figurala jag försöker
göra. Som titeln antyder knyter Rodowick även det figurala till nya medier och här finns det
aspekter som ligger närmare mitt perspektiv. Jag är benägen att hålla med när Rodowick
skriver till exempel: ”Because of the ease with which they enable the discursive to become
spatial and the visual to become discursive, perhaps the digital arts are the most ”figural arts”
(s. 39). Se vidare kapitel 4 nedan.
64 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’invisible, op. cit., s. 61. Citerad av Lyotard,
Discours, figure, op. cit., s. 53-54, not 1. ”...les liens organiques de la perception et de la
chose perçue, et se donnerait au contraire pour tâche de les penser, de réfléchir sur la trans-
cendence du monde comme transcendence, d’en parler non pas selon la loi de significations
de mots inhérents au langage donné, mais par un effort peut-être difficile, qui les emploie à
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Lyotards diskussion av det figurala utgår från en indelning av figurbegreppet
i olika nivåer och man kan säga att den variant av det figurala som jag vill
fokusera på ofta stannar på det stadium Lyotard kallar form-figuren, och inte
i lika stor grad knyter an till matris-figuren. Den sistnämnda är mer grund-
läggande, men strikt osynlig och varken plastisk eller textuell, utan ”skillna-
den själv”. Med Sven-Olov Wallensteins kärnfulla sammanfattning är matri-
sen ”…det som formar bara genom att deformera, grundar bara genom att
dra sig undan, möjliggör diskursen och betecknandet, gestaltandet och bil-
den, bara genom att i dem lämna ett spår av det o(be)visbara.”.65

Om man följer Erich Auerbachs distinktioner av figurbegreppet kan man
se tre delvis överlappande grundbetydelser där begreppet förekommer som
trop (i första hand som narrativt element), plastisk form (som kan innefatta
både symboliska, allegoriska och abstrakta element) och till sist som för-
vrängd figur (mutata figura).66 Eftersom det figurala inte tillskrivs någon
specifik betydelse i en berättelse, och inte heller är föreställande, förekom-
mer det i första hand som förvrängd form (dock med ursprung i den plastiska
formen). Som Malin Wahlberg formulerar det: ”Mutata figura or ‘distorted
form’ would demand an acknowledgement of dissolving strategies or ab-
stract processes, where the possibility of unified meaning is questioned or
even rejected.”.67 Wahlberg gör en mindre, men i mina ögon viktig, modifie-
ring av Lyotards idé om mauvaise forme (dvs. samma grundidé som mutata
figura). Wahlberg noterar hur den förvrängda formen inte alls behöver stå i
motsättning till det indexikala i en fotografisk bild. Hon skriver till exempel
om filmaren Hiroshi Teshigaharas närbilder av mänskliga kroppar att de,
trots svårigheten att identifiera innehållet, inte undergräver en mimetisk re-
lation. Wahlberg väljer därför att tala om en ”mimetic mauvaise forme”. Hon
förklarar begreppsmodifieringen så här: ”Similar to the distorted view of a
sand crystal, this body close-up is both indexical and abstract. However,
only in retrospect is the abstract texture of the sand crystal conceived of as
such, whereas the disconnected views of sandy skin never block representa-
tion. ‘Mimetic mauvaise forme’ would therefore be a more appropriate label
for the latter example.”.68

Jag återkommer till den filmiska kontexten, men som exempel på en figu-
ral täthet hos statiska bilder vill jag kort lyfta fram två museala projekt som
till stor del är samtida med Jean Epstein och som på ett intressant sätt beto-
nar bildernas plasticitet och täthet. Det är två projekt som både har historis-
ka, museala och pedagogiska ambitioner. Personerna bakom är Albert C.
Barnes, mest känd för The Barnes Foundation i Philadelphia, och Aby War-

                                                                                                                            
exprimer au-délà d’elles-mêmes notre contact muet avec les choses, quand elles ne sont pas
encore des choses dites.”
65 Sven-Olov Wallenstein, Bildstrider, op. cit., s. 182.
66 Erich Auerbach Figura, [1944], Paris: Éditions Belin 1993.
67 Malin Wahlberg, op. cit., s. 54.
68 Ibid., s. 59.
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burg, som ligger bakom Warburg-institutet som nu finns i London.69 För
Barnes handlar det om själva stiftelsen som fungerar som museum, och för
Warburg gäller det i första hand hans konsthistoriska bildatlas Mnemosyne
Atlas. Atlasen bestod av pannåer monterade med bilder som till en början var
placerade i hans bibliotek i förhållande till böckerna i rummet. Båda projek-
ten bygger på ett montage och ett urval av bilder där plastiska principer och
affiniteter betonas. Där finns en vägran av varje ”litterär användning av ver-
ken, alltså av ikonografi och historia”, som Dominique Chateau formulerat
det.70 Istället för en kronologi finns i de här historieskrivningarna en bland-
ning av traditioner, genrer och epoker, men i blandningen och i oordningen
framträder en annan tidslinje, en uppbruten konsthistoria som följer det visu-
ellas plasticitet. Utan att förenkla alltför mycket tror jag detta är en rimlig
sammanfattning av huvudprincipen hos dessa båda historiker. Den franske
konstfilosofen och historikern Georges Didi-Huberman skriver följande om
Warburg: ”Denna rörelse av hopp, klipp, montage, uppbrytande förbindelser.
Repetitioner och skillnader: ögonblick där minnesarbetet förkroppsligas,
d.v.s. blir ett symptom i följden av händelser. Den warburgska tanken skakar
om konsthistorien eftersom den väg som den avkodar är kantad av ting som
på samma gång är arkeologiska (fossiler, kvarlevor) och aktuella (gester,
erfarenheter).”.71

Didi-Huberman formulerar en besläktad hypotes i sin bok Devant le
temps: ”Bildernas historia är en historia av temporalt orena, komplexa och
överdeterminerade objekt. Det är alltså en historia av polykroniska objekt, av
heterokroniska eller anakroniska objekt.”.72 Och vidare: ”Det är sannolikt att
det inte finns någon intressant historia förutom i montaget, det rytmiska
spelet, kronologiernas och anakronismernas kontradans.”.73

                                
69 Se: www.barnesfoundation.org resp. www.sas.ac.uk/warburg/.
70 Dominique Chateau, ”Le CD-Rom Barnes”, i Dominique Chateau och Bernard Darras
(red.), Arts et multimédia – L’œuvre d’art et sa reproduction à l’ère des médias interactifs,
Paris: Publications de la Sorbonne 1999, s. 116. ”usage littéraire des œuvres, donc de
l’iconographie et de l’histoire.” För ytterligare introduktion till och diskussion av Warburg se
till exempel Philippe-Alain Michaud, Aby Warburg et l’image en mouvement, Paris: Macula
1998, eller Ernst Gombrich, Aby Warburg – An Intellectual History, Oxford: Phaidon Press
1986.
71 Georges Didi-Huberman, ”Préface : Savoir-mouvement”, i Philippe-Alain Michaud, Aby
Warburg et l’image en mouvement, op. cit., s. 19. ”Ce mouvement, sauts, coupes, montages,
mises en rapports déchirants. Répétitions et différences: moments où le travail de la mémoire
prend corps, c’est-à-dire de symptôme dans la continuité des événements. La pensée warbur-
gienne ébranle l’histoire de l’art parce que le chemin qu’il défriche est peuplé de choses qui
sont en même temps archéologiques (fossiles, survivances) et actuelles (gestes, expériences).”
72 Georges Didi-Huberman, Devant le temps, Paris: Les Éditions de Minuit 2000, s. 22.
”[L]’histoire des images est une histoire d’objets temporellement impurs, complexes, sur
déterminés. C’est donc une histoire d’objets polychroniques, d’objets hétérochroniques ou
anachroniques.”
73 Ibid., s. 39. ”Il est probable qu’il n’y a d’histoire intéressante que dans le montage, le jeu
rythmique, la contredanse des chronologies et des anachronismes.”
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Didi-Huberman är antagligen mest känd för sin studie av Fra Angelico
där han fokuserar på till synes obetydliga fält i bilderna (fält och områden
som tidigare lämnats utanför analyserna). Utifrån en närstudie av färgen och
spår av penselrörelser gör han till exempel en övertygande analys av stigma-
tiska spår i Noli me tangere (ca. 1438-1450, fresk i cell 1 i San Marco-
klostret i Florens). Didi-Huberman utgår också från figurbegreppet och gör
en läsning som berör det figurala, han talar om ”bildernas egen tanke” som
är ”den associativa tanken, translata, tanken som strukturerar sig genom att
förflytta sig”.74 Det är den röda färgen, dess specifika materialitet i fresken,
som blir en operatör för förskjutningar och struktureringar av innebörd (Det
är samma färg, samma spår av penseldrag, som återfinns både i såren och i
de röda blommorna, vilka dessutom är grupperade fem och fem.). Didi-
Huberman har också skrivit en serie böcker om olika konstnärer som ”skapa-
re av platser” [inventeurs de lieux]. En handlar om Simon Hantai och beto-
nar arbetet med duken som plats, det taktila materialet, och idéer om avtryck
och modulering som man också skulle kunna karakterisera som figurala
fält.75.

Gilles Deleuze är inne på ett angränsande spår i sin bok om konstnären
Francis Bacon. Deleuze börjar med att notera hur personerna/karaktärerna i
ett antal av Bacons tavlor är isolerade. Personerna (eller figurerna som han
kallar dem) är isolerade för att avvärja den figurativa, illustrativa och narra-
tiva karaktär som personen annars skulle kunna få i en kontext. Deleuze
skriver: ”Måleriet har varken en modell att representera eller en historia att
berätta. Från denna utgångspunkt finns det två möjliga vägar för att komma
undan det figurativa: mot den rena formen, genom abstraktion, eller mot det
figurala, genom extrahering eller isolering.”.76 Skillnaden som Deleuze talar
om är svår att precisera ytterligare, men den är betydelsefull. Kanske är det
så enkelt att det i grunden handlar om endast en gradskillnad mellan ab-
straktion och isolering. Att isolera blir för Deleuze det första steget för att
bryta med representationens modus, men det figurala innebär samtidigt att
man aldrig lämnar representationen helt. Deleuze skriver till exempel om
texturen i Bacons måleri, om ”tätheten”, om mörkret och det suddiga där
”tätheten är utspridd i en icke-figurativ zon”.77 Deleuze skriver att dessa

                                
74 Georges Didi-Huberman, Fra Angelico – Dissemblance et figuration, [1990], Paris: Flam-
marion 1995, s. 24. ”une pensée propre aux images”, ”la pensée associative, translata, la
pensée qui se structure en se déplaçant”
75 Georges Didi-Huberman, L’Étoilement, Paris: Les Éditions de Minuit 1998.
76 Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation I, Paris: Éditions de la Différence
1984, s. 9. ”La peinture n’a ni modèle à représenter, ni histoire à raconter. Dès lors elle a
comme deux voies possibles pour échapper au figuratif : vers la forme pure, par abstraction ;
ou bien vers le pur figural, par extraction ou isolation.”
77 Ibid., s. 11. ”l’épaisseur est étalée sur une zone non figurative”
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icke-figurativa zoner är lika närvarande som tavlans karaktärer och att de når
oss genom ett taktilt eller haptiskt närmande.78

Konsthistorien är rik på liknande exempel. Men tätheten kan finnas även
på andra nivåer och om man går vidare med Didi-Hubermans idé om ett
anakroniskt montage, så finns det inom måleriet en uppsjö av anakroniska
verk som mer konkret tar utgångspunkt i en blandning av olika tidslinjer. Det
är till exempel vanligt att altarskåpsmålningar blandar olika epoker och mil-
jöer, bland annat genom att infoga donatorn och föremål samtida med ho-
nom eller henne. Jag nämner dessa som exempel för att de är en av många
möjliga dörrar till filmmediet. Jean-Jacques Meusy använder just altar-
skåpsmålningar för att etablera en parallell till filmaren Abel Gance. Meusy
tar upp några triptyker från 1400- och 1500-talen som påminner om tripty-
kerna i Abel Gances Napoléon vu par Abel Gance (1927).79 För att beskriva
sitt tillvägagångssätt använde Gance själv till en början just termerna ”trip-
tyk” och ”triptyk-panorama” och det var inte förrän på 50-talet som han an-
vände den mer kända termen ”polyvision”. Det är ett begrepp som för Gance
innefattar såväl multipla eller uppdelade skärmar som övertoningar och dub-
belexponeringar. Ett syfte för Gance med Napoleon-triptyken var säkerligen
att söka ett intryck av ofantlighet, men det som intresserar mig i den här
kontexten är istället de interna montageeffekterna. Det finns ett simultant
montage som verkar både lateralt och vertikalt, rikt på associativa möjlighe-
ter. I bilden i mitten ser man till exempel Napoleons siluett, Joséphines an-
sikte (som han just har gift sig med), en karta över Italien (förebådande nästa
fälttåg), och på sidorna marscherar militärkolonnerna. Det finns alltså en
heterogenitet av tid och rum som karakteriserar polyvisionen och som också
är en utgångspunkt för bildtätheten. Men hos Gance är tätheten i stor ut-
sträckning narrativt och psykologiskt motiverad, vilket är en avgörande
skillnad i förhållande till Jean Epstein.

                                
78 Jag återkommer till dessa begrepp och kommer att argumentera för att det haptiska och inte
det taktila är mest relevant i förhållande till det figurala.
79 Jean-Jacques Meusy, ”La Polyvision, espoir oublié d’un cinéma nouveau”, 1895, nr. 31,
2000, specialnummer om Abel Gance med Laurent Véray som redaktör, s. 153-212.
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Det figurala och filmen 

Det var Jacques Aumonts bok À quoi pensent les films [Vad tänker filmerna
på] som först fick mig intresserad av figurbegreppet och jag fastnade särskilt
för hans idé om att det figurala är något i bilderna som driver oss till tolk-
ning, som rent av skapar ett begär och en önskan att tolka. För att förstå detta
inom filmen är rörelse och tid två dimensioner som blir viktiga för filmbil-
dens figurala aspekter. För filmen handlar det i första hand om förskjutning-
ar av vissa tendenser i förhållande till bild- och fotokonst. Det figurala är
inte heller ett medel för att särskilja olika konstformer, snarare tvärtom.

Om förhållandet mellan plasticitet och filmbilder finns, förutom flera
texter av Epstein (som jag återkommer till), åtminstone två klassiska texter
av Élie Faure och Fernand Léger som är värda att gå tillbaka till.

Faures text, ”De la cinéplastique”, är minst sagt vildvuxen och full av
fördomar om såväl film, teater, fransmän som amerikaner, men där finns
också flera intressanta passager som knyter an till min förståelse av filmens
plasticitet.

Plastiken är konsten att uttrycka formen antingen i vila eller rörelse, med
hjälp av alla medel i människans förmåga /…/ Som måleriet, och mer kom-
plett än måleriet eftersom en levande rytm och dess repetition i varaktigheten
karakteriserar den, så tenderar för övrigt cinéplastiken allt mer att närma sig
musiken. Och dansen. Interpenetreringen, korsningen, associationen av rörel-
ser och rytmer ger oss redan intrycket att de mest mediokra filmer utspelar
sig i ett musikaliskt rum.80

Filmen är enligt Faure ”ett värdesystem utspritt från vitt till svart som blan-
das, rör sig och förändras oupphörligen i filmdukens yta och djup.”.81 Faure
föregår också Epsteins resonemang när han betonar den potentiella kraften
man kan utvinna från rörelser i slow motion.82 Faure beskriver även de
temporala aspekterna som grunden för vad han ser som en sorts visuell arki-
tektur. Han skriver:

                                
80 Élie Faure, ”De la cinéplastique”, [1922], Fonction du cinéma, Paris: Éditions Gonthier
1963, s. 24-25. ”La plastique est l’art d’exprimer la forme au repos ou en mouvement, par
tous les moyens au pouvoir de l’homme /…/ Comme la peinture d’ailleurs, et plus complète-
ment que la peinture, puisqu’un rythme vivant et sa répétition dans la durée la caractérisent, la
cinéplastique tend et tendra chaque jour davantage à se rapprocher de la musique. De la danse
aussi. L’interpénétration, le croisement, l’association des mouvements et des cadences nous
donnent déjà l’impression que les films les plus médiocres eux-mêmes se déroulent dans un
espace musical.”
81 Ibid., s. 25. ”un système de valeurs échelonnées du blanc au noir et sans cesse mêlées,
mouvantes, changeantes dans la surface et la profondeur de l’écran”.
82 Ibid., s. 26.
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När föreställningen om varaktighet kommer in som en konstituerande be-
ståndsdel i föreställningen om rummet, är det lätt att tänka sig en blomstrande
cinéplastisk konst som inte är något annat än en ideal arkitektur varifrån skå-
despelaren [le cinémime] /…/ försvinner, eftersom en stor artist ensam kan
bygga verk som konstruerar sig, rasar samman och återuppbygger sig oav-
brutet genom omärkliga passager av toner och modelleringar som i sig själva
är arkitektur i varje ögonblick av varaktigheten.83

Samma år som Faure publicerade sin essä, skrev Fernand Léger en text med
besläktade idéer: ”Essai critique sur la valeur plastique du film d’Abel Gan-
ce, La Roue”. Légers text handlar om Abel Gances film La Roue/Hjulet från
1922 (där Epstein för övrigt hjälpte till med dubbelexponeringarna) och Lé-
ger ser den som ett trendbrott för filmen som konstnärligt uttrycksmedel:

Tillkomsten av den här filmen är så mycket mer intressant eftersom den
kommer att ge en plats i det plastiska sällskapet till en konstform som hittills,
med några få undantag, är deskriptiv, sentimental och dokumentär. Objektets
fragmentering, objektets plastiska värde i sig, dess måleriska motsvarighet
finns sedan länge inom domänen för de moderna konsterna. Abel Gance har
med La Roue höjt den kinematografiska konsten till de plastiska konstfor-
mernas nivå.84

Léger skriver vidare att det inte handlar om att imitera naturens rörelser, utan
”om att göra bilder synliga”.85 Légers text glider visserligen iväg något och
det är svårt att följa resonemanget när han till exempel skriver att en hund är
något vi bara skönjer i verkligheten, men som filmen kan få oss att se. Det
intressanta är dock betoningen av plasticiteten och att bilder i sig görs synli-
ga, vilket utgör en viktig del i filmens figurala fält.

Naturkrafter, vatten, vind, regn, ljusfenomen, solsken och olika objekt i
rörelse är några fenomen som man skulle kunna knyta till det figurala i film-
bilden, men att etablera en topologi över var figurala fält oftast uppstår är
inte mitt syfte här. Istället ska jag försöka diskutera olika principer för det
figurala och gå igenom några av de tidigare försöken att närma sig filmens
figurala fält. Dessa försök är relativt få och jag kommer att i första hand
behandla de tre mest utförliga som gjorts av Jacques Aumont, Nicole Brenez

                                
83 Ibid., s. 33-34. ”La notion de la durée entrant comme élément constitutif dans la notion de
l’espace, nous imaginerons facilement un art cinéplastique épanoui qui ne soit plus qu’une
architecture idéale et d’où le cinémime /…/ disparaîtra, parce qu’un grand artiste pourra bâtir
seul des édifices se constituant et s’effondrant et se reconstituant sans cesse par insensibles
passages de tons et de modelés qui seront eux-mêmes architecture à tout instant de la durée.”
84 Fernand Léger, ”Essai critique sur la valeur plastique du film d’Abel Gance, La Roue”,
Comédia 1922, omtryckt i Fonctions de la peinture, Paris: Gonthier Méditations 1970, s. 160.
”L’avènement de ce film est d’autant plus intéressant qu’il va déterminer une place dans
l’ordre plastique à un art qui jusqu’ici, à peu de choses près, reste descriptif, sentimentale et
documentaire. La fragmentation de l’objet, l’objet valeur plastique en soi, son équivalence
picturale est depuis longtemps déjà du domaine des arts modernes. Abel Gance avec La Roue
a haussé l’art cinématographique au plan des arts plastiques.”
85 Ibid., s. 161. ”de faire voir des images”
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och Philippe Dubois. Ingen av dessa tre använder dock, som det kommer att
framgå, entydiga definitioner och begreppet är inte sällan undflyende, vilket
gör en jämförelse till ett vanskligt projekt. Författarna är emellertid tydligare
och mer samstämmiga när de diskuterar metodologiska aspekter.

Aspekter av bildtäthet och plasticitet kan verka på en rad olika plan i för-
hållande till rörliga bilder. Det kan handla om en täthet i bildens rum eller
yta, det kan röra sig om en temporal täthet, eller helt enkelt en täthet i rörel-
sen. I själva bilden kan olika lager av övertoningar, inklipp eller duplicerade
bilder skapa en täthet i bildens yta som går på djupet. Det finns här en po-
tentiell succession av bilder, närvarande redan i bildlagren. Den temporala
tätheten kan dels följa av rörelsen (i första hand knuten till hastighetsvaria-
tioner som till exempel slow motion-sekvenser) och dels av ytans täthet där
olika bilder kan ge en dynamik med flera tidslager. Genom olika tidszoner
skapas en mångfald av tid, en polytemporalitet. När jag använder termen
täthet är det huvudsakligen i en rent konkret innebörd. På svenska används
ordet ibland metaforiskt om en narrativ densitet, där det är tätheten som hål-
ler åskådaren i sitt grepp. Det är alltså inte den tätheten jag syftar till här,
men man kan kanske säga att bildtätheten på en viss nivå är motsatsen till en
platt eller tunn film, där det som är tunt saknar nyanser. Det är komplexiteten
och mångtydigheten i filmbildens täthet som gör den intressant.

I utgångsläget har en filmbild ingen given täthet, ingen given djupstruktur
(duken är också i normalfallet platt). Täthetens dimension utvecklas i bildens
rum i första hand tack vare att flera bilder samexisterar. Men i represente-
rande bilder kan det också ske via scenrummets täthet, via olika mer eller
mindre transparenta föremål eller via skärpevariationer.86

Bildtäthet beror inte av ett narrativt montage, utan snarare av ett diskur-
sivt montage och ett montage av korrespondenser som filmvetaren Vincent
Amiel har formulerat det i sin bok om montagets estetik.87 Det är ett montage
som syns, men som ofta har dolda aspekter i sin täthet. Det handlar om en
typ av montage som är mer vanligt inom videomediet än filmmediet, men
som funnits med länge inom de rörliga bildernas historia. Läs till exempel
följande citat från Abel Gance om den tidigare nämnda polyvisionen: ”Tiden
för den splittrade bilden är här ! /…/ Tidens och rummets gränser bryts upp i
möjligheterna hos en polymorf skärm som adderar, delar eller multiplicerar
bilderna…”.88

                                
86 Dessutom kan en film förstås projiceras på mycket annat än en platt duk, och på så sätt
skapas en annan täthet som jag inte berör här, men som blir relevant bland annat i diskussio-
nen av Artintact i kapitel 4.
87 Vincent Amiel, Esthétique du montage, Paris: Nathan 2001.
88 Abel Gance, ”Manifeste d’un art nouveau : la Polyvision”, [1953], citerad av Raymond
Bellour,  ”D’un autre cinéma”, Trafic nr. 34, 2000, s. 16. ”L’âge de l’image éclatée est venu !
/.../ Les frontières du temps et de l’espace s’écrouleront dans les possibilités d’un écran poly-
morphe qui additionne, divise ou multiplie les images... ”
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I sina diskussioner av det figurala inom filmen skriver Aumont, Brenez
och Dubois snarare om öppningar och möjliga vägar för analys, än om slut-
satser och definitioner. Nicole Brenez inleder sin diskussion om figuren och
det figurala med några tydliga principiella ställningstaganden. Hon skriver:

[D]en figurativa analysen är inte en doktrinär metod och har ingen önskan att
bli det: den syftar bara till en sak, att ta hänsyn till dimensioner och problem
som blivit paradoxalt negligerade i filmerna, och i detta syfte stöder den sig
på användningen av några praktiska principer…89

Längre fram i sin bok De la figure en général et du corps en particulier skri-
ver Brenez: ”I nödfall är den enda oåterkalleliga formuleringen Gilles Dele-
uzes varning: ’Experimentera, tolka aldrig’”.90 Här kan man fråga sig vad
experimentera egentligen betyder i sammanhanget och skillnaden mellan att
tolka och att experimentera tycks hårfin. Låt oss se hur Brenez går till väga i
sin introduktion (retoriskt formulerad som ett brev till filmforskaren Tag
Gallagher) där hon identifierar fyra grundprinciper: 1. Se det som att filmen,
åtminstone tillfälligt, kommer före sin kontext (figural analys kallar Brenez
detta). Detta är filmen som subjekt och här finns även en fokusering på de-
taljens roll. 2. Se det som att komponenterna i en film inte formar enheter,
utan beståndsdelar [élément]. Denna aspekt betonar filmen som ”arkitektur”.
3. Se det som att beståndsdelarna motsvarar frågor. 4. Se hur filmen proble-
matiserar det som den behandlar (här kommer Brenez betoning av den
mänskliga kroppen in).91

Enligt Brenez finns det ett undersökande arbete [un travail
d’investigation] som dominerar på dagens ”hermeneutiska scen”, men som
inte är tillräckligt. Man bör, enligt Brenez, fokusera mer på själva verket,
som innehåller i princip allt som man kan säga om det (det behövs ingen
teori eller doktrin). Men det som i förlängningen tenderar att avgöra poängen
med, och intresset av, en sådan analys är nog, som jag ser det, den som expe-
rimenterar (och i förlängningen hans eller hennes auktoritet). Det är i vilket
fall intressant att en betoning av det figurala för Brenez blir ett sätt att nå till
det hon kallar en ”reservoar” i bilderna som enligt henne ofta negligeras.
Detta fokus innebär också att Brenez har mycket gemensamt med grundpre-
misserna för en ”New Aestheticism”.

                                
89 Nicole Brenez, op. cit., s. 9. ”[L]’analyse figurative n’est pas une méthode doctrinaire et n’a
pas vocation à le devenir : elle ne vise qu’une chose, la prise en compte de dimensions et de
problèmes paradoxalement négligés dans les films et, à cette fin, s’appuie sur la mise en
œuvre de quelques principes pratiques...”
90 Ibid., s. 10. ”À la rigueur, la seule formule irrévocable serait la mise en garde de Gilles
Deleuze :  ”Expérimentez, n’interprétez jamais”. Citatet av Deleuze kommer från Dialogues,
Paris: Flammarion 1996, s. 60.
91 Ibid., s. 10-17.
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Precis som Brenez behandlar Philippe Dubois inte endast det figurala,
utan han försöker skriva in figurbegreppet inom olika kunskapsfält.92 För
Dubois är det figurala något som man endast kan beskriva i termer av en
process, något som inte är stabilt, som har en inneboende tvetydighet. Men
det finns, vilket kan verka paradoxalt, ett ”figur-objekt”, samtidigt som det
alltså är svårt att prata om det som objekt. Dubois exemplifierar ofta och han
menar till exempel att man kan se ett figuralt objekt i Victor Sjöströms The
Wind (1928) när Lillian Gish anländer till det blåsiga Texas. I tåget finns ett
antal sekvenser när tågkupéns fönsterruta tar upp nästan hela bilden, sand
blåser våldsamt på rutan och bildar olika mönster i rörelse. Där sker också en
övertoning där det är svårt (om inte omöjligt) att avgöra om det man ser är
sand eller Lillian Gishs hatt. Där finns en tvetydig zon i bilden som dynami-
serar filmens tema kring väder, vind, sand och kläder.

Det figurala är en process i bilden, men samtidigt en bildhändelse som
finns i detaljerna. Och en bildhändelse är något som sker i ett kort moment,
och som händer bilden i egenskap av bild och inte i egenskap av representa-
tion. Enligt Dubois är det ofta något som överraskar och som är knutet till
idéer om inträngande, uppdykande eller brott i bilderna.

Det är intressant att notera att detta brott, denna bildblixt också kan vara
en del av en sorts fenomenologisk kritik. Enkelt uttryckt är fenomenologins
horisont en kunskap (om världen), medan det figurala öppnar mot en annan
horisont, ett annat kunskapsmodus som betonar olikhet [dissemblance] och
figurativa brott [defiguration].93 Via bildhändelsen fokuserar den figurala
analysen på bilden som närvaro (inte som form eller representation) och
händelsen är igångsättare för tolkning, eller åtminstone ett sätt att försöka
resorbera brottet (alltså mer ett sätt att ta till sig brottet och inte nödvändigt-
vis ”lösa det”). Idén om bildens närvaro är central och leder till frågan om
bildens materia och de plastiska krafter som sätts i spel. Bildhändelsen sker i
detaljen och tolkningen (eller konstruktionen) utifrån det figurala innehåller
alltså ett moment av isolering, att välja ut en del av en helhet. För mig fram-
står dock frågan om helhet (i förhållande till en bild eller ett verk) som pro-
blematisk för vad man kan göra med det figurala. Ett skäl är att en figural
detalj inte sällan är (eller via uttolkaren blir) självständig (och detaljen kan
                                
92 Se till exempel Philippe Dubois, ”La question des Figures à travers les champs du savoir :
Le savoir de lexicologie : note sur Figura d’Erich Auerbach”, i François Aubral (red.), Figu-
re, figural, Paris: L’Harmattan 1999, s. 11-24.
93 Det finns dock flera metodologiska aspekter hos både Brenez, Dubois och Aumont som är
starkt fenomenologiskt färgade. Den fenomenologiskt orienterade filmanalysen har också på
senare år återkommit i flera former. En av de mest utvecklade varianterna finns hos Vivian
Sobchack och hennes tillvägagångsätt har flera likheter med de metoder som förknippas med
det figurala. Sobchack fortsätter i princip där Maurice Merleau-Ponty slutar. Hon tar med sig
Merleau-Pontys utveckling och modifiering av Edmund Husserls teorier, framförallt genom
att ta avstånd från Husserls idé om det transcendentala jaget. Sobchack använder sedan detta
för att etablera en rad ”common sense”-principer för filmanalys som påminner särskilt om
Aumonts analysprinciper (se nedan). Se Vivian Sobchack, The Address of the Eye, Princeton:
Princeton University Press 1992.
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bli viktigare än helheten). Samtidigt inbegriper figurala analyser inte sällan
hela verk, där det figurala skapar en annan helhet. Detta är fallet med till
exempel Dubois analys av Epsteins Le Tempestaire/Stormhelaren (1947) där
han diskuterar filmen i sin helhet (och som helhet), utifrån detaljer, samtidigt
som han kontextualiserar med en historik över ovädrets och stormens roll
inom bildkonsten.94

Den övergripande verkan som det figurala har, är för Dubois la puissance
(ung. potentiell kraft), en estetisk dimension som spelar på ett känsloplan
och som inte är resultatet av en planerad process (puissance kan här ställas
mot pouvoir som också betyder kraft men konnoterar förmåga och makt).
För att sammanfatta kan man säga att Dubois identifierar fyra viktiga aspek-
ter hos det figurala i filmen: 1. Processen. 2. Händelsen. 3. Detaljen. 4. Kraf-
ten (potentialen).

Men den figurala analysen stannar inte vid bilden i sig, utan det gäller att
sedan använda de figurala bildhändelserna i en konstruktion som kan se
mycket olika ut beroende på de enskilda filmerna. Dubois har bland annat
använt det figurala i förhållande till mellantexter i stumfilm, en variant av
begreppet som knyter an till Lyotards syn på en möjlig upplösning eller inte-
grering av text och bild. Dubois börjar med att ställa upp tre grundprinciper
för hur text integreras i stumfilm.95 Enkelt sammanfattat är de mellantext
[intertitre], där texten är ett främmande element som infogas mellan två bild-
rutor, inomtext [intratitre], där texten är diegetiskt förankrad till exempel i
form av skyltar, ett skrivet brev eller dylikt och till sist övertext [surtitre],
där texten har en friare och mer tvetydig roll.

Det är den sista kategorin som Dubois finner mest intressant och det är
där han identifierar det figurala. Som sitt första analysexempel använder
Dubois Das Cabinet des Dr. Caligari (Robert Weine, 1920) där det mot
slutet av filmen finns en scen då filmduken översvämmas av en sorts hallu-
cinatoriska inskriptioner. Dubois beskriver det så här:

I denna vackra scen skapar textens figuralitet en intensiv bearbetning av bil-
den: vi är långt i från den något massiva redundansen hos inomtextens text-
objekt, eller mellantexternas grafiska traditionsbundenhet. Vi är i en rymd av
lek, fiktion och fantasm, med en text som överkommer (genom övertoning),
man vet inte varifrån och den visar genom det på en grundläggande tvetydig-
het i sin status: den är varken inom eller utanför, utan ovanpå, den tillhör die-
gesen (karaktären ser den) men inte till dess objektiva verklighet (karaktären
kan inte röra den). I denna mening är den här övertexten en subjektivitets-
markör: den förkroppsligar en visuell text som är en mental bild.96

                                
94 Philippe Dubois, ”La tempête et la matière-temps…”, op. cit.
95 Philippe Dubois, ”L’écriture figurale dans le cinéma muet des années 20”, op. cit.
96 Ibid., s. 80. ”Dans cette belle scène, le figural du texte travaille intensément l’image: on est
loin de la redondance un peu massive des objets-textes des intratitres, ou du hiératisme
graphique des intertitres. On est dans l’espace du jeu, de la fiction et du fantasme, avec un
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Detta innebär en typ av textualitet som också blir relevant inom nya medier
och i min analys av Artintact kommer jag att visa på några nya möjliga inte-
greringar av text och bild, som också knyter an till Lyotards karakteristik av
det figurala.

Förhållandet mellan ord och bild är också något som diskuterats på ett
metodologiskt plan i förhållande till det figurala, där det viktigaste analytiska
verktyget för både Aumont, Brenez och Dubois är beskrivningen. Att be-
skriva film är ett dilemma som ständigt återkommer när det gäller filmanaly-
ser och det är förstås förknippat med omöjligheten att i skrift citera rörliga
bilder. Samtidigt är beskrivningen och den lingvistiska uppbrytningen av
bilden essentiell för förståelse och tolkning. För att beskriva väl menar Au-
mont att analytikern måste försätta sig i ett tillstånd av glömska, i observa-
tionen ska man försöka bortse från förkunskaper och teorier för att verkligen
se vad som finns i bilderna (jmf. Brenez första princip). Aumont citerar i det
här sammanhanget Otto Pächt (som för övrigt även Brenez citerar):

Eftersom vårt seende redan är impregnerat av vetande och eftersom detta ve-
tande fungerar som en sorts lins, som kan ha en deformerande effekt, så är
det ibland bra att göra sig dummare än vad man är och tvinga sig att se tingen
med så mycket naivitet som möjligt.97

Med Aumonts ord handlar det alltså om att: ”Beskriva bilderna mycket exakt
och mycket ’dumt’, och avstå så länge som möjligt från att koppla det man
ser till något annat (en innebörd, en stil, en historia, en teori).”.98 Och vidare:
”Att glömma är profylaxen mot överdriven tolkning, men också en seriös
garanti mot instängdheten hos tilldelade betydelser och kataloger av vetan-
de.”.99

Det finns här ett tydligt arv från fenomenologin och det figurala blir för
Aumont ett sätt att komma ”zu den sachen selbst”, även om figuren för Au-
mont inte går att fånga helt i ord. Aumont har identifierat fyra principer för
att beskriva (film)bilder. Jag återger dem här i sammanfattning med några
kommentarer. Men syftet med principerna är inte att tjäna som analytiskt

                                                                                                                            
texte qui survient (par surimpression), venu on ne sait d’où, désignant ainsi l’ambigüité es-
sentielle de son statut: ni dedans ni dehors mais dessus, il appartient à la diégèse (le personna-
ge le voit) mais pas à sa réalité objective (le personnage ne peut le toucher). En ce sens, ce
surtitre est un marqueur de subjectivité: il incarne un texte visuel qui est une image mentale.”
97 Otto Pächt, Questions de méthode en histoire de l’art, [1977], Paris: Macula 1994, s. 27.
”[C]omme notre vision est toujours déjà imprégnée de savoir et que ce savoir fonctionne
comme une sorte de lentille, qui peut avoir un effet déformant, il est parfois bon de se faire
plus bête que l’on est et de s’efforcer de voir les choses avec le plus de naïveté possible.”
Citerad av Jacques Aumont, À quoi pensent les films, op. cit., s. 199.
98  Jacques Aumont, À quoi pensent les films, op. cit., s. 199. ”Décrire les images, donc, très
exactement et très ’bêtement’, en renonçant le plus longtemps possible à rapporter ce que l’on
voit à autre chose (un sens, un style, une histoire, une théorie).”
99 Ibid., s. 206. ”Oublier est la prophylaxie contre l’excès d’interprétation, mais aussi une
sérieuse garantie contre l’emprisonnement des assignations et des catalogues du savoir.”
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verktyg för att till exempel sortera olika typer av bilder/filmer under olika
principer, utan principerna försöker ringa in ett förhållningssätt. Jag återger
dem här för att de på ett enkelt sätt ger en bild av Aumonts tänkande kring
det figurala. 1. Vidhäftningens princip [le principe d’adhérence]: En feno-
menologiskt färgad princip som helt enkelt handlar om att hålla sig så nära
det synliga och hörbara som möjligt.100 Aumont kallar den även närsynthe-
tens princip. 2. Den rörliga (eller den dynamiska) principen [le principe de
déplacement (ou dynamisme)]: Beskrivningen ska i första hand notera det
som sticker ut, det som utmärker sig på något sätt, som är dynamiskt. Princi-
pen framstår som en kontrast och balans till den första principen. Det handlar
om att komma bortom närsyntheten och börja ”klassificera de beskrivbara
elementen och lyfta fram dem som verkligen är intressanta för förståelsen av
bilden, de som ’utmärker sig’” (jmf. bildhändelsen hos Dubois). 3. Irrelevan-
sens princip [le principe d’impertinence]:

[D]et handlar om att se till att relationerna som man etablerar mellan de ob-
serverade delarna inte blir en enkel återspegling av narrativa relationer, och
att de inte, alltför snabbt, börjar berätta sin egen historia: det finns ingen rele-
vans därför att man är i beskrivningen, före valet av en analytisk relevans.101

4. Ekvivalensens princip [le principe d’équivalence]: Här är det jämförelsen
som står i centrum. Aumont menar att jämförelsen med andra filmbilder är
ett av de bästa sätten att förstå problemen och deras dynamik. Ju mer bilder-
na skiljer sig desto större potential finns det i närmandet mellan bilderna,
skriver Aumont. Beskrivningen lämnar dock sista ordet till bilden. ”Det
finns alltid en tröghet kvar i bilden – men ännu trögare än den som Barthes
fann, eftersom denna inte finns för att tillfredsställa mig, att röra vid mig, att
komma till mig.”.102

Referensen till Barthes är passande och beskrivningen är ett område som
även Barthes behandlat ingående. ”Tröghet” (”L’obtus”) syftar på Barthes
artikel ”Le troisième sens” där han diskuterar det han kallar filmbildernas
tredje mening. Det är en ”trög” mening som kräver reflektion vid bilderna,
men som inte går att återge i skrift. Barthes skriver till exempel: ”Jag beskri-
ver inte, det klarar jag inte, jag anger bara en plats.”.103 Och för mig framstår

                                
100 Aumont går igenom samtliga principer i À quoi pensent les films, op. cit., s. 207-211.
101 Ibid., s. 209. ”il s’agit de veiller à ce que les relations que l’on établit entre les morceaux
observés ne soient pas le simple redoublement des relations narratives, et aussi qu’elles ne se
mettent pas, trop vite, à raconter leur propre histoire : il n’y a pas de pertinence parce qu’on
est, dans la desription, avant le stade du choix d’une pertinence analytique.”
102 Ibid., s. 243. ”Il reste toujours dans l’image, de l’obtus – mais plus obtus encore que celui
que Barthes y pointait, puisque celui-là n’a pas à me plaire, à me toucher, à venir me cher-
cher.”
103 Roland Barthes, ”Le troisième sens”, [1970], i L’obvie et l’obtus – Essais critiques III.
Paris: Éditions du Seuil 1982, s. 54. ”Je ne décris pas, je n’y parviens, je désigne seulement un
lieu.”
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boken À quoi pensent les films kanske i första hand som ett sökande efter en
plats eller ett fält varifrån en tolkande konstruktion kan börja.104

Barthes ofta citerade artikel är också Kristin Thompsons ingång till be-
greppet excess. I artikeln ”The Concept of Cinematic Excess” från 1981
definierar hon excess ungefär som det som blir över när berättelsen tagit sitt.
Den filmiska excessen är knuten till det visuella och ”the materiality of the
image”.105 Så långt är kopplingen till det figurala relativt tydlig och även när
Thompson identifierar olika områden där excess mest sannolikt förekommer
är det lätt att dra paralleller till det jag kallat filmens figurala fält. Utifrån
Ivan Groznyj/Ivan den förskräcklige (1945-1946) lyfter Thompson fram tre
områden: ”The composition of visual elements within the frame”, ”The tex-
tures, colors, and shapes of costumes” och ”Problematic or unclear ele-
ments”.106

Thompson betonar vidare experimentfilmen som en genre med en stor del
excess, men här börjar resonemanget och kanske framförallt termen bli pro-
blematisk. Hon exemplifierar med experimentfilm som återanvänder annan
film och modellerar dess materiella aspekter, där ”Narrative begins to break
down”. Men i många experimentfilmer är det förstås inte berättelsen som så
att säga gör filmen.107 Excess är för Thompson det som går utanför filmens
”unifying forces”, och här kan man identifiera en tydlig skillnad i förhållan-

                                
104 Även Barthes punctum-begrepp kan vid en första anblick tyckas ha flera likheter med det
figurala. Men faktum är att Aumont använder punctum delvis som en motpol till det figurala
och figuren. Enligt Aumont beror punctum alltför mycket på åskådarens/analytikerns egna
önskningar och värderingar. Barthes skriver till exempel att man kan se punctum tydligare
eller upptäcka det när man inte målmedvetet söker efter det, till exempel från ett foto man
återkallar i minnet. (Se Roland Barthes, La Chambre claire, Paris: Gallimard 1981, s. 87.)
Aumont förklarar skillnaderna så här: ”Punctum är ett tillägg från analytikern, som kommer
direkt från den dolda källan i hennes begär för bilden: hon lyfter ut, hon urskiljer, hon sär-
skiljer och värderar – och beskrivningen måste därför hålla det på avstånd. Inget punctum i en
bild där alla element är, vid tiden för beskrivningen, fria och likvärdiga: det finns inget privi-
legium, inte ens begärets.” (Jacques Aumont, À quoi pensent les films?, op. cit., s. 217. ”Le
puctum est un ajout de l’analyste, qui provient directement de la source cachée de son désir
devant l’image : il singularise, il distingue, il différencie et valorise – et la description doit
donc le tenir à distance. Pas de punctum dans une image où tous les éléments sont, pour le
temps de la description, libres et égaux en droits : pas de privilège, même celui de la pul-
sion.”) För Barthes diskussion av punctum se Roland Barthes, La Chambre claire, op. cit. Se i
första hand avsnitten I.10, I.18 och I.19.
105 Kristin Thompson, ”The Concept of Cinematic Excess”, [1981], i Leo Braudy och Mars-
hall Cohen (red.), Film Theory and Criticism, New York och Oxford: Oxford University Press
1999, s. 488.
106 Ibid., s. 493-495.
107 Ett exempel som är värt att nämna för just dess figurala kvaliteter är Dal polo all’equator
(Yervant Gianikin och Angela Ricci Lucchi, 1986) som bygger på arkivmaterial från olika
delar av världen. Jag tänker i första hand på avsnittet med tåg som passerar genom otaliga
tunnlar. Genom att bearbeta materialet (hastigheten sänks, filmen tonas och musik läggs på)
skapas figurala fält där en annan hypnotisk upplevelse har sitt ursprung, en upplevelse som
här dominerar hela sekvensen. Exemplet är kanske inte optimalt som motpol till Thompson
eftersom det inte ens i originalmaterialet fanns en styrande berättelse, men det är ändå ett bra
exempel på att det figurala är något annat än excess.
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de till det figurala eftersom det figurala inte är något som blir över, utan ett
ursprung som mycket väl kan utgöra en förenande kraft genom ett helt verk.
Det finns helt enkelt ingen tydlig motsättning mellan narrativt motiverade
element och det figurala så som jag använder begreppet.108

Idéer om ursprung och bilders förmåga att tänka i ett annat modus än be-
rättande är centrala för det figurala. Jag nämnde tidigare att Didi-Huberman
talar om en ”visuell tanke” i Fra Angelicos måleri och det figurala inom
filmen är nära vad man skulle kunna kalla ett montage som tänker. Aumont
skriver till exempel: ”Det figurativa objektet tjänar inte som ett världsligt
objekt, det är inte representation av ett objekt, utan ett element av en särskild
sorts framställning: en del av en tanke och ett medel för att tänka.”.109 Och
Philippe Dubois skriver om det figurala ”…som materian i en visuell tan-
ke”.110 Även Epstein diskuterar återkommande filmens förhållande till tanken
och talar om just en ”visuell tanke”.111 Som många andra ställer Epstein ord
mot bild och beklagar sig över ordets dominerande status som förmedlare
och skapare av tankar. Han skriver:

Och tanken genom visuell representation har fått sin andrahandsrang främst
på grund av den relativa svårigheten i dess överföring från ett medvetande till
ett annat, d.v.s. dess mycket svagare sociala kapacitet. Filmens avgörande
betydelse, först stum, var att ge människorna ett medel för att kommunicera
bildtankar.112

Epstein återkommer ofta till problematiken kring förhållandet mellan ord
och bild. Allra tydligast blir han kanske i artikeln ”L’Intelligence d’une ma-
chine” från 1935 (inte att förväxla med boken med samma namn från 1946)
där han skriver: ”Att säga en sak är att avlägsna sig från den. Att berätta en
dröm är att förlora den. Ibland ger filmen oss direkt perception av varat-berg

                                
108 Jag tror inte heller att det är motiverat att som Thompson definiera excess som både
”counternarrative” och ”counterunity”. En trolig förklaring är dock att Thompson i stor ut-
sträckning skriver i förhållande till, och som motvikt till, just narrativt orienterade analyser.
109 Jacques Aumont, À quoi pensent les films, op. cit., s. 162. ”L’objet figuratif ne tient pas
lieu d’un objet du monde, il n’est pas une représentation d’objet, mais un élément d’un certain
type de proposition : un morceau de pensée et un moyen de penser.”
110 Philippe Dubois, ”La tempête et la matière-temps…”, op. cit., s. 270. ”...comme matière de
pensée visuelle.”
111 Redan i Bonjour cinéma från 1921 talar Epstein om en ny tanke som filmmediet kan skapa
och han utvecklar sedan dessa idéer i ett flertal texter. Särskilt tydligt blir det i Le Cinéma du
Diable från 1947. Se vidare följande kapitel. Jean Epsteins samlade skrifter om film finns
utgivna i två volymer: Écrits sur le cinéma 1-2 Paris : Seghers 1974 resp. 1975. Jag citerar
Epstein endast från dessa två volymer, som jag i fortsättningen förkortar EC1 och EC2.
112 Jean Epstein, ”Humanité du cinéma pur”, La Technique cinématographique, 25 december
1947, EC1, s. 427. ”Et la pensée par représentation visuelles doit son rang secondaire princi-
palement à la difficulté relative de sa transmission d’un esprit à un autre, c’est-à-dire à son
rendement social bien plus faible. L’importance capitale du cinéma, d’abord muet, fut
d’apporter enfin aux hommes un moyen de s’entre-communiquer des pensées-images.” Min
kursivering.
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eller av varat-hav. Det är en känsla av klarhet där allt motstånd upphör, där
det inte finns något att säga.”.113

I dessa frågor är Epstein en tydlig föregångare till Gilles Deleuzes filmte-
oretiska verk. Deleuze talar bland annat om direkta bildtecken och ljudteck-
en (opsignes och sonsignes) och båda författarna har ofta fokus inställt på en
ursprungsproblematik, som hänger samman med filmens potentiella tanke-
förmåga. I sista stycket i L’Image-mouvement antyder Deleuze att Hitch-
cocks ”mentala bilder” (för Deleuze är det ungefär bilder som har tanken
som objekt, bilder som uttrycker en intellektuell eller känslomässig relation)
behöver en mutation för att bli självständiga och inte bara en förlängning av
berättelsens andra element (vilket också närmar dem till det figurala). Deleu-
ze skriver: ”Det krävdes att den mentala bilden inte nöjde sig med att väva
en helhet av relationer, utan att den formade en ny substans. Det krävdes att
den verkligen blev tanke och tänkande, även om den för detta måste göra sig
’svårare’”.114 Det finns många intressanta kopplingar och möjliga utveck-
lingar att göra i relation till Deleuzes filmfilosofi. Precis som Epsteins är den
relativt affirmativ och försöker verkligen diskutera vad filmen kan göra och
vad det får för filosofiska konsekvenser. Jag har valt att använda och referera
till Deleuze högst selektivt i denna avhandling, jag har plockat idéer och
begrepp ungefär som ur en Foucaultsk verktygslåda.115 Deleuze är dock en
filosof som har varit viktig för min förståelse av det figurala, även om han
inte använder själva begreppet, och anledningen till det är att han sätter fo-
kus på säregenheten och den kreativa potentialen hos visuella uttryck i olika
former. Föreställningar om ett möjligt visuellt tänkande är något som förenar
både Epstein och Deleuze, och även Bill Viola och Artintact.

                                
113 Jean Epstein, ”L’Intelligence d’une machine”, Inter Ciné, augusti-september 1935, EC1, s.
244. ”Dire une chose, c’est s’en éloigner. Raconter un rêve, c’est le perdre. Parfois le film
nous procure une perception immédiate de l’être-montagne ou de l’être-mer. C’est un senti-
ment comme l’évidence à laquelle toute démonstration s’arrête, et où il n’y a rien à dire.”
114 Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’Image-mouvement,  Paris: Les Éditions de Minuit 1983, s.
289-290. ”Il fallait que l’image mentale ne se contente pas de tisser un ensemble de relations,
mais qu’elle forme une nouvelle substance. Il fallait qu’elle devienne vraiment pensée et
pensante, même si elle devait pour cela se faire plus “difficile”.” Min kursivering.
115 Foucault uppmanade sina läsare att använda hans texter som verktygslådor: ”Om folk
skulle vilja öppna dem [böckerna], använda sig av en eller annan mening, idé eller analys,
som man använder en skruvmejsel eller skiftnyckel, för att kortsluta, diskvalificera och krossa
maktsystemen, också dem som mina böcker eventuellt ingår i … nåja, så mycket bättre.”
Michel Foucault, Viljan att veta – Sexualitetens historia del 1, [1976], Göteborg: Daidalos
2002, s. 10.
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Det figurala som metod

Trots att det figurala ofta har skiftande beskrivningar och tvetydiga defini-
tioner så finns det ett antal ganska tydliga metodologiska aspekter som åter-
kommer hos flera av dem som försöker använda begreppet. Jag har redan
berört flera metodologiska inslag hos de som skrivit om det figurala. Här ska
jag kort försöka att ytterligare ringa in dessa återkommande drag och knyta
dem till de metodologiska utgångspunkterna för min analys.

En grundhypotes är att det figurala uppstår i själva (film)bilderna. Analy-
sen startar från frågeställningar som väcks av bilderna, vilka därmed tenderar
att få status av subjekt (och inte endast objekt). På en övergripande nivå
motsvarar detta ungefär vad Francesco Casetti har kallat fältteorier eller fält-
paradigm (italienska: teorie di campo, engelska: Field Theories), där det inte
längre finns någon ”Grand Theory” och de avgörande frågorna är: ”Which
problems does cinema give rise to, and how does it manage to both shed
light on them and receive light from them?”.116 Om man tar det här orda-
grant, det vill säga att filmerna skapar problem, att filmerna får status av
subjekt, att de tänker, är man redan mycket nära en central dimension i det
figurala (både som begrepp och metod). Aumont skriver till exempel i boken
À quoi pensent les films att: ”Filmanalysens objekt /…/ är problemen som
filmerna skapar.”.117 Han argumenterar vidare för att: ” …innebörden i ett
bildverk ska hämtas i så stor grad som möjligt från verket självt.”.118 Nicole
Brenez söker en filmanalys ”…med utgångspunkt från frågorna som de
[verken] ställer, med utgångspunkt från frågorna som de skapar.”.119 Och
Philippe Dubois menar att det figurala opererar ”…enligt de associativa,
öppna och multipla modus som finns i själva den visuella materien”.120

Gränsdragningarna mellan figur, figurativ och figuralt är ofta diffusa och
författarna jag citerat ovan är sällan konsekventa i användningen av termer-
na. Jag kommer ibland att beröra dessa skillnader, men i stort kommer jag att
lämna gränsdragningarna som de är, det vill säga tvetydiga, och istället för-
söka att helt enkelt fokusera på de aspekter som ligger närmast det figura-

                                
116 Francesco Casetti, Theories of Cinema – 1945-1995, Austin: University of Texas Press
1999, s. 15.
117 Jacques Aumont, À quoi pensent les films, op. cit., s. 150. ” [L]’objet de l’analyse de films
/.../ ce sont les problèmes que créent les films.” Min kursivering.
118 Ibid., s. 88. ”...le sens d’une œuvre d’image soit dégagé, le plus possible, à partir de
l’œuvre elle-même.”
119 Nicole Brenez, De la figure en général et du corps en particulier, op. cit., s. 11. ”…du
point de vue des questions qu’elles [les œuvres] posent, du point de vue des questions qu’elles
créent.”
120 Philippe Dubois, ”La tempête et la matière-temps…”, op. cit., s. 270. ”... selon les modes
associatifs ouverts et multiples de la matière visuelle en elle-même” Min kursivering.
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la.121 Även om jag försökt operationalisera begreppet det figurala så ska det
inte ses som ett sätt att försöka reducera begreppet till en viss innebörd, det
skulle vara att bruka våld mot begreppets själva dynamik och åderlåta dess
potential. Istället använder jag vad man skulle kunna kalla en fri variation,
jag utgår visserligen från en renodling av begreppet (se introduktionen), men
bara som ett sätt att testa och utveckla vissa av dess kvaliteter. Detta gör
också att det blir enklare och mer fruktbart att använda begreppet i enskilda
filmanalyser, vilket jag försöker göra i samtliga tre fallstudier. Men det är
inte oproblematiskt att, som bland andra Philippe Dubois, dra en linje från
begreppslig mångtydighet och rörlighet till komplexa och mångtydiga film-
bilder. Jag tror dock att det är en av de mest intressanta vägarna att gå för att
använda det figurala som estetiskt begrepp och ett tillvägagångssätt som gör
rättvisa både åt den begreppsliga dynamiken och dynamiken i de rörliga
bilderna.

Kanske finns det också en metodologisk kraft i det som Lyotard beskriver
som en figural kraft: ”Den figurala kraften kommer återigen att sakta ner
blicken och omdömet, den kommer att tvinga medvetandet att dröja kvar vid
det sinnliga.”.122

De metodologiska aspekter jag identifierat i förhållande till olika använd-
ningar av det figurala går givetvis att finna även inom andra områden, där
det figurala inte diskuteras explicit, men där olika former av estetiska upple-
velser är föremål för en filosofiskt förankrad analys. Ett ofta diskuterat ex-
empel finns hos Gilles Deleuze och det som i första hand förenar Jacques
Aumonts bok À quoi pensent les films med Gilles Deleuzes två filmböcker är
just författarnas metodologiska förhållningssätt. Båda tar avstånd från en
traditionell metod där en teori eller begreppsapparat appliceras eller testas på
en film. De försöker istället låta filmerna generera begreppen, de försöker
skapa egna begrepp som är specifika för mediet och som inte är (alltför)
belastade med konnotationer från andra vetenskapliga traditioner. Både De-
leuze och Aumont (och även Dubois och Brenez) använder begrepp som jag
skulle vilja kalla diskussionsbaserade. De använder termer som det inte går
att definiera med en eller några få meningar. En diskussion av själva begrep-
pet (inte sällan med etymologiska inslag) är en central del av förståelsen och
funktionen. Begrepp är föränderliga och kan ta olika uttryck i olika kontex-
ter. Begreppen blir begreppsliga aktörer. Réda Bensmaïa har karakteriserat

                                
121 I ett konsthistoriskt perspektiv tror jag att det även skulle vara möjligt att etablera en åt-
skillnad mellan begreppet figur som mer förknippat med klassicism och renässansperspektivet
och begreppet det figurala som närmare en barock estetik. Digitala mediers möjligheter till
manipulation och skapande av nya rumsligheter har även fått Angela Ndalianis att spåra en
”neo-baroque aesthetics” i dagens visuella kultur. Se Angela Ndalianis, Neo-Baroque Aesthe-
tics and Contemporary Entertainment, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 2004.
122 Jean-François Lyotard, Discours, figure, op. cit., s. 50. ”De nouveau [la puissance figurale]
va ralentir l’œil et le jugement, obliger l’esprit à stationner devant le sensible.”
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dessa aktörer som varande på samma gång inexakta och rigorösa.123 En pa-
rallell till den här typen av begreppslighet finns hos Vivian Sobchacks försök
till en fenomenologi för filmen där hon använder just ordet rigorös när hon
skriver: ”[P]henomenology is also a research procedure that is rigorous
without being rigid. That is, it adapts itself to the phenomena under investi-
gation.”.124 Jag tror att det mest rimliga är att se det figurala som en sorts
begreppslig aktör, som delvis kan förändras och anpassas i olika kontexter.

Om man försöker se de metodologiska aspekterna av det figurala i ett
större filosofiskt och idéhistoriskt sammanhang kan man med en mycket
grov sammanfattning säga att de ofta landar någonstans mellan fenomenolo-
gi och strukturalism. Som jag tidigare nämnt är det fenomenologin som jag
ser som mest relevant för mina egna utgångspunkter kring det figurala, men
det handlar inte om en klassisk fenomenologi och inte heller om något full-
ständigt anammande av de försök som gjorts att uppdatera fenomenologin i
förhållandet till filmmediet. Många teoretiker och filosofer har under de
senaste 30-40 åren tydligt tagit avstånd från både fenomenologiska idéer
som bygger på en transcendental utgångspunkt, såväl som analyser där den
egna upplevelsen och subjektivitet får alltför stor betydelse. Men jag tror att
en fenomenologisk tradition är betydelsefull för det enkla faktum att den
bidragit till ett ökat intresse för film som något mer än ett historiskt bildob-
jekt eller en filmad berättelse. Även om det är ett relativt smalt och outfors-
kat område kan man säga att fenomenologi inom filmteorin har medfört ett
intresse för själva upplevelsen och perceptionen av rörliga bilder som är
kopplat till bildernas materialitet. Det finns få studier som använt ett renodlat
fenomenologiskt perspektiv inom filmvetenskapen (även om många tangerat
fenomenologiska frågeställningar). Malin Wahlberg ger en tydlig översikt
och sammanfattning i sin avhandling där hon bland annat menar att det finns
en tendens att själva upplevelsen betonas alltför mycket, utan att tillräcklig
hänsyn tas till kontextuella och historiska aspekter.125 Hon skriver: ”This is a
fallacy in phenomenological approaches to film, where ‘film experience’ is
reduced to an abstract notion beyond the socio-cultural realm of historical
audiences”.126

Wahlberg försöker hantera problematiken genom att konstruera en variant
av vad Cassetti skulle kalla ”field theory” och Carroll/Bordwell skulle kalla
en ”middle-range theory”,127 vilket i korthet innebär att de vetenskapliga
anspråken begränsar sig till ett mindre ”fält”. Wahlberg beskriver sitt per-
spektiv så här: ”‘a minimalist phenomenology,’ a phenomenology that refu-

                                
123 Réda Bensmaïa, ”En ny förståelse av tiden”, Aura – Filmvetenskaplig tidskrift, vol. 3, nr.
3-4, 1997, s. 83.
124 Vivian Sobchack, The Address of the Eye, op. cit., s. 32.
125 Se i första hand ”Introduction” i Malin Wahlberg, op. cit.
126 Ibid., s. 52-53.
127 Se till exempel David Bordwell Och Noël Carroll, (red.), Post-Theory – Reconstructing
Film Studies, Madison: University of Wisconsin Press 1996.
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ses to look upon itself as the first philosophy or the original mode of thought,
hence, a phenomenology aware of its methodological risks, and a research
method content with a micro-perspective on time experience.”.128

Wahlbergs ”minimalistiska” fenomenologi är vad hon kallar en semiotisk
fenomenologi och via begreppsnoder som det sinnliga (the sensory), tidsbe-
stämningar (time measurement) och spår (the trace) försöker hon närma sig
flera semiotiska hybrider som rör sig ”between materiality and experien-
ce”.129 Framförallt är Wahlbergs perspektiv i förhållande till det sinnliga re-
levant för det figurala så som jag använder det i denna studie.

Jag tror att Wahlbergs (och andras) misstänksamhet mot fenomenologin
som metod är befogad, men jag tror samtidigt att det är att göra fenomenolo-
gin en otjänst att likställa den med en överdriven solipsim, dvs. att forska-
rens egen personliga upplevelse får alltför stort utrymme i analysen (vilket
Wahlberg kritiserar t.ex. Sobchack för). Jag menar att den egna upplevelsen
är något som kan vara värt att ta vara på, men analysen kan självklart inte
stanna där, utan det krävs kontextualiseringar och jämförelser och att man
till exempel tar hänsyn till andra personers tolkningar. Det är en svår balans-
gång, men den fenomenologiska ansatsen är viktig när det handlar om att
utgå från vad som verkligen syns, hörs och känns i bilderna, att beskriva det
noga för att därifrån försöka förstå och förklara mer om vad som sker i bil-
derna. Jag tror också att det är svårt, om inte omöjligt, att göra en ”neutral”
beskrivning av en film, det är inte möjligt att fullt ut ”tänka bort” den egna
personen (inte heller med konceptuella exempel som är Wahlbergs lösning
på problematiken).

Som jag redan betonat i förhållande till ”new aestheticism” finns det
många som brottas med balansgången mellan egna upplevelser och iaktta-
gelser och olika typer av historiska och sociala kontexter. Gemensamt för de
som betonar behovet av estetiska frågeställnignar inom dagens humanistiska
forskning är dock att de menar att själva mötet med till exempel filmer och
konstverk är något som diskuteras alltför sällan och att en ökad förståelse av
dessa möten kan bidra till en ökad förståelse av vårt (i hög grad) upplevelse-
baserade och (i hög grad) visuella samhälle. Simon Malpas har tydligt sam-
manfattat hur Lyotard genom en rad olika texter ser på estetikens och kons-
tens roll och funktion i samhället:

Art, according to Lyotard, does not simply reflect reality. Rather it intervenes
in the genres of discourse that construct a given reality and opens up possibi-
lities for disruption and change. In all discussions of aesthetics, it is art’s po-

                                
128 Malin Wahlberg, op. cit., s. 29. Se även s. 115-118, samt s. 249-251 om fenomenologi som
metod.
129 Ibid., s. 34.
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tential to challenge established ideas and systems that remains the point of
focus.130

På ett metodologiskt plan ser jag alltså flera kopplingar mellan ”new aesthe-
ticism” och de, företrädesivs franska, konst- och filmvetare som återupptagit
begreppet det figurala. Den antagligen mest avgörande parallellen finns i
Lyotards intresse för en kroppsligt förankrad visuell upplevelse, som man
kan härleda till olika effekter av manipulerad materialitet och plasticitet i
bilderna. En analys som förbehållslöst tar sin utgångspunkt i dessa element i
bilderna är också en analys som börjar från ett annat håll än vad många film-
och konsthistoriska analyser traditionellt har gjort.

                                
130 Simon Malpas, Jean-François Lyotard, London: Routledge 2003, s. 89.
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2. Jean Epstein – Filmens temporala materialitet

I mina filmer känner man tiden passera i kroppen.1

CHANTAL AKERMAN

Bilden böjs av sin vithet. Ljuset sticker för ett kort ögonblick i ögonen innan
man ser havets vågrörelser. Filmytans ljus glider sedan över i vågornas re-
flektioner. En sorts iriseffekt med ännu starkare ljus börjar i nederkanten av
bilden, en ny bild öppnar sig i övertoning och man skymtar en bil på en väg.
Samtidigt övertonas ytterligare en bild av en kasinobyggnad och en männi-
ska på väg mot huset. Man får en känsla av att bilden buktar. Det mesta är
diffust, men känslan förstärks när irisöppningen glider över i en sorts halv-
cirkelformad svart avmaskningsram som gradvis avtäcker en klassisk etable-
ringsbild av kasinot. Inledningen på Jean Epsteins film Le Double amour
(1925) är över på några sekunder, men tillräcklig för att uppfatta att de ljus-
vågor som rör sig ut från de fotografiskt representerade vågorna är något
utöver just representation. De är inte avbildande eller narrativt motiverade,
utan de utgör en rörelse som har sitt ursprung i själva bildytan, i filmbildens
materialitet. En möjlig tolkning är att se det som ett sätt att få åskådaren att
känna tiden passera i kroppen. Och just denna rörelse (mellan filmbildernas
materialitet och en kroppslig upplevelse) är kanske en av de tydligaste
aspekterna av vad ett flertal konst- och filmteoretiker försökt fånga med
begreppet det figurala. Hur kan man använda och utveckla det figurala i
förhållande till Jean Epsteins filmer och filmfilosofiska texter? Vilka nya
perspektiv kan det öppna för Epsteins verk? Och hur kan Epsteins filmteori
och filosofiska texter i sin tur hjälpa oss att förstå det figurala? Detta kapitel
kommer att kretsa kring dessa frågor med hjälp av några historiska och teo-
retiska nedslag och jämförelser.

                                
1 Chantal Akerman, intervjuad av Betty Skawonius, ”Filmförnyare på besök i Stockholm”,
Dagens Nyheter, 9 september 2004, kultur, s. 2.
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Om Jean Epstein i ett filmhistoriskt sammanhang

Vid filmfestivalen i Cannes 1953 höll Abel Gance ett kort tal till minne av
Jean Epstein, som avled tidigare samma år. Gance betonade att Epstein inte
bara var en stor ”bildarkitekt”, utan också en extraordinär tänkare och filo-
sof. Gance förutspådde också en lovande framtid för Epsteins texter: ”I sina
böcker /…/ har Jean Epstein brutit ned filmen så som spektroskopet har bru-
tit upp ljuset /…/ tillåt mig förutspå att de kommer att tjäna som biblar för
framtidens unga cineaster”.2 När Epstein först blev introducerad i Sverige
var det också en bok som fångade skribenten Ture Dahlins intresse. Dahlin
skrev i Filmjournalen 1925 om ”ett litet häfte med vitt och brunt omslag, på
vilket syntes en massa egendomliga tecken.” Han talar om boken Bonjour
cinéma som enligt Dahlin har både en originell form och originella idéer. I
januari 1925 stötte Dahlin oförmodat på Epstein ”någonstans i Paris omgiv-
ningar” och får en intervju där Epstein fäller ett omtalat uttalande som
väckte debatt i svensk filmpress. Det handlar om svensk film som enligt
Epstein ”inte är film, det är fotograferad teater”.3 Men sedan dessa omnäm-
naden från 20-talet har det varit relativt tyst om Epstein i Sverige, fram till
2001 då Trond Lundemo gav ut boken Jean Epstein – intelligensen hos en
maskin.4

Jean Epstein föddes 1897 i Warszawa. Han har gjort ett 40-tal filmer som
både till stil och innehåll är mycket varierade. Det har rört sig om allt från
dokumentärer och beställningsfilmer till långfilmer och episodfilmer. Han
har även skrivit ett tiotal böcker om film, filosofi, konst och litteratur, samt
otaliga artiklar.5 Men litteraturen om Epstein är inte särskilt omfattande. På
svenska finns, förutom Lundemos bok, endast några få artiklar. På franska
finns ett något större antal artiklar, en del kortare studier från 60-talet, samt
den varierade antologin Jean Epstein – poète, cinéaste, philosophe från

                                
2 Texten finns återgiven under rubriken ”Hommage à Jean Epstein” i Cahiers du cinéma, nr.
24, 1953, s. 4-5. ”architecte d’images”, ”Dans ces livres /…/ Jean Epstein a décomposé le
cinéma, comme le spectroscope l’a fait de la lumière /…/ qu’il me soit permis de prédire
qu’ils serviront de bibles aux jeunes cinéastes des futures générations”. Detta nummer av
Cahiers du cinéma är tillägnat Epstein med texter av bland andra Jean Cocteau och Henri
Langlois.
3 Ture Dahlin, op. cit. En replik till Epsteins uttalande finns i Filmjournalen, nr. 4, 1925, s.
64, 80, signerat Mr Gynt. Frågan kommer även upp i Filmnyheter, nr. 31, 1925, där Sven
Stolpe (signaturen Serge) intervjuar Epstein i Albatrossbolagets studio.
4 Trond Lundemo, Jean Epstein – intelligensen hos en maskin, Stockholm: Cinemate-
ket/Svenska Filminstitutet 2001.
5 Jean Epsteins samlade skrifter om film utgivna i två volymer: Écrits sur le cinéma 1-2 Paris:
Seghers 1974 resp. 1975. Jag citerar Epstein endast från dessa två volymer, som jag förkortar
EC1 och EC2. I EC2 finns också en omfattande källförteckning med texter både av och om
Epstein som sträcker sig fram till slutet av 60-talet, s. 337-345.
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1998.6 Titeln på antologin ger också Epstein epitetet filosof och Epstein har
blivit väl så uppmärksammad för sina teoretiska och filosofiska texter som
för sina filmer. Han är en av de första som mer systematiskt utvecklat vad
man kan kalla en filmfilosofi, och då syftar jag både på filosofiska texter om
film och filmer i sig som filosofiska experiment.

I de flesta etablerade filmhistoriska verk brukar Epstein nämnas som en
del i den så kallade franska impressionismen som var tongivande i Frankrike
under 1920-talet.7 Epstein umgicks utan tvivel i ”impressionistiska” kretsar
och han har gjort en del filmer som kan tillskrivas en sådan stil, men det är
samtidigt en begränsad aspekt av Epsteins skapande och en närmare läsning
av hans filmfilosofiska texter tydliggör att hans perspektiv och ambitioner på
viktiga punkter skiljer sig från ett impressionistiskt projekt. Ett misstag som
till exempel David Bordwell gör i sin avhandling French Impressionist Ci-
nema är att han låter en generell tendens gälla även där det också finns andra
möjliga förklaringar och tolkningar.8 Han använder en impressionistisk för-
klaringsmodell för bland annat Epsteins användning av olika optiska effek-
ter, vilket i korthet innebär att Bordwell ser olika optiska och visuella expe-
riment som ett sätt att uttrycka något i handlingen eller i karaktärernas sin-
nestillstånd, ett ”subjektivt” användande av kameraarbete och klippning.9

Detta var relativt vanligt på 20-talet i Frankrike och blir en viktig aspekt för
Bordwells definition av impressionismen som en någorlunda homogen rörel-
se, men som vi ska se finns andra möjliga förklaringar till förekomsten av
dessa element i Epsteins filmer.10

Bordwells perspektiv är ett tydligt exempel på det fokus som länge har
funnits på relationen mellan konstnär/regissör och verket, men den handlar i

                                
6 Jacques Aumont (red.), Jean Epstein – cinéaste, poète, philosophe, Paris: Cinémathèque
française 1998.  På franska finns även Vincent Guiguenos bok Jean Epstein, cinéaste des îles
: Ouessant, Sein, Hoëdic, Belle-Ile, som fokuserar på Epsteins förhållande till Bretagne. På
italienska finns en nyutkommen bok om behandlar Epstein ur ett relativt traditionellt stilistiskt
och tematiskt perspektiv: Laura Vichi, Jean Epstein, Milano: Il castoro 2003.
7 Se till exempel George Sadoul, Le Cinéma Français, Paris: Flammarion 1962, s. 23-34.,
Jean Mitry, Histoire du cinéma, vol. II, Paris: Éditions universitaires 1969, s. 425-445. David
Bordwell och Kristin Thompson, Film History, New York: McGraw-Hill 1993, s. 85-104.
8 David Bordwell, French Impressionist Cinema, [1974], New York: Arno Press Inc. 1980.
9 Ett argument som i korthet också upprepas i de inflytelserika böckerna Film Art och Film
History.
10 För att bara nämna några exempel så menar Bordwell i French Impressionist Cinema att
slow motion i La Chute de la Maison Usher är ett sätt att visa på stormens magiska kraft (s.
174), i Finis Terrae är slow motion ett sätt att ”emphasize certain actions” (s. 175.), i
L’Auberge Rouge ”the turmoil in the young man’s mind is expressed by the rythm of the
editing” (s. 197), tivolisekvensen i Coeur Fidèle ses helt som ett sätt att uttrycka hur karaktä-
ren känner sig (s. 201). Kapitel 4 samt appendix b i Bordwells bok innehåller flera liknande
exempel som har gemensamt att de teknologiskt genererade effekterna alltid förklaras i för-
hållande till filmens handling eller karaktärernas känslotillstånd.
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princip inte alls om relationen mellan verk och åskådare, vilket är det Jean-
Luc Nancy benämner ”touch”, och där det figurala har en viktig roll.11

Vissa element som tillskrivs den impressionistiska stilen är dock viktiga
även för att förstå det figurala hos Epstein, i första hand det faktum att im-
pressionismen ofta rör sig i ett gränsland mellan abstraktion och avbildning.
Impressionistiska filmer har, enligt Bordwells indelning, handling och foto-
grafisk avbildning och skiljer sig därmed från ”pure cinema”, som rent ab-
strakta och rytmbaserade filmer. Naturens roll är också något som betonas,
och avbildningar av naturen framstår även som ett viktigt område för figu-
rala fält. Hos Epstein intar till exempel havet en särställning och hos Bill
Viola öknen.

Bordwell noterar dock att det även inom impressionismen ibland finns
olika optiska effekter ”which signify nothing in narrative terms”, utan de
finns där på grund av ”purely decorative purposes”.12 Dessa element blir för
Bordwell alltså en form av excess som inte har annat än dekorativa syften.
Men i Epsteins fall (och flera av hans samtida regissörer som Delluc, Dulac
och L’Herbier) blir det en felaktig och ofullständig beskrivning, eftersom
Epstein genomgående försöker använda liknande element för att förmedla
och uttrycka en mer nyanserad förståelse av de medieteknologiska möjlig-
heterna. Bordwell noterar dock teknologins roll under 20- och 30-talen, och
citerar till exempel journalisten och författaren Marcel Défosse (samtida med
Epstein) som definierar konst som ”den mänskliga intelligensens och käns-
lighetens tolkning av naturen med hjälp av speciella tekniker”.13 Det som
Bordwell sedan betonar är emellertid regissörens/konstnärens roll och för-
måga att omvandla verkligheten, men vad som också nämns i citat är tekni-
kens roll, som Epstein ofta betonar som något mer än att bara kanalisera
regissörens idéer.14

Det finns en relativt omfattande och varierad forskning kring filmtekno-
logi, särskilt i förhållande till tidig film.15 Min ambition är inte att referera
eller redogöra för all denna forskning, utan istället att mycket selektivt för-
söka visa på de aspekter som knyter an till ett figuralt perspektiv. Som ut-
gångspunkt för att diskutera filmteknologins möjligheter har jag valt ut några
texter av Epstein som behandlar just teknologiska och estetiska potentialer,
                                
11 Se Jean-Luc Nancy, Le Sens du monde, op. cit. Nancys infallsvinkel diskuteras i introduk-
tionen ovan.
12 David Bordwell, French Impressionist Cinema, op. cit., s. 176.
13 Defosse citerad av Bordwell, Ibid., s. 95. ”l’interprétation de la nature par l’intelligence et
la sensibilité humaines au moyen de techniques spéciales.”
14 Bordwell sammanfattar till exempel den impressionistiska konstsynen så här: ”Art is then
the transformation of nature by the human imagination, evoking or suggesting feelings and
presenting ‘truth’ to such feelings”, French Impressionist Cimena, op. cit., s. 98.
15 Se till exempel följande tre antologier: Thomas Elsaesser (red.), Early Cinema: Sapce
Frame Narrative, London: BFI Publishing 2000, John Fullerton och Jan Olsson (red.), Alle-
gories of Communication – Intermedial concerns from cinema to the digital, op. cit., Leo
Charney och Vanessa R. Schwartz (red.), Cinema and the Invention of Modern Life, op. cit.
Se även temanummer av tidskriften Aura om teknologi: Aura, vol. III, nr. 3-4, 1997.
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och dessa jämför jag sedan med både andra teorier från den tiden och senare
forskning.

De två viktigaste Epsteinska begreppen eller idéerna i förhållande till det
figurala är fotogeni och temporalt perspektiv, som båda är ett sätt för Epstein
att diskutera vad man kan kalla filmens konstnärliga tankeförmåga och vad
som är specifikt filmiskt. Ett temporalt perspektiv handlar för Epstein om att
låta filmen uttrycka ett annat temporalt modus än verkligheten eller det som
avbildas. Det kan till exempel uppnås genom rytmen i klippningen, men det
vanligaste sättet för Epstein är olika hastighetsvariationer som gör att tiden,
eller åtminstone en temporal förändring, visualiseras i bilderna. Tidsaspekten
är grundläggande för mediet och det finns självklart många forskare som
också intresserat sig för olika typer av visualiseringar eller gestaltningar av
tid.

En person som fått en renässans i förhållande till dessa frågeställningar är
Etienne-Jules Marey och hans tidiga fotografiska och filmiska experiment
från senare delen av 1800-talet. Marey kan också vara relevant bland annat
för att förstå Epsteins idéer kring ett temporalt perspektiv, för som Marta
Braun påpekar handlar Mareys experiment till stor del om att visualisera tid,
att med den fotografiska teknologins hjälp manipulera olika temporala flö-
den.16 För Marey har detta visserligen andra syften än för till exempel Ep-
stein, men både tillvägagångssätt och även de slutgiltiga visualiseringarna
påminner till viss del om varandra. En viktig skillnad är dock att Epstein
genom teknologin vill skapa något annat, något nytt som endast kan ske
genom teknologin, men Marey i större utsträckning vill låta teknologin av-
täcka eller visualisera skeenden och processer som redan finns i naturen eller
människokroppen.

Modernitetsforskning är ett område där teknologiska aspekter ofta får en
central plats, även i förhållande till estetiska frågeställnignar. Mary Ann
Doane menar till exempel i boken The Emergence of Cinematic Time att
impressionismen bör ses som starkt kopplad till modernitet och de olika
teknologier som gör det möjligt att representera tid på nya sätt. Hon skriver:
”Impressionism /…/ has been described as the concerted attempt to fix a
moment, to grasp it as, precisely, fugitive. And new technologies of repre-
sentation – photography in particular – are consistentently allied with con-
tingency and the ability to seize the ephemeral.”.17

Som vi ska se hos både Jean Epstein och Bill Viola så utgör den fotogra-
fiska teknologins indexikalitet en central utgångspunkt, men som det också
blir viktigt att avvika från. Doane formulerar precist relationen mellan det
indexikala och det temporala: ”The promise of indexicality is, in effect, the

                                
16 Marta Braun, Picturing Time – The Work of Etienne-Jules Marey, London och Chicago:
The University of Chicago Press 1992.
17 Mary Ann Doane, op. cit., s. 10.
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promise of the rematerialization of time – the restoration of a continuum of
space in photography, of time in the cinema.”.18

Doanes resonemang om möjligheten att registrera tidsflöden och därmed
fånga ögonblick, händelser eller ”events”, kan dock användas för att visa på
en tydlig skillnad från de bildhändelser som är viktiga för det figurala. Doa-
ne beskriver filmens förmåga så här: ”Insofar as the cinema presented itself
as the indexical record of time, it allied itself with the event and the unfol-
ding of events as aleatory, stochastic, contingent. It was capable of trapping
events in all their unpredictability and pure factualness.”.19

Det som Doane beskriver här skulle man med fördel kunna kalla ”event”
som representation, vilket är något annat än ”event” som materialitet eller
som bildhändelse.20 Alltså kamerans förmåga att fånga en undflyende hän-
delse och representera den.

Det andra Epsteinska begreppet, som är av vikt i sammanhanget, är foto-
geni. Det är ett relativt tvetydigt begrepp som har fått många olika definitio-
ner, men för Epstein betydde det i korthet filmens förmåga att omvandla
verkligheten och uppenbara något nytt. ”Jag kallar fotogenisk varje aspekt av
ting, existenser och själar som har en moralisk egenskap som blir förhöjd av
den kinematografiska reproduktionen.”, skriver Epstein i en av de oftast
citerade formuleringarna.21 För Epstein blir också det fotogeniska ett sätt att
ringa in det specifikt filmiska, en diskussion som dock har mindre relevans i
förhållande till det figurala. Han menade vidare att fotogeniet endast kan
framträda genom rörelse och särskilt i närbild och slow motion. Genom för-
storingens fotogeniska effekt lägger filmen något till det avfilmade, vilket
enligt Epstein inte kan göras på något annat sätt.22 Begreppet fotogeni i för-
hållande till film brukar tillskrivas Louis Delluc och hade en viktig roll i
debatten kring impressionistisk film på 20-talet i Frankrike. Epstein sam-
manfattar själva termen så här:

1919 uttalar och skriver Delluc fotogeni, denna term som för en tid verkade
magisk och som än idag framstår som mystisk. Med begreppet fotogeni föd-
des idén om en film-konst. Ty hur kan man bättre definiera det odefinierbara
fotogeni än genom att säga: fotogeni är för filmen vad färgen är för måleriet
och volymen för skulpturen; den specifika beståndsdelen i denna konst-
form.23

                                
18 Ibid., s. 10.
19 Ibid., s. 140-141.
20 Se kapitel 1 för en diskussion av termen bildhändelse.
21 Jean Epstein, ”De quelques conditions de la photogénie”, 1926, EC1, s. 137. Översättning
Jan Holmberg i Trond Lundemo, Jean Epstein, op. cit., s. 29.
22 Begreppet har även använts tidigare under 1830-talet men med en teknisk betydelse. Se
Wahlberg, op. cit., s. 82.
23 Jean Epstein, Le cinématographe vu de l’Étna, op. cit., s. 46. ” Delluc, en 1919, prononce et
écrit : photogénie, ce mot qui parut, un temps magique et reste, même aujourd’hui, encore
mysterieux. Avec la notion de la photogénie naît l’idée du cinéma-art. Car comme mieux
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Det finns en sorts aura av mystik hos begreppet fotogeni som gör det pro-
blematiskt för att beskriva en filmupplevelse, men det är inte desto mindre
en viktig del av diskursen kring den här typen av experimenterande med
film. Ett sätt att beskriva känslor vid filmupplevelse, som i sig är värt att
diskutera och jämföra med andra begrepp. David Bordwell har sammanfattat
det så här: ”This means that much written about photogénie is unsupportable
theoretically. The strongest theoretical line, however, pushes the argument
into the area of the technical capacities of the image, but without losing sight
of the awesome mystery that initially impels the inquiry.”.24

Bordwell själv väljer dock i sin stilistiska karakteristik av impressionis-
men att i princip utesluta teknologins förhållande till materialitet hos bilder-
na, vilket ger en alltför reducerad bild av Epsteins filmer och teorier. En mer
nyanserad bild ges av Trond Lundemo, som i sin bok om Epstein diskuterar
ett antal återkommande visuella teman i Epsteins filmer. Lundemo kallar
dessa visuella drag för ”figurer” och de består i; dubbelexponeringen av
bilder, upplösningen och uttänjningen av rörelse, samt återspeglingen av
bilder. Lundemo knyter inte an specifikt till det figurala, men för åtminstone
det två första figurerna är det fullt rimligt att se en gemensam nämnare i just
det figurala. Den tredje figuren, som Lundemo identifierar, kan vara potenti-
ellt figural, men utan att återspeglingen i sig är central och när återspegling-
en av bilder knyts till en återspeglande berättelsestruktur hamnar man på en
annan nivå. Lundemo kopplar ofta Epsteins figurer till filmmediets teknolo-
gi, men när det gäller det figurala hos Epstein (och inom filmen i allmänhet)
tror jag det är fruktbart att delvis förskjuta fokus från filmens teknologi till
filmens materialitet. Teknologin är visserligen central för Epstein, men i det
här sammanhanget är materialiteten mer betydelsefull. Även om det ligger
teknologiska förutsättningar bakom till exempel slow motion så är det själva
bildhändelsen som slow motion kan ge upphov till som karakteriserar det
figurala. En träffande metafor, som Epstein använder i boken Le Cinémato-
graphe vu de l’Etna (1926), är vulkanen Etnas lava, som förkroppsligar
spänningen mellan förändring/stasis och samtidigt betonar materialiteten. En
modellering av lava som översatt till rörliga bilder blir det figuralas materia.

Mitt syfte med analysen av Epsteins filmer och texter är att spåra och dis-
kutera det figurala genom stora delar av hans verk och även ställa text i för-
hållande till bild. Detta är dock ingen studie av Epsteins filmkonst eller filo-
sofi som helhet, utan en konceptuellt begränsad studie där jag väljer exempel
fritt i förhållande till det figurala (precis som jag använder det figurala fritt i
förhållande till Epstein).25 Jag kommer att låta det figurala möta Epstein på
en rad olika sätt, där det figurala och dess komponenter kommer att fungera

                                                                                                                            
définir l’indéfinissable photogénie qu’en disant ; la photogénie est au cinéma ce que la coule-
ur est à la peinture, le volume à la sculpture ; l’élément spécifique de cet art.”
24 David Bordwell, French Impressionist Cinema, op. cit., s. 108.
25 Urvalet av filmer är också till viss del begränsat av tillgänglighet, vilket innebär att jag haft
möjlighet att studera 17 filmer av Epstein.
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som fokuspunkter och konceptuella avgränsningar för analyserna. Detta
innebär att jag ger en begränsad bild av Epsteins filmfilosofi, men samtidigt
en bild som jag uppfattar som avgörande för stora delar av hans verk samt
den påverkan det har haft (och fortfarande kan ha). I en artikel i Photo-Ciné
från 1928 skriver Epstein om hur kameraobjektivet kan finna ”ytor av foto-
geni”26 och man kan formulera mitt syfte här som en strävan att finna figu-
rala ”ytor” eller fält i Epsteins filmer. Jag styr mitt konceptuella ”objektiv”
mot dessa ytor, men vad de innehåller är högst skiftande, precis som förstå-
elsen och de möjliga tolkningar eller konstruktioner som de leder till kan se
olika ut från fall till fall.

Epstein upprepar sig ofta i sina texter om film och ett tema som återkom-
mer regelbundet är apparaturens förmåga, inte att fånga verkligheten, utan
att visa oss det vi inte kan se med bara ögat. Hans texter bygger ibland också
på en närmast poetiskt motiverad upprepning. Flera texter lånar strukturer
från essäformen och i någon mening försöker de lägga sig på samma nivå
som filmerna. Boken L’Intelligence d’une machine (1946), där flera av hans
mer renodlat filmfilosofiska texter finns samlade, är till exempel uppbyggd
av en rad korta reflektioner, ofta inte längre än en sida. Detta gör det relativt
svårt att sammanfatta och strukturera hans texter och ibland svårt att jämföra
med andra filmteoretiska texter, även om mycket tidig filmteori skrevs i just
essäliknande former. Följande passage, med rubriken ”Kinematografens
filosofi”, är representativ och förtjänar att citeras:

Kinematografen är en av dessa intellektuella robotar, fortfarande ofullbordad,
som, med hjälp av två foto- och elektromekaniska sinnen och ett inspelande
fotokemiskt minne, skapar representationer, det vill säga en tanke /…/ Detta
resultat vore anmärkningsvärt redan om den kinematografiska tanken, så som
räknemaskinens tanke, endast utgjordes av en slavisk imitation av det
mänskliga idéskapandet. Men vi vet att kinematografen tvärtom märker sin
representation av världen med egna tecken, med en originalitet som gör tolk-
ningen inte till en återspegling eller en enkel kopia av organiska, ursprungli-
gen mentala föreställningar, utan ett system individualiserat på annat sätt,
delvis självständigt, som innehåller fröet till en filosofi som är relativt avläg-
sen från de vanliga uppfattningarna, så det kanske är passande att kalla den
antifilosofi.27

                                
26 Jean Epstein, ”La Vue Chancelle sur des ressemblances…”, Photo-Ciné, februari-mars
1928, EC1, s. 187. ”des nappes de photogénies”
27 Jean Epstein, L’Intelligence d’une machine, 1946, EC1, s. 310. ”Le cinématographe est un
de ces robots intellectuels, encore partiels, qui, à l’aide de deux sens photo et électro-
mécaniques et d’une mémoire enregistreuse photo-chimique, élabore des représentations,
c’est-à-dire une pensée /…/ Ce résultat serait déjà remarquable si la pensée cinématographi-
que, ainsi que le fait celle de la machine comptable, ne se constituait qu’à l’imitation servile
de l’idéation humaine. Mais nous savons que le cinématographe marque, au contraire, sa
représentation de l’univers de caractères propres, d’une originalité qui fait de cette interpréta-
tion non pas un reflet, une simple copie des conceptions mentalité-mère organique, mais bien
un système différemment individualisé, en partie indépendant, qui contient en germe le déve-
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Som Jacques Aumont noterar i sin översikt av Epsteins filosofiska arbete är
det Bergsonism och anti-cartesianism som dominerar i hans texter.28 För
Epstein är de filosofiska aspekterna starkt förknippade med filmmediets
teknologi och uttrycksmöjligheter. Han skriver till exempel: ”Så börjar den
begynnande kinematografiska kulturen att motsätta sig, eller snarare
överskrida, den klassiska dualismen.”.29 Epsteins filosofi blir en antifilosofi
därför att den utgår från filmens egen perception. Det handlar inte längre om
vår perception, vår bild av världen, vår relation till verkligheten, utan om
filmens egen perception. Trond Lundemo kallar av samma skäl Epstein för
antifenomenolog,30 men det vore kanske mer rimligt att kalla det bara en
annan filosofi istället för en antifilosofi.31 I denna andra filosofi kan man
också söka en annan fenomenologi som inte är knuten till ting i världen och
dess representation, utan i större utsträckning till filmens materialitet. Det
finns inte heller någon given motsättning till att ha mer eller mindre klassis-
ka fenomenologiska utgångspunkter (som Aumont m. fl.) för att försöka nå
filmens egen fenomenologi och det verkar fullt rimligt att denna andra fe-
nomenologi är starkt knuten till plasticiteten och bildtätheten i bildernas
figurala fält.

Det figurala kan vara ett begrepp som tillåter att man behåller dessa filo-
sofiska aspekter, men det kan samtidigt vara en väg att bli ännu mer konkret
än Epstein, att helt enkelt i större utsträckning identifiera dessa filmens figu-
rala fält. Detta innebär en betoning av vissa materiella aspekter i filmbilder-
na, som förekommer i en rad olika sammanhang och former. I flera fall blev
detta särskilt tydligt under 20-talet. Warburg, Barnes, Gance och Epstein är
några exempel jag nämnt, men det finns många fler. Ibland kan man kanske
säga att det figurala kommer som en bieffekt till ett experimenterande med
nya tekniker, men ibland finns det också som princip för hela verk eller pro-
jekt. De tekniker jag här lyfter fram hos Epstein var också relativt vanliga i
20-talsfilm, både i så kallad ”impressionism” och ”expressionism”, men det
innebär inte att teknikerna har samma effekter eller syfte. Det var till exem-
pel vanligt att övertoningar eller suddiga bilder symboliserade mentala till-
stånd, men att fokusera på det figurala innebär att man inte i första hand
intresserar sig för den typen av samband. I Epsteins filmer finns en mängd
exempel när dessa tekniker inte kan tillskrivas rollfigurernas subjektiva syn-
vinkel eller fantasi. Epstein skriver:

                                                                                                                            
loppement d’une philosophie s’éloignant assez des opinions courants, pour qu’il convienne
peut-être de l’appeler antiphilosophie.”
28Jacques Aumont, ”Cinégénie, ou la machine à re-monter le temps”, i Jacques Aumont (red.),
Jean Epstein – cinéaste, poète, philosophe, Paris: Cinémathèque française 1998.
29 Jean Epstein, ”Le Cinéma et les au-dela de Descartes”, La Porte ouverte, nr. 3 1946, EC2,
s. 23. ”Ainsi, la culture cinématographique naissante tend à s’opposer au dualisme classique
ou, plutôt, à le dépasser.”
30 Trond Lundemo, op. cit., s. 31.
31 Lundemo tar också upp idéer om ”en annan filosofi” som återfinns hos både Bergson och
Deleuze. Ibid., s. 32-33.
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Varför avhålla sig från att utnyttja en av de mest sällsynta egenskaperna hos
det kinematografiska ögat, att vara ett öga utanför ögat, att undfly den tyran-
niska egocentrismen i vårt mänskliga seende. Varför tvinga den känsliga
emulsionen till att blott upprepa funktionerna hos vår näthinna? Varför inte
med kraft ta sig an en unik möjlighet att skapa ett skådespel i relation till ett
annat centrum än det som vår egen synstråle skapar. Objektivet är sig självt.32

Den följande diskussionen av Epsteins filmer har jag valt att dela in i tre
avsnitt som i princip följer de olika beståndsdelarna i min inledande av-
gränsning och precisering av det figurala med betoning på de aspekter som
är viktiga i Epsteins filmer: – Hastighetsvariationer av bild och ljud – Över-
toningar, skärpeförändringar och kalejdoskopiska bilder – Fyrlampor och
olika ljusfenomen.

                                
32 Jean Epstein, ”L’Objectif est lui-même”, Cinéa Ciné pour tous, 15 januari 1926, EC1, s.
128-129. Översättning Jan Holmberg i Trond Lundemo, Jean Epstein, op. cit., s. 31.
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Hastighetsvariationer av bild och ljud

Precis som de vises sten innehåller kinematografen en förmåga till eviga om-
vandlingar. Men denna hemlighet är extraordinärt enkel: all denna magi kan
reduceras till kapaciteten att variera dimensionen och den temporala orien-
teringen.33

JEAN EPSTEIN

Den oscillerande variationen mellan rörelse och oföränderlighet finns på en
rad olika sätt i La Chute de la maison Usher/Huset Ushers fall (1927), Ep-
steins antagligen mest kända film. Tänk till exempel på porträttsekvensen
när Roderick tar sin färgpalett och går mot duken där han är i färd med att
måla av sin fru. Det som gör den korta sekvensen anmärkningsvärd är att
Roderick befinner sig på någon sorts plattform och bakgrunden defilerar
förbi, men relationen kamera-rollgestalt är statisk. Det finns rörelse och
oföränderlighet i samma bild. Att måla är att arbeta med oformlig materia
som tar form och det är beröringen (mellan penseln och duken) som är pas-
sagen mellan materiens formlösa stadium och dess form. Vi ser nu penselrö-
relserna i slow motion, men man har hela tiden känslan av att det inte finns
någon beröring, Roderick nuddar aldrig duken. Känslan har säkerligen en
förklaring i att själva porträttet är en filmbild (vilket är filmens mest kända
idé). En rörelse i slow motion är ett steg närmare orörligheten, och om man
så vill ett steg närmare måleriet. I den här filmen är det rörelsens upphörande
(det avslutande porträttet) som leder till döden (via hallucinerande slow mo-
tion-sekvenser). Man kan säga att den här korta sekvensen både är figural (i
slow motion-sekvenserna) och handlar om det figurala (i sin betoning av
materians och beröringens roll).

Epsteins resonemang om slow motion är i hans tidiga artiklar ofta starkt
knutet till dramaturgiska effekter och han talar till exempel om hur ett an-
sikte avslöjar sig i slow motion (om hastigheten inte är alltför nersaktad), hur

                                
33 Jean Epstein, L’Intelligence d’une machine, op. cit., s. 323. ”Comme la pierre philosophale
le cinématographe détient le pouvoir d’éternelles transmutations. Mais ce secret est extraordi-
nairement simple : toute cette magie se réduit à la capacité de faire varier la dimension et
l’orientation temporelles.”
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känslor blir synliga.34 I senare texter blir emellertid slow motion mer värderat
i förhållande till både filosofiska och plastiska kvaliteter och den nersaktade
filmen får karaktären av en ny materia. Epstein börjar också tidigt glida in på
mer filosofiska aspekter, till exempel i artikeln ”Le Cinématographe conti-
nue…” från 1930, där han bland annat skriver om hur ”kinematografen i
relief” och dess hastighetsvariationer ger oss en ny upplevelse av världen,
som påverkar tänkandet.35

I Epsteins näst sista film drar han sina idéer om slow motion till sin spets
och Le Tempestaire (1947) är antagligen det allra tydligaste och mest konse-
kventa exemplet på det han kallat ”temporalt perspektiv”. Med tydlig hän-
visning till Le Tempestaire, där havet i Bretagne genomgående filmas i slow
motion, skriver Epstein: ”Mellan vatten och is, mellan det flytande och det
fasta, skapas en ny materia, en ocean av trögflytande rörelser, ett universum
insnärjt i sig självt.”.36 I sin analys av Le Tempestaire lyfter Philippe Dubois
fram användningen av slow motion som ett sätt att arbeta med just det figu-
rala inom filmen. Han skriver till exempel att ovädret, vinden och vågorna i
slow motion ”…når filmens själva materia: tiden. Det är faktiskt ’hastighets-
variationerna’ i filmremsans rullning som här står för det avgörande arbe-
tet.”.37

Variationerna i hastighet arbetar i och synliggör själva filmmaterien. Det
temporala perspektivet handlar om olika effekter av en sorts temporal elasti-
citet som filmbilden kan skapa. Det handlar om ”en elasticitet i tidsrummet
som vår fysiologi är okapabel till.”.38 Filmens stora poäng eller kapacitet är
för Epstein inte en reproduktion av rörelse, utan en ny rörelse som föds via
variationer av hastigheten.

                                
34 Se till exempel: ”L’‘Edgar Poe’ de Jean Epstein”, Photo-Ciné, april 1928, EC1, s. 188-189,
”L’Ame au ralenti”, Paris-Midi, 11 maj 1928, EC1, s. 191. Ett resonemang om hur en dom-
stol kan avgöra moderskap genom att filma mor och barn (och sedan visa bilderna i slow
motion) återkommer också flera gånger i L’Intelligence d’une machine, 1946.
35 Jean Epstein, ”Le Cinématographe continue…”, Cinéa Ciné pour tous, november 1930,
EC1, s. 224-228.
36 Jean Epstein, ”La Féerie réelle”, Spectateur, 21 januari 1947, EC2, s. 45. Min kursivering.
37 Philippe Dubois, ”La tempête et la matière-temps…”, op. cit., s. 273. ”…atteindra la matiè-
re même du cinéma : le temps. Ce sont en effet les ‹ variations de vitesse › du défilement de la
pellicule qui vont faire ici le travail majeur.”
38 Jean Epstein, Photogénie de l’impondérable, 1935, EC1, s. 252. ”une élasticité dans
l’espace-temps, dont notre physiologie est incapable.”
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Le Tempestaire, Jean Epstein, 1947, Produktion: Cinémagazine.

Le Tempestaire, Jean Epstein, 1947, Produktion: Cinémagazine.
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Slow motion-sekvenserna är den centrala estetiska gesten eller strategin i Le
Tempestaire. Hela filmen är som ett minne som försöker dröja kvar genom
att sänka sin hastighet, och i den här logiken blir en hastighetsökning ett
särskilt tydligt brott. När molnen plötsligt svischar förbi över duken är det en
bildhändelse som sticker ut. Fast motion-sekvenserna har en destabiliserande
roll. De blir till små visuella chocker i ett system som vid en första anblick
kan verka koherent. Det är en effekt av temporala förskjutningar som bryter
och stör flödet. Epstein skriver: ”Genom accelerationen /.../ exploderar mol-
nen och blomstrar i himlen som ett fyrverkeri.”.39 Det finns också en rörelse
mellan de olika hastighetsvariationerna i filmen. En rörelse mellan stillbil-
der, scenograferad slow motion (människorna rör sig sakta i den lilla fiske-
byn i Le Tempestaire och filmen börjar dessutom med några stillbilder som
senare ”sätts i rörelse”), ljudet och havet. Epstein tycks mena att det bildas
en relief i mötet mellan de olika hastigheterna och tidskikten.

Extern eller intern, tiden går inte att röra, och, framförallt, den går inte att se
direkt. Men vi förstår och mäter inte med något annat än våra ögon. Det är
därför som de bästa försöken som gjorts att utforska den temporala dimen-
sionen, för att närmare bestämma förhållanden av succession, har bestått i att
skapa sätt att se tiden…40

Det temporala perspektivet, dess skala av variabla dimensioner, producerar
”…variationer av varaktighet i själva varaktigheten. De skriver in en rörelse
i en annan rörelse, en tid i en annan tid.”41 Jag nämnde tidigare olika former
av relief som viktiga för bildtätheten. Reliefen skapas då i första hand genom
rumsliga relationer, men som Epstein betonar: ”Filmen ger en relief i tiden,
utöver reliefen i rummet.”.42

Annette Michelson har låtit användandet av slow motion vara en länk
mellan Dziga Vertov och Epstein,43 men det är också något som skiljer dem
åt. Enkelt uttryckt skulle man kanske kunna säga att Vertov rör sig i första
hand inom ett analytiskt modus, medan Epstein i större grad använder ett
poetiskt modus. I till exempel Chelovek s kinoapparatom/Mannen med film-
kameran (Dziga Vertov, 1929) är sekvenserna i slow motion ett sätt att stu-
                                
39 Jean Epstein, ”Dramaturgie dans le temps”, La Technique cinématographique, 28 novem-
ber 1946, EC2, s. 90. ”Par l’accéléré /…/ des nuages explosent et fleurissent dans le ciel
comme feux d’artifice.”
40 Jean Epstein, Le Cinéma du Diable, 1947, EC1, s. 368. ”Extérieur ou intérieur, le temps ne
se touche pas et, surtout, il ne se voit pas directement. Or, nous ne comprenons et ne mesurons
bien qu’à travers les yeux. C’est pourquoi les meilleures tentatives que l’on ait faites pour
explorer la dimension temporelle, pour préciser les rapports de succession, ont consisté à créer
des moyens de voir le temps…”
41 Ibid., s. 370. ”…des variations de durée dans la durée même. Elle inscrit un mouvement
dans un autre mouvement, un temps dans un autre temps.”
42 Jean Epstein, Le Cinématographe vu de l’Étna, 1926, EC1, s. 139. ”Le cinéma donne le
relief dans le temps, en plus du relief dans l’espace.”
43 Anette Michelson, ”Introduction”, i Kino-Eye : The Writings of Dziga Vertov, Berkely :
University of California Press. 1984, s. XLII-XLIII.
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dera idrottsmännens rörelser. Det handlar också om vad Mikhail Kaufman
kallat ”en sönderdelad gest” [un geste décomposé], vilket består i att ta en
rörelse, välja ut det mest dynamiska fotogrammet (eller rättare sagt kine-
grammet om valet sker från rörelsen)44 och stanna det. Exemplet i filmen
utgörs av häcklöpare. I Epsteins filmer blir dock slow motion-sekvenser i
större utsträckning till figurala fält som är något annat än sönderdelad rörel-
se. Detta är alltså något som skiljer dem åt, samtidigt som det finns tydliga
paralleller i viljan hos både Epstein och Vertov att låta kameran och filmme-
diet skapa nya bilder av världen, att använda filmen inte endast som repre-
sentation eller iscensättning, utan också som presentation av nya idéer med
nya materiella förutsättningar.

Dziga Vertov arbetade inte bara med ”Filmöga” och ”Filmsanning”, utan
också med ”Radioöra” och ”Radiosanning”.45 Det är också känt att Epstein i
Le Tempestaire utnyttjade ett relativt avancerat ljudarbete, med ljud i slow
motion som en ljudmässig närbild. Filmens ljudingenjör och mixare hade
utarbetat en sorts katalog med inspelade ljud som de kunde använda ungefär
som tangenter på ett piano. Epstein skrev att ”på det sättet blir det möjligt att
skapa ackord och dissonanser, melodier och symfonier av oljud, som är en
ny musik, specifikt kinematografisk.”.46

Även om Epstein inte experimenterade så mycket med ljudet i ljudfilmer
som Cœur des Gueux/Tiggarnas hjärta (1936) och L’Homme à
l’Hispano/Mannen med Hispanon (1933) så var han fascinerad av ljudets
möjligheter. Det bästa exemplet är Le Tempestaire, men man kan också ana
figurala aspekter i hans planerade nyinspelning med ljud av La Chute de la
maison Usher. Ett manusutkast finns med i Écrits sur le cinéma och där
skriver Epstein bland annat om ljudet från klockan (som finns i den stora
salen i filmen) att den ”…ringer mycket sakta med förlängda vibrationer,
också de deformerade, så att man inte kan räkna till hur mycket klockan
är”.47 En annan tid där inte timmar går att räkna växer fram genom en mani-
pulation av ljudets materia, och man kan se tydliga paralleller till Epsteins
bearbetning av det visuella materialet.

                                
44 För en introduktion och diskussion av denna distinktion se Trond Lundemo, Bildets oppløs-
ning – filmens bevegelse i historisk och teoretisk belysning, Oslo: Spartacus 1996.
45 Se till exempel: Dziga Vertov, ”L’Essentiel du ciné-œil”, [1925], eller ”Kinopravda et
Radiopravda” [1925], båda i Articles, journaux, projets, U.G.E./Cahiers du cinéma 1972, s.
72-74 resp. 77-81.
46 Jean Epstein, ”Le Gros plan du son”, Esprit de cinéma, skriven ca. 1946-1949, publicerad
första gången 1955, EC2, s. 111. ”ainsi, il devient possible de créer des accords et des disso-
nances, des mélodies et des symphonies de bruits, qui sont une musique nouvelle, spécifi-
quement cinématographique.” Se även: ”Le contrepoint du son”, La Technique cinémato-
graphique, 12 juni 1947, EC2, s. 104-106, ”Le Ralenti du son”, Livre d’or du cinéma frança-
is, 1947-1948, EC2, s. 129-131.
47 Jean Epstein, ”La Chute de la maison Usher – projet de version sonore”, 1951, EC2, s. 326.
”sonne très lentement avec des vibrations prolongées, déformées elles aussi, de sorte qu’on ne
peut compter quelle heure il est”
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Trond Lundemo noterar att den etymologiska förbindelsen mellan tid och
väder – temps – med formen tempète (storm) är en mycket lyckad tillfällig-
het för Epsteins filosofi.48 Ovädret är mycket riktigt den förenande länken
mellan en rad filmer där vatten och vind blir till en ny tidsmateria i upprepa-
de slow motion-sekvenser och övertoningar. Det handlar i första hand om
några filmer som utspelar sig i Bretagne: Finis terræ (1929), Mor vran
(1930), L’Or des mers/Havens guld (1932) och Le Tempestaire (1947). I
Finis terræ är också tidens närvaro stark i hela filmen. Handlingen är en
kamp mot klockan, när en skadad fiskare blir isolerad av ovädret på ön Ban-
nec. Havet sluter in den lilla ön till en kapsel där tiden går allt saktare. Här
finns även i princip samma materiella dynamik som jag beskrev ovan i Le
Tempestaire, men man skulle kanske kunna säga att det genom dessa filmer
finns en utveckling mot en allt mer konsekvent närvaro av denna ”nya mate-
ria” som slow motion-sekvenserna skapar, och som är som allra mest ut-
vecklad i Le Tempestaire.

Le Tempestaire, Jean Epstein, 1947, Produktion: Cinémagazine.

                                
48 Trond Lundemo, Jean Epstein, op. cit., s. 65.
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Epstein är förvånansvärt trogen vissa teman, både i filmer och texter, som
han upprepar och varierar med små medel. I sin avhandling, Différence et
répétition, formulerar Gilles Deleuze väl vilka krafter som är i arbete både i
detaljer och i en större helhet i förhållande till repetitioner av olika slag. Av-
handlingen från 1968 handlar om begreppen skillnad och repetition och De-
leuze beskriver till exempel hur det handlar om att göra något nytt av själva
repetitionen, att knyta den till en prövning som skapar något nytt: ”Endast
det som liknar skiljer sig; och endast skillnader liknar varandra.”.49

Deleuze skriver också följande som fångar mycket av det figurala i Ep-
steins filmer: ”Det handlar om att göra ett verk av själva rörelsen, utan mel-
lanläge, att ersätta medierade representationer med direkta tecken; att upp-
finna vibrationer, rotationer, virvlar, gravitationer, danser eller kast som når
direkt till medvetandet.”.50 Deleuze skrev det här angående Kierkegaards och
Nietzsches filosofiska verk, men principen passar oväntat bra även på Jean
Epsteins verk och många andra filmer som experimenterar med slow motion.
Hos Epstein används den filmiska materien för att direkt manipulera tiden,
det blir ett sätt att se tid. Det är figuren som en formbar och modellerbar
massa. För Epstein är detta hastighetsvariationer som når filmens temporala
materialitet.

                                
49 Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris: P.U.F. 1968, s. 153.
50 Ibid., s. 16.
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Övertoningar, skärpeförändringar och kalejdoskopiska bilder 

Även om det temporala perspektivet i första hand är knutet till hastighetsva-
riationer, så finns det också på en annan nivå, i den rörelse som kan uppstå i
bildtätheten. Epstein är uppenbarligen fascinerad av övertoningar och kom-
plicerade bildkompositioner, men han skriver redan 1926 att tiden för ”ci-
néma-kaléidoscopique” är förbi.51 Det han syftar på i första hand är dock en
rent abstrakt filmkonst och inte hans egen användning av liknande tekniker. I
en artikel från 1947 återkommer han till ”…den näst intill simultana repre-
sentationen, överlagringen och konfrontationen av händelser” och betonar
hur det här kan uppstå en rörelse inom filmduken som skapar just ett
temporalt perspektiv.52 Detta är emellertid en infallsvinkel som oftast kom-
mer i skymundan bakom hastighetens perspektiv, men som är värd att under-
sökas mer i detalj.

Epsteins filmer erbjuder en rik variation av både övertoningar och olika
kalejdoskopiska bildlösningar. Ett exempel som knyter an till det fotografis-
ka måleriet i La Chute de la maison Usher finns i La Belle Nivernaise/Den
vackra nivernäsiskan (1923) som gjordes fyra år tidigare. Filmen handlar om
en pråmfamilj på Seinefloden och är i sin enkelhet en av Epsteins vackraste
filmer. Sekvensen jag tänker på utspelar sig i en sjukbädd, ovanför sängen
hänger en Madonnabild som den sjuka kvinnan tycks be till. Via några
övertoningar mellan kvinnan, tavlan och ett sorts roterande tapetmönster, får
Madonnabilden liv genom rörelse. Tavlan ersätts precis som hos Usher av ett
filmat porträtt som tycks tala till den sjuka. Det är en process, en rörelse i
bildlagren som i någon mening ger livet, ger rörelsen till tavlan.

Ett annorlunda men talande exempel är ljudfilmen Cœur des Gueux från
1936. Filmen är ett ganska banalt relationsdrama i konstnärskretsar med
tendenser till slapstick. Användningen av både ljud och bild är egentligen
relativt konventionell, möjligtvis med undantag för en tivolisekvens (som
påminner om de mer kända sekvenserna på nöjesfältet i Cœur fidèle) och
med undantag för filmens wipes (dvs. gradvisa övergångar från en bild till en
annan). Wipe-tekniken i sig är inget okonventionellt, men det konsekventa
experimenterandet med dem gör detta fall intressant. Det förekommer tolv
stycken i filmen och ingen är den andra lik. Wipe-tekniken innebär för det
första att det för ett kort ögonblick skapas ett filmrum där flera tider går in i
varandra och hur övergången ser ut påverkar förstås förhållandet mellan
bilderna. I Cœur des Gueux finns en liten katalog över olika möjligheter.

                                
51 Jean Epstein, ”L’Objectif lui-même”, Cinéa Ciné pour tous, 15 januari 1926, EC1, s. 128.
52 Jean Epstein, ”Le Sens du cinéma”, La Technique cinématographique, 20 mars 1947, EC2,
s. 76-80. ”la représentation quasi simultanée, la superposition et la confrontation
d’événements”
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Först kommer en wipe som en vindrutetorkare från höger till vänster, sedan
en spiralrörelse som öppnar sig inifrån och ut, och därefter en triangel som
öppnar upp sig från mitten av bilden och ger en tredelad yta. Här finns också
några mer klassiska dragningar från höger till vänster (och en nerifrån och
upp), och en cirkel som öppnar sig från mitten. I nästa två wipes sker också
en öppning från mitten, först som en fläck eller pöl som rinner ut över bilden
och sedan ser det ut som om bilden rivs ut ur den andra. Man blir påmind om
dukens närvaro, om dess ytmässighet. Därefter följer en propellerliknande
variant som är svår att beskriva och ytterligare en ”vindrutetorkare” åt andra
hållet. Stoppar man flödet över dessa wipes får man en ganska formidabel
variation av kalejdoskopiska bilder som skapar en egen helhet inom filmen,
till synes oberoende av handlingen eller det avbildade.

Trond Lundemo skriver att det inte finns någon representationell moti-
vering för de många dubbelexponeringarna i bland annat Cœur fidèle och La
Belle Nivernaise, ”och följaktligen förblir de två bildernas förhållande till
varandra olöst.”.53 En möjlig lösning på bildförhållandet är att se det som en
materiell motivering, knuten till det figurala i bilden, och i La Belle Niver-
naise blir till exempel de många övertoningarna av vågrörelser över de äls-
kandes ansikten till en påtaglig närvaro genom hela filmen.

Övertoningar är också ett av de sätt som Epstein använder för att proble-
matisera relationen mellan ord och bild som finns som en röd tråd genom
hans texter. Det mest talande exemplet finns i Les Aventures de Robert Ma-
caire/Robert Macaires äventyr (1925) där två boksidor mot slutet av filmen
tar upp en stor del av duken och får två rörliga bilder övertonade i sitt upp-
slag. Bokens sidor blir som skärmar utan ord, de blir till filmbildens interna
projektionsytor där bilden tar över ordet plats, vilket är vad Epstein ofta ef-
terlyser i sina formuleringar kring visuella tankar.

Jag nämnde tidigare tivolisekvensen från Cœur fidèle/Troget hjärta
(1923) som är känd kanske i första hand för att den är komplicerad, både i
klippning och kameraplacering. Kameran arbetar i, mot, från och genom
tivolits attraktioner. Klippen är snabba och övertoningarna multipla. Vi ser
text, partitur och övertonade bilder i rörelse, och de många liknelser som
gjorts mellan musik och filmmediet gör sig påminda. Epstein skriver: ”He-
rakleitos hade inte tänkt sig en sådan instabilitet av allt, en sådan löslighet
hos kategorierna som flyter in i varandra, ett sådant flöde av materian som
springer, ogripbar, från form till form.”.54

                                
53 Trond Lundemo, Jean Epstein, op. cit., s. 63.
54 Jean Epstein, L’Intelligence d’une machine, op. cit., s. 323. ”Héraclite n’avait pas imaginé
une telle instabilité de tout, une telle inconsistance des catégories qui s’écoulent les unes dans
les autres, une telle fuite de la matière qui court, insaisissable, de forme en forme.”
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Cœur fidèle, Jean Epstein, 1923, Produktion: Pathé.

Cœur fidèle, Jean Epstein, 1923, Produktion: Pathé.
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Cœur fidèle, Jean Epstein, 1923, Produktion: Pathé.

I Cœur fidèle kämpar sentimentaliteten och de amorösa relationerna mot,
genom och med hjälp av filmens materialitet. Ett slitet, fingrat fotografi hål-
ler känslorna vid liv och återkommande övertoningar formar undflyende
minnesvågor (det förekommer även här upprepade övertoningar med vågor
över karaktärernas ansikten).

I L’Homme à l’Hispano (1933) finns en sekvens som knyter an till det
snabba tivolimontaget i Cœur fidèle. Det handlar om en bilresa (Hispano
syftar i filmen på en exklusiv bil som har en avgörande roll) där kameran
fokuserar på spegelbilder i bilens stänkskärmar. Skärmarna är böjda och
effekten blir att ett konvext landskap svischar förbi i närbild. Det är som om
bilden böjs och sedan följer övertoningar och ett kalejdoskopiskt montage
där stänkskärmarna dupliceras och accelereras. Sekvensen skulle kunna för-
klaras som en bild av förarens känslotillstånd eller bilens höga fart, men det
är en metaforisk läsning som sker genom och parallellt med en figural mate-
rialitet. Det är inte heller tydligt om den föreslagna metaforen är rimlig och
färden slutar inte heller som i en liknande sekvens i La Glace à trois fa-
ces/Spegeln med tre sidor (1927) med en avkörning.

Filmens täthet kan också vara knuten till vad man kan kalla en oroande
eller problematiserande bildbeskärning, vilket utgör en återkommande tema-
tik i flera av Epsteins filmer. I Cœur fidèle, till exempel, filmar Epstein ofta
genom dörrar, fönster eller bakom möbler och inredning. Kameran fokuserar
på en fläckig glasskärva som blir en förvrängande spegel. Det är olika sätt att
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störa och blockera för blicken och här kommer också skärpedjupet in som en
parallell effekt, oskarpa fält blir som fläckar i bilden. Förhållandet till fil-
mens plasticitet blir kanske som allra tydligast i den ”smutsiga” spegeln,
som en minnesbild är den full av otydliga fält.

Den oroande beskärningen används ofta för att låta personer döljas eller
försvinna inom ramen. Sekvenserna med fönster eller speglar konstruerar
också mycket konkret olika nivåer i bilden som öppnar för en lateral varia-
tion. Det uppstår en bildtäthet genom det som Panofsky kallar simultana
relationer av juxtaposition och postposition.55 Vid ett tillfälle filmas till ex-
empel Marie genom värdshusets fönster när Petit-Paul är på väg mot henne.
Marie, som är lite rädd för Petit-Paul, drar sig tillbaka inåt. Vi ser hennes
ansikte genom fönstret och effekten blir ungefär densamma som om bilden
förlorar sin skärpa, men här är det i första hand glaset tillsammans med hen-
nes rörelse bakåt som skapar den suddiga bilden. Marie vill inte bli sedd och
det syns.

Här och i många andra Epsteinska bilder handlar det delvis om samma
princip som Epstein själv finner i Fernand Légers måleri. I en artikel om
Léger från 1923 skriver Epstein: ”Istället för att underkasta sig perspektivet,
så böjer denna målare det, går in i det, analyserar det och löser upp det, illu-
sion för illusion.”.56

När det gäller suddiga eller diffusa bilder av olika slag finns en möjlig
tolkningsmodell i teorier om beröring och känselsinnet. Om olika stormbil-
der hos Epstein skriver till exempel Trond Lundemo: ”De suddiga bildernas
fysiska materialitet ger Epsteins filmer en visuell dimension som omiss-
kännligen inbjuder till beröring.”57 Jag nämnde tidigare Deleuze idé om en
taktil dimension i Bacons måleri och bilder som inbjuder till beröring är
dessutom ett välkänt tema inom konsthistorien. Epstein är inne på ett liknan-
de resonemang när han, som många andra, förknippar närbilden med berör-
ing. Han skriver: ”Närbilden förändrar dramat genom närhetens inflytande.
Smärtan är inom räckhåll. Om jag sträcker ut min arm rör jag vid dig, och
det är intimitet.”.58 Jag kommer att gå in nämare på tematiken kring beröring
och det som kallas haptisk visualitet i kapitlet om Bill Viola, men jag näm-
ner det här eftersom det finns en grund för det haptiska i den här typen av
bildmanipulationer som även är viktiga för Epstein. Jag tror dock att man ska
vara försiktigt med att, som Lundemo gör, tala om inbjudan till beröring
kopplad till suddiga bilder, om man då tänker sig en åskådare som vill beröra
                                
55 Se diskussionen av Panofsky och bildtäthet i kapitel 1.
56 Jean Epstein, ”Fernand Léger”, Les Feuilles libres, mars-april 1923, EC1, s. 118. ”Au lieu
de subir la perspective, ce peintre le fend, entre en elle, l’analyse et la dénoue, illusion par
illusion.”
57 Trond Lundemo, Jean Epstein, op. cit., s. 68.
58 Jean Epstein, Bonjour cinéma, 1921, EC1, s. 98. Översättning Astrid Söderbergh Widding,
Sätt att se, Stockholm: T. Fischer & Co 1994, s. 166. ”Le gros plan modifie le drame par
l’impression de proximité. La douleur est à portée de main. Si j’étends le bras, je te touche,
intimité.”
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bilden. Detta kan givetvis ske men det är inte ett tillräckligt villkor att bil-
derna manipulerats till suddighet. Vad man däremot kan säga är att suddig-
heten gör att synsinnet till viss del begränsas eller störs och då skulle man
kunna hävda att känselsinnet potentiellt får större plats. Suddigheten i Ep-
steins bilder öppnar för en haptisk visualitet.59

Cœur fidèle, Jean Epstein, 1923, Produktion: Pathé.

                                
59 Jag återkommer till och utvecklar detta resonemang i kapitlet om Bill Viola.
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Cœur fidèle, Jean Epstein, 1923, Produktion: Pathé.

Epstein ger sig sällan in på detaljerade filmanalyser, men de två regissörer
han nämner oftast är Abel Gance och Marcel L’Herbier. Epstein erbjuder
några i sammanhanget intressanta analysfragment av L’Herbiers film El
Dorado (1923). Epstein skriver om en danssekvens på en spansk cabaret och
användningen av suddiga bilder.

Genom en stegvis accentuerad suddighet förlorar dansarna bit för bit sina
personliga differentieringar, de upphör att vara igenkännliga som distinkta
individer, för att sammansmälta i en gemensam visuell term: dansaren, ett
element som hädanefter är anonymt, omöjligt att särskilja från tjugo eller
femtio motsvarande element, men vars helhet skapar en annan giltighet, en
annan abstraktion: inte just den här fandangon eller den där, utan fandangon
med stort F, det vill säga strukturen, som gjorts synlig, och som består av
rytmen av alla fandangodanser.60

Detta sätt att använda oskärpa för att skapa en ny rörelse i bilden är ett i
högsta grad figuralt element i bilden och då är det filmmediet som blir den

                                
60 Jean Epstein, ”Naissance d’un langage”, föreläsning vid Sorbonne-universitetet, 19 maj
1947, EC2, s. 67-68. ”Par un flou progressivement accusé, les danseurs perdent peu à peu
leurs différenciations personnelles, cessent d’être reconnaissables comme des individus dis-
tincts, pour se confondre dans un terme visuel commun : le danseur, élément désormais ano-
nyme, impossible à discerner de vingt ou cinquante éléments équivalents, dont l’ensemble
vient à constituer une autre généralité, une autre abstraction : non pas ce fandango-là ou celui-
ci, mais le fandango, c’est-à-dire la structure, rendue visible, du rythme musical de tous les
fandangos.” Epstein nämner denna sekvens, men mindre detaljerat, också i en mycket tidig
artikel: ”Réalisation de détails”, Cinéa, 17 mars 1922, EC1, s. 106.
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unika dansaren. I detta fall filmas alltså visserligen en person som dansar,
men den dans som Epstein tar fasta på finns i själva bildmanipulationerna, i
de visuella strukturerna och rytmerna som egentligen kan finnas oberoende
av de avfilmade personerna.

I diskussioner som tangerar det figurala inom filmen är det för övrigt
vanligt med liknelser kring dansens dynamik (de finns hos till exempel Fau-
re, Deleuze och Didi-Huberman) där spänningen mellan rörelse och stillhet
är en drivande kraft. Sammankopplingen sker via idéer om det figurala som
just en form av process, som en rörelse i bildernas lager, mellan det orörliga
och det rörliga, och mellan avbildning och abstraktion. Nicole Brenez dis-
kuterar dansens dynamik och dess ”fantasmata” utifrån tidiga dansteoretiker
som Guglielmo Ebero och Antonio Cornazano. Brenez skriver: ”Fantasmata
är mellanrummet och det som skapar relationen mellan det rörliga och det
orörliga, det som skapar relationen mellan rörelse och paus. Det är varken
det ena eller det andra, utan överföringen av det ena i det andra.”61

Ett sätt att förstå det figurala hos Epstein är just i termer av mellanrum,
överföringar och förskjutnignar, både vad gäller hastighetsförändringar,
övertoningar och skärpeförändringar, men också i förhållande till relationen
mellan mörker och ljus, vilket är ämnet för nästa avsnitt.

                                
61 Nicole Brenez, op. cit., s. 309.
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Fyrlampor och olika ljusfenomen

För filmen som är ljus i rörelse, förändring, kombination, så
kan endast det äkta och mobila ljuset vara dess egen dekor.62

GERMAINE DULAC

I Finis terræ pulserar ett fyrljus i slow motion och förvrängs gradvis av lin-
sen. Först får vi se ett normalt sken, men gradvis blir skenet till en abstrakt
formation. I denna film finns också en indirekt kommunikation mellan olika
fyrar. På den stora ön går folk upp i fyren för att spana och se om något inte
står rätt till på den mindre ön Bannec. I slutet av del två får man plötsligt se
en närbild av fyrlampans metallkonstruktion i rörelse. Utan specialkunskap
är det till en början svårt att förstå vad bilden föreställer, men en etablerings-
bild ger förklaringen och sedan följer ett montage med växlande närbilder av
lampans och havets rörelser. Kameran tar oss in i fyrlampans vågrörelser,
vilket också blir en väg in i upplevelsen av havets vågor. Någonstans här
menar Epstein att möjligheten finns att ”En filosofi kan födas av dessa spel
mellan ljus och mörker”.63

                                
62 Germaine Dulac, ”L’Essence du cinéma – l’idée visuelle”, Les Cahiers du Mois, 1925,
omtryckt i Écrits sur le cinéma (1919-1937), Paris: Édition Paris Expérimental 1994, s. 64.
”Pour le cinéma qui est lumière mouvante, changeante, combinée, la lumière vraie et mobile
seule peut être son propre décor.”
63 Jean Epstein, förord till L’Intelligence d’une machine, op. cit., s. 255. ”Une philosophie
peut donc naître de ces jeux de lumière et d’ombre”
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Le Tempestaire, Jean Epstein, 1947, Produktion: Cinémagazine.

Finis terrae, Jean Epstein, 1929, Produktion: Gaumont.
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Finis terrae, Jean Epstein, 1929, Produktion: Gaumont.

Fyren är otvivelaktigt en stark visuell markör, intimt förknippad med både
hav och oväder. I en mellantext i Mor vran säger Epstein det självklara:
”Havet har sina egna ögon”. Och lite senare: ”Havet talar”. Havet personifie-
ras, vattnet är kroppen, fyren dess lysande ögon och det verkar vara vinden
som är dess röst. En ljusfenomenbild som påminner om de förvrängda fyr-
ljusen i Finis terræ och Le Tempestaire finns i filmen Sa Tête/Hennes huvud
(1929), men här är källan inte alls en fyrlampa, utan en ljusdekoration i Pa-
ris. Dekorationen är formerad med ljusslingor ut från en cirkelformad mitt.
Den tar upp hela bilden och det som gör att det påminner om fyrbilderna är
kanske i första hand oskärpan. När man först ser ljusformationen är den
oskarp, man vet inte vad det är förrän skärpan sakta justeras, vilket i allra
högsta grad innebär en rörelse i filmens luminösa materia. I Sa Tête före-
kommer också en sekvens där tidningstext visas suddig och oskarp, men när
kvinnan som försöker läsa tar på sig sina glasögon blir också kamerans fokus
tydligt. Här finns en given diegetisk förklaring, men det är samtidigt intres-
sant att notera hur kameran, seendet och blicken närmas genom en manipu-
lation av mediet. Med Epsteins ord är det som sker att ”ljuskornet materiali-
serar sig”.64

Om hastighetsvariationerna är en visualisering av tid, så tenderar ljusfe-
nomen att bli en visualisering av seende. Att filmmediet är ”a visualization

                                
64 Jean Epstein, L’Intelligence d’une machine, op. cit., s. 264. ”le grain de lumière se matéria-
lise”
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of sight” är också ett av de centrala argumenten i William C. Wees studie av
avantgardefilm.65 Wees betonar en dialektik som finns mellan filmens ”seen-
de” och den mänskliga perceptionen, som bland annat går via just oräkneliga
metaforer där kameran liknas vid ett öga och tvärtom.

Ljuset kan också kopplas till en minnesproblematik och det är förstås spår
av ljus som är en förutsättning för filmmediet. I Cœur fidèle störs minnet via
bildbeskärningar och kameravinklar, men i Six et demi, onze/Sex och en
halv, elva (1927) är minnet mer direkt knutet till ljusets (o)förmåga att fastna
på en filmremsa. I filmen spelar en Kodak-kamera (med filmformatet
6,5x11) en viktig roll, men när bilderna ska framkallas i en mörkrumsse-
kvens är det som om ljuset inte riktigt räcker till. Epstein visar i några bild-
sekvenser hur en ny materia tar form i mörkrumsbaljornas vågrörelser. I
måleriet går rörelsen från det oformliga till formen via beröringen, via Rode-
ricks penselrörelser i La Chute de la maison Usher. Fotografiets form föds
av ett omslutande, och det långsamma rörelserna i de fotokemiska vätskorna.
Men det går inte att känna igen kvinnan på negativet och i närbild blir film-
remsan till just remsa, till materia med reducerad representationell kraft.
Trond Lundemo söker en förklaring i att Six et demi, onze på detta sätt för-
söker ”undvika igenkännandets perceptuella mekanismer”.66

Six et demi, onze, Jean Epstein, 1927, Produktion: Les Films Jean Ep-
stein.

                                
65 William C. Wees, Light Moving in Time, op. cit.
66 Trond Lundemo, Jean Epstein, op. cit., s. 58.
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Ett annat ljusfenomen finns i filmen L’Auberge rouge/Det röda värdshuset
(1923). Utanför ett värdshus i filmen häller regnet ner och det blåser kraftigt.
En lampa av något slag verkar finnas utanför huset och vinden gör att den
rör sig snabbt och blir som ett blinkande i natten. Så börjar ljusets rörelse i
den här sekvensen, men den går snart över i ett renodlat snabbt montage där
ljus inifrån huset blir till ett blinkande fenomen på grund av det snabba
montaget där bilderna också accelereras (vilket man ser framförallt på några
människor som skymtar förbi i bild). Ett kapitel i Garrett Stewarts bok Bet-
ween Film and Screen behandlar ”Modernism and the Flicker Effect” och
enkelt uttryckt menar Stewart att modernismen både i film och litteratur
kännetecknas av ”a roughening of the representational surface”.67 Filmens
flimmer [flicker] får symbolisera tendensen och Garrett menar att ”the os-
cillating materiality of the cinematic mirage generates what can be entertai-
ned as modernism’s exemplary filmic register”.68 Detta påstående kan man
förstås diskutera, men det är i vilket fall intressant att se flimmereffekten
som en möjlig väg till ett både kulturellt och industriellt ”Lumière philo-
sophale”.69

För Epstein är ljuset också tydligt kopplat till fotogeniska effekter och han
skriver till exempel att fotogeniet kan uppstå ”från intensiteten hos ljussätt-
ningen som varieras oavbrutet.”.70 I boken Alcool et cinéma, som innehåller
det något grumliga argumentet att film är bättre för oneirism (drömlika hal-
lucinationer i vaket tillstånd) än alkohol eftersom filmen inte ger några farli-
ga fysiska bieffekter, blir Epstein dock mycket tydlig när han rekapitulerar
tre regler för fotogeniet. Han skriver att fotogeniet: ”…är knutet till rörelsen
antingen hos det filmade objektet, hos apparaten eller hos ljuset.”.71

Både flimmer och många av de andra ljusfenomen som förekommer är
efemära, de passerar fort förbi, vilket man kan koppla till detaljens roll för
fotogeniet. Epstein skriver: ”fotogeniet är ett sekundens värde”, och vidare:
”Det tillåter inte ett tillstånd”.72

En tydlig länk finns här även till betoningen av ”bildhändelser” i Philippe
Dubois diskussion av det figurala, och kanske blir detta som allra tydligast i
ljusfenomenen. När ljuset förvrängs och till exempel sätts i rörelse av en
skärpeförflyttning är det också rimligt att betona processens roll och för Ep-
stein innebär det hela tiden ett fokus på kamerans möjligheter att tänka en
annan bild av världen. Han skriver: ”Kinematografen är, den också, en expe-

                                
67 Garrett Stewart, Between Film and Screen, Chicago och London: The University of Chica-
go Press 1999, s. 266.
68 Ibid.
69 Jean Epstein, Bonjour cinéma, 1921, EC1, s. 93.
70 Jean Epstein, Le Cinéma du Diable, 1947, EC1, s. 346. ”de l’intensité, sans cesse variée, de
l’éclairage.”
71 Jean Epstein, Alcool et cinéma, skriven ca. 1946-1949, publicerad första gången i EC2, s.
177. ”la photogénie est liée au mouvement soit de l’objet cinématographié, soit de l’appareil,
soit de la lumière.”
72 Ibid., s. 93-94. ”la photogénie est une valeur de la seconde”, ”Elle n’admet pas l’état.”
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rimentell apparat, som konstruerar, d.v.s. som tänker, en bild av världen;
därifrån kommer en verklighet förutbestämd av strukturen i den plasmagene-
rerande mekanismen.”.73

                                
73 Jean Epstein, L’Intelligence d’une machine, op. cit., s. 333. ”Le cinématographe est, lui
aussi, un dispositif expérimental, qui construit, c’est-à-dire qui pense, une image de l’univers;
d’où une réalité prédéterminé par la structure du mécanisme plasmateur.”
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Sammanfattande kommentar

Epstein använder ofta ordet ”modellera” i olika varianter (modeler, modifi-
able, etc.) för att beskriva sitt arbete med filmmediet. I sina filmer modelle-
rar han filmbildens plasticitet och bildtäthet, de två aspekter jag utgått ifrån
för att ringa in filmens figurala fält. Närvaron av dessa fält är påtaglig genom
hela Epsteins verk, både i bild och i skrift. På ett plan kan man kanske säga
att Epsteins filmer och idéer var en naturlig del av 20-talets avantgarde i
Frankrike där liknande idéer cirkulerade i en rad olika varianter. Epstein
särskiljer sig dock genom sina omfattande filosofiska ambitioner och sitt
sökande efter en filmens egen filosofi och fenomenologi. Även om han gör
många filmer som är långt ifrån avantgardistiska så finns till exempel det
”temporala perspektivet” som en viktig del genom hela hans verk. Det figu-
rala har fungerat som ett sätt att följa den här rörelsen. Epstein har i sin tur
blivit en väg för att pröva en variant av begreppet det figurala i förhållande
till filmen och den minsta gemensamma nämnaren är att det ofta handlar om
att just modellera filmbilden, att ”skulptera” såväl rummet som tiden, rörel-
sen och ljuset. Andrei Tarkovskij har i sin bok Den förseglade tiden träffan-
de beskrivit några av dessa principer och hur de kan fungera inom filmmedi-
et.

Montaget existerar inom alla konstformer, eftersom material alltid måste
väljas ut och fogas samman för att skapa konst. Det som utmärker filmens
sammanfogning är att den förenar tid som präglats på inspelade filmsegment.
Montage handlar om att foga samman större eller mindre bitar, som alla bär
på olika tid. Och deras förening skapar en ny känsla för existensen av denna
tid, en känsla som har sitt ursprung i de intervall montagets reduceringar av
materialet åstadkommit. /…/ Metoden att foga samman, montaget, hindrar
tidsflödet, avbryter det och ger det samtidigt nya egenskaper. Att förvanska
tiden är ett sätt att rytmiskt artikulera den. Att skulptera i tid!74

Det figurala är ett estetiskt begrepp som tjänar till att identifiera och diskute-
ra mångtydiga och dynamiska fält i bilderna. Att fokusera på det figurala
innebär dock att man utelämnar en del aspekter av Epsteins filmfilosofi.
Epstein resonerar till exempel kring hur filmmediet påverkar vårt sätt att
tänka i allmänhet, en diskussion som jag ofta utelämnat, men som skulle
vara möjlig att följa upp i förhållande till det figurala.75 I mitt fall är dock en

                                
74 Andrei Tarkovskij, Den förseglade tiden, [1984], Stockholm: Albert Bonniers förlag 1993,
s. 137-139. Jag har följt den franska översättningen och valt ordet montage framför klippning:
Andrei Tarkovskij, Le Temps scellé, Paris: Éditions de l’étoile/Cahiers du cinéma 1989, s.
113-115.
75 Vilket D.N. Rodowick till viss del försöker göra i förhållande till nya medier i sin bok
Reading the Figural, or, Philosophy after the New Media, op. cit.
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konkretisering av det figurala en förutsättning eftersom det ger långt större
möjligheter att låta begreppet möta bilderna, att det kan ske ett utbyte mellan
bilder och begrepp. En medieteknologi kan för Epstein vara något som i ett
längre perspektiv påverkar vårt sätt att tänka, men det kan också vara ett
medel för tänkande och det är här som det figurala blir centralt. Jag har vid
flera tillfället betonat hur Epstein vill skapa förutsättningar för en maskinens
intelligens, för ett visuellt tänkande. Precis som hos Lyotard och flera av de
som skrivit om det figurala betonar också Epstein icke-diskursiva element
hos mediet: ”Det är en känsla som filmen ger till världen, vilket är ännu bätt-
re än en idé”.76 Epstein ställer här visserligen känslor/upplevelser i kontrast
till idéer/tänkande, men det är en kontrast som han också vill upplösa eller
gå emot. Som jag lyft fram i flera av Epsteins texter och filmer vill han se
filmmediet som ett sorts tänkande och detta är en tydlig länk till Bill Violas
verk, som med delvis annorlunda teknologiska förutsättningar vidareut-
vecklar aspekter av ett visuellt tänkande.

Filmens temporala perspektiv är här centralt för Epstein eftersom det i
första hand är manipulationer av tidsflödet som han identifierar som ett sätt
för filmen att tänka. Epsteins återkommande diskussioner om diskontinuitet
och kontinuitet, och om olika typer av temporala förskjutningar och per-
spektiv är även en tydlig förlängning av den kontext som Mary Ann Doane
har identifierat som central för själva uppkomsten och förståelsen av filmisk
tid. Doane sammanfattar sin tes så här: ”The intense debates about continuity
and discontinuity, archivability, contingency and determinism, temporal
irreversibility, and the conception of the photographic image as point or in-
stant form the context for the emergence of cinematic time.”.77

Ett figuralt perspektiv på Epsteins filmer och texter är inte något som
bryter med den diskussion Doane identifierat, men det är ett perspektiv som
har möjliggjort en mer nyanserad bild av temporalitet och materialitet inom
filmmediet. Det vore naivt att säga att det figurala och den rörliga bilden
började med Epstein, men det vore också synd att diskutera figurala fält i
rörliga bilder utan att gå via ett möte med Epsteins filmfilosofi. Det inledan-
de citatet av filmaren Chantal Akerman visar på ett möjligt samband mellan
det temporala och det kroppsliga, vilket i det här sammanhanget också är en
länk mellan olika aspekter av det figurala hos Jean Epstein och Bill Viola.

                                
76 Jean Epstein, ”Bonjour Cinéma”, Paris: Sirène 1921, EC1. ”Bien mieux qu’une idée, c’est
un sentiment que le ciné apporte au monde”
77 Mary Ann Doane, op. cit., s. 224.



91

3. Bill Viola – Videons haptiska visualitet

A visual sense is born in the fingertips.1

F.T. MARINETTI

Bill Violas verk kännetecknas av en genomgående spänning och ett utbyte
mellan teknologiskt experimenterande och realistisk representation. Hans
videofilmer och installationer rör sig ofta i ett gränsland mellan abstraktion
och avbildning. Utmärkande är också hans användning av visuella metaforer,
närbilder av ögon, arketypiska landskap, rörelser mellan ljus och mörker,
dunkla tunnlar, reflekterande vattenflöden och speglar. Detta kapitel kommer
inte att handla om metaforer och deras möjliga tolkningar, men om hur det i
metaforerna och parallellt med dem, finns, inte bara ett figurativt, utan ett
figuralt tilltal. Att diskutera det figurala innebär ett fokus på bildernas mate-
rialitet och vad jag tidigare, med en grov sammanfattning, kallat en genere-
ring av visuella idéer i bildmaterien. Violas verk är relevant för att det ofta
handlar om olika material (ljus, rörelse, tid, ljud, färg) och om medietekno-
logiska processer (fotografering, klippning, objektivval). Hans videofilmer
blir inte sällan till betraktelser över egenskaper hos bilden (upplösning, ljus,
skala) och ljudet (rytm, fysikalitet, rumslighet), samtidigt som han hela ti-
den, både i sina filmer och texter, sätter filmens och videons medierade per-
ception i relation till mänsklig perception. Precis som i kapitlet om Jean Ep-
stein har jag valt att se texter och filmer som två aspekter av ett tänkande,
där den ena inte nödvändigtvis har som syfte att understödja eller bekräfta
den andra, utan de utgör en helhet.

I förhållande till kapitlet om Jean Epstein är det, på ett teoretiskt plan,
framförallt två aspekter av det figurala som jag vill försöka utveckla genom
en studie av Bill Violas verk: det figurala som en taktil eller haptisk visuali-
tet (jag kommer att argumentera för att termen haptisk är mest relevant i
sammanhanget) och det figurala som en del av en kroppsligt förankrad upp-
levelse, ett möjligt alternativt kroppsligt kunskapsmodus. Dessa två aspekter
                                
1 F.T. Marinetti, ”Tactilism”, [1924], i Constance Classen (red.), The Book of Touch, New
York: Berg Publishers 2005, s. 331.
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är också kopplade till varandra eftersom det haptiska är något som engagerar
kroppen, även om det fortfarande handlar om ett haptiskt sätt att se. Jag
kommer också att ställa det figurala i förhållande till det indexikala, vilket
blir ett sätt att problematisera både idéer om kunskap och om videomediets
möjliga roll i förståelsen av bilderna.

Bill Viola (f. 1951) är en av världens mest kända videokonstnärer och han
är till exempel den ende nu levande konstnär som ställts ut på National Gal-
lery i London.2 Han har producerat över 150 verk som har visats på museer,
gallerier, festivaler och tv över hela världen. Viola tog sin Bachelor of Fine
Arts vid de så kallade Experimental Studios på Syracuse University 1973.
Under studietiden var han bland annat involverad i aktivistgruppen Synapse,
som installerade ett kabel-tv system och en färg-tv studio på campuset. Viola
hade också sedan tidigare en bakgrund i elektronisk musik och 1973 mötte
han kompositören David Tudor (en av John Cages samarbetspartners) och
startade tillsammans med honom gruppen Composers Inside Electronics. Det
var under 1972 som Viola gjorde sina första videoverk, tre filmer och en
installation, och ljuddimensionen spelade från starten en viktig roll i hans
skapande. Under hela 70-talet och början av 80-talet var Viola artist-in-
residence vid ett antal olika experimentella medielab. Han var hos
Art/Tapes/22 Video i Florens (1974-76) där han verkade som teknisk ledare
och producent för en av Europas första videokonststudior. Han var också vid
tv-stationen WNET/Thirteen i New York (1976-83) och hos Sony i Tokyo
(1980-81). Man kan säga att det var under den här perioden som han till stor
del utformade sitt audiovisuella tänkande och många av de idéer man kan se
i hans tidiga verk ligger till grund för hans omfattande video- och installa-
tionsproduktion.

Det är filmer från denna ”tidiga” period som utgör fokus för min studie,
men jag kommer att göra några kronologiska avstickare för att belysa olika
aspekter av begreppet det figurala.3 Man skulle kunna säga att det finns två
relativt distinkta faser i Bill Violas produktion. På 1970- och 80-talen gjorde
han en rad verk som utvecklade och experimenterade med de tekniska möj-
ligheterna för videomediet. I den andra (och pågående) fasen har han ut-
vecklat detta experimenterande i tredimensionell form genom användningen
av olika installationer. Man kan som Rhys Davies tolka denna utveckling
som två helt olika förhållanden till åskådaren, där Davies menar att installa-
tionen gör åskådaren aktiv och agerande medan tv-skärmen medför en passiv
                                
2 Bill Viola representeras idag av två konstgallerier, The James Cohan Gallery
(www.jamescohan.com) och Haunch of Venison (www.haunchofvenison.com). På gallerier-
nas hemsidor och även Violas egen hemsida (www.billviola.com) finns utförliga bibliografier,
biografier och utställningshistorik. Utställningen på National Gallery hade namnet Bill Viola:
The Passions och pågick mellan 20 oktober 2003 och 4 januari 2004.
3 Även tillgängligheten har varit en faktor i urvalet filmer som till viss del begränsats av vilka
filmer som funnits tillgängliga på video. I några fall skulle en studie av tidiga installationer
också ha varit önskvärd, men eftersom de inte funnits tillgängliga har jag inte inbegripit dem i
diskussionerna i någon större utsträckning.
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åskådare till ett redan ”färdigt” verk. Istället för ”the objectivity of the
completed, edited and presented video-work” så övergick Viola till ”the
multi-screened environment, which demands a personal and entirely subjec-
tive interpretation based on interaction and the individual’s cognitive proces-
ses.”.4

Mycket av den åskådarrelaterade forskning som gjorts de senaste decen-
nierna visar dock att detta är en alltför förenklad uppdelning;5 tv- eller
skärmåskådaren är inte passiv och även Violas tidigare verk bygger i stor
grad på kompletteringar, tolkningar och individuella kognitiva processer hos
olika åskådare. Jag menar att detta också är en grundförutsättning som gör de
tidiga verken intressanta att studera i förhållande till det figurala.

Föreliggande kapitel är indelat i fyra avsnitt, som utgör en konceptuellt
avgränsad diskussion, men som tillsammans förhoppningsvis också kan ge
en någorlunda rättvis bild av Violas verk under 70- och 80-talen. Det första
avsnittet är en kort videohistorisk bakgrund där jag också tar upp tidigare
forskning kring Bill Viola. Det andra avsnittet försöker placera in Viola i en
dokumentär tradition och blir också en ingång till hur det figurala kan funge-
ra som både sinnesrelaterad upplevelse och ett möjligt alternativt kunskaps-
modus. I avsnitt tre tittar jag närmare på vad jag kallar figurala bildpassager i
fyra av Violas filmer, och det fjärde avsnittet närmar sig frågan om landskap,
perception och bilder av öknen utifrån videon Chott el-Djerid (A Portrait in
Light and Heat) från 1979. Det är i detta avsnitt som jag huvudsakligen ut-
vecklar frågan om en haptisk visualitet med hjälp av bland andra Gilles De-
leuze och Felix Guattari.

Eftersom denna studie fokuserar kring Violas tidiga videoverk (från 1970-
och 80-talen), och i mindre utsträckning handlar om hans installationer från
senare år, så innebär det att fokus är på just en haptisk visualitet och inte
taktil upplevelse eller interaktivitet. Med den italienske futuristen F.T Mari-
nettis formulering skulle man kunna säga att det handlar om att förstå hur det
visuella kan upplevas kroppsligt och i större eller mindre grad förstås i rela-
tion till känselsinnet, om hur ”a visual sense is born in the fingertips”.6

Violas verk Pneuma (1994) är en installation, men kan som sådan också
tjäna som metafor för vad en figural analys kan innebära. Verket består av
flimrande bilder, som i sig innehåller element av en figural visualitet, men
det jag vill lyfta fram här är själva projiceringen som sker i hörnen av ett

                                
4 Rhys Davies, ”The Frequency of Existence – Bill Viola’s Archetypal Sound”, i Chris
Townsend (red.), The Art of Bill Viola, op. cit., s. 143.
5 Se till exempel arbeten av Vivian Sobchack, Janet Staiger, Torben Grodal, Anette Kuhn eller
Jane Gaines för olika perspektiv ang. filmupplevelse eller Raymond Williams och John T.
Caldwell ang. television.
6 F.T. Marinetti, ”Tactilism”, op. cit. Marinetti skriver 1924 ”il tattilismo” som ett konstnärligt
koncept kopplat till sinnliga upplevelser direkt i kroppen, där känsel framhålls som ur-sinnet,
men som alltså även kopplas till synen.



94

mörkt rum, vilket blir ett sätt att få åskådaren att se på andra sätt, och möjli-
gen att reflektera kring sitt seende. Otto Neumaier beskriver det så här:

We enter the room at one of its corners, and the images are projected into the
other corners, not into the middle of the walls where we conventionally hang
and view pictures. This contributes to their distortion, but it also gives rise to
the suspicion that it is essential to change our point of view, to abandon our
well-loved habits, beliefs and prejudices if we want to see, and to understand
ourselves and each other.7

Jag kommer i detta kapitel att ge mig in i några av hörnen av Violas verk,
som inte handlar om det uppenbara, det som hänger mitt på väggen, i Violas
fall kanske främst den rika metaforiken och de konsthistoriska anspelningar-
na, men hörn som ändå är viktiga för en mer nyanserad förståelse av hans
verk.

                                
7 Otto Neumaier, ”Space, Time, Video, Viola”, i Chris Townsend (red.), The Art of Bill Viola,
op. cit., s. 55.
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Om Bill Viola i ett videohistoriskt sammanhang

  In the beginning there was no video, only live television.8

GENE YOUNGBLOOD

It seems to me, at least, that this is the case: quite
singular operations, more and more numerous,
put to ”work” the new ”video” power…9

JACQUES DERRIDA

Både videohistorien och videoteorin är forskningsområden som brottas med
tydliga identitetsproblem. Det kan till exempel tyckas något märkligt att
skilja på film och video ur ett estetiskt upplevelserelaterat perspektiv, men
likväl finns det flera översikter och antologier som försöker göra detta.
Andra betonar videons affiniteter med televisionen eller med digitala medier.
Jag ska inte försöka återberätta hela videomediets historia, men göra några
nedslag där mitt syfte inte är att bedöma relevansen i tidigare tolkningar av
videons betydelse, utan snarare att lägga grunden för en förståelse av video-
mediet som visar på dess hybriditet.

I huvudsak finns det två aspekter som ofta betonas. Den ena är video som
ett ”nuets medium”10, som en möjlighet för realtidsåtergivning, vilket också
utnyttjades i relativt stor utsträckning under videons första årtionden.11 Vide-

                                
8 Gene Youngblood, “Metaphysical Structuralism – The Videotapes of Bill Viola”, Millenni-
um Film Journal, nr. 20-22, 1988, s. 103.
9 Jacques Derrida, “Videor”, text om Gary Hill i utställningskatalogen till Passages de
l’image, Barcelona: Fundació Caixa de Pensions 1991, s. 174.
10 Se till exempel Jan-Gunnar Sjölin, ”Video – nuets medium”, i Hans Lund (red.), Intermedi-
alitet – Ord, bild och ton i samspel, Lund: Studentlitteratur 2002, s. 109-118.
11 En variant på denna aspekt av möjligheten till omedelbar feedback är synen på videomediet
som en typ av spegel, vilket till exempel fick Rosalind Krauss att 1976 framhålla videomediet
som huvudsakligen ”a narcissistic medium of self-encapsulation”. Se Rosalind Krauss, ”Vi-
deo: The Aesthetics of Narcissism”, October, nr. 1, 1976, s. 51-64.
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on är i den här traditionen, som det inledande citatet antyder, starkt knuten
till tv-mediet och videon blir ett sätt att vända sig mot och i någon mening
”tala tillbaka” till televisionen. Videomediet blir något som kan ”transform
passive television consumers into active producers”.12

Den andra aspekten är den elektroniska bilden, magnetremsan där bilder-
na registreras (till skillnad från filmens olika fotomaterial) som kan utnyttjas,
påverkas och manipuleras på olika sätt. Det är dessa ”singular operations”
som Derrida försöker sätta fingret på i citatet ovan och den här traditionen
ser videon snarare som en förlängning av filmmediet (ofta i relation till en
tradition av experimentell film) och en föregångare till digitala medier.

I båda dessa traditioner förknippas dock video från början med ökade
möjligheter att enkelt spela in, lagra och visa bilder av världen. Det finns en
talande berättelse (om än med något oklar sanningsgrad) om videokonstens
ursprung som kan tjäna som exempel. Den handlar om Nam June Paik och
hans inköp av en av de första portabla videokamerorna 1965. Konstnären
hade flyttat från Tyskland till Manhattan året innan och hankade sig fram på
pengar från Rockefeller Foundation. Men Paik var uppenbarligen så fascine-
rad av den portabla videons möjligheter att han spenderade återstoden av sitt
stipendium i Liberty Electronics Shop och köpte en av de första Sony Porta-
pak videokamerorna. Som för att understryka enkelheten i att spela in börja-
de han använda kameran direkt i affären. Han filmade sig själv knäppa upp
sin rock och i taxin på vägen hem fångade han jippot kring påven Paul VI:s
besök i New York. Samma kväll var det premiärvisning på Greenwich Vil-
lage’s Cafe a Go-Go och videon hade blivit konst.

Under 60-talet i USA spelade videomediet en tydlig roll i konstnärligt in-
riktade grupper som ägnade sig åt social aktivism.13 Men samtidigt som me-
diets teknologi snabbt utvecklades fick aktivismen mindre betydelse och
konstnärer som experimenterade med video blev under 70-talet i större grad
intresserade av frågor gällande perception, rum och tid, samtidigt som vide-
on förknippades med en retorik av interaktivitet.14 Bill Viola är ett tydligt
exempel på denna tendens, tillsammans med bland andra Nam June Paik,
Bruce Nauman, Dan Graham och Gary Hill. I en artikel om de just nämnda
konstnärerna diskuterar Barbara London hur videomediet är unikt i dess
förmåga att undersöka och behandla tid: ”In their handling of time, artists
rework commonly held notions at least as often as they incorporate scien-

                                
12 Merrill Brooke Falkenberg, Circuits of Exchange – The Myth of Interactivity in Video Art,
Diss. Stanford University 2002, s. 14. Som Falkenberg betonar har den här aspekten också att
göra med videomediets kopplingar till aktivistgrupper av olika slag som var många under 60-
och 70-talen.
13 Max Liljefors ägnar ett kapitel åt ”Politiskt engagemang i videokonsten” och ger en över-
sikt av olika grupperingar och tendenser: Videokonsten – En introduktion, op. cit., s. 69-96.
14 Merrill Brooke Falkenberg beskriver utvecklingen i kapitel 2 i Circuits of Exchange, op. cit.
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tists’ radical ideas. Rarely do these domains intersect as effectively as in the
art initiated by video technology”.15

Videomediets teknologiska elektromagnetiska särart är visserligen helt
korrekt, men jag tror det är en skillnad som är mindre viktig än likheten och
samhörigheten mellan olika typer av rörliga bilder (som åskådaren för övrigt
sällan kan skilja åt med blotta ögat). Jag skulle kanske vara benägen att hålla
med en konstnär som Johan Baldessari som, 1974 vid en konferens om video
på Museum of Modern Art, påpekade för en publik med ”video freaks” att
”to have a three-day conference on video is akin to having a conference on
the pencil /…/ The medium must be as neutral as a pencil. Just one more tool
in the artist’s toolbox”.16 Å andra sidan förefaller inte en konferens om pen-
nan som helt omotiverad. Men bortsett från frågan om någon essentiell tek-
nologisk eller ontologisk skillnad kan man förstås ställa sig frågan om video-
filmer i allmänhet skiljer sig från till exempel 35 mm filmer. Den mest rim-
liga vägen att söka ett svar på det är, vad jag kan se, att jämföra stora (repre-
sentativa) mängder film, vilket är vad till exempel Philippe Dubois gör i en
artikel om det han kallar videomediets ”estetiska förskjutningar”.17

Dubois ser en skillnad i att videofilmer i större utsträckning använder ett
montage inom bilden, i flera lager, medan ”vanlig” film i större utsträckning
har använt ett sekventiellt montage. Han ställer filmens bilddjup (det per-
spektivrelaterade djupet) mot videons bildtäthet (sedimenteringen av flera
lager i en bild). Utan att ha kunnat ta del av samma material som Dubois
tycker jag att det är en skillnad som förefaller rimlig och som delvis stämmer
in på Bill Violas verk. Jag ska inte här fördjupa mig i videomediets särart
och jag tror det finns en risk att videomediets specificitet betonas i allt för
stor grad. Sammantaget är det dock tydligt att videomediet är ett relativt litet
forskningsområde och det har inte heller någon tydlig tradition att förhålla
sig till.18 I allmänna konsthistoriska eller filmhistoriska översikter har också
video en tendens att hamna i utkanten om det nämns alls. Den relativt vanli-

                                
15 Barbara London, ”Time as Medium – Five Artists’ Video Installations”, Leonardo, vol. 28,
nr. 5, 1995, s. 423-426.
16 John Baldessari, ”TV (1) is Like a Pencil and (2) Won’t Bite Your Leg” i Fred Barzyk,
Douglas Davis och Alison Simmons (red.), TheNew Television: A Public/Private Art, Camb-
ridge: MIT Press 1977, s. 109.
17 Philippe Dubois, ”La question vidéo face au cinéma : déplacements esthétiques” i Beau,
Frank, et al. (red.), Cinéma et dernières technologies, Paris: INA och De Boeck & Larcier
1998, s. 189-206.
18 På franska finns ett numera klassiskt nummer av tidskriften Communications som behand-
lar videomediet (Communications nr. 48, Vidéo, Paris: Seuil 1988) och som innehåller en
internationell bibliografi där det mesta som skrivits innan dess finns med. På engelska är
antologin Illuminating Video – An Essential Guide to Video Art en bra referenskälla (redige-
rad av Douglas Hall och Sally Jo Fifer, New York: Aperture/BAVC 1990.). För ett vidare
grepp kring videomediet finns till exempel antologin: Michael Renov och Erica Suderburg
(red.), Resolutions – Contemporary Video Practices, Minneapolis: University of Minnesota
Press 1996.
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ga benämningen videokonst gör för övrigt inte saken tydligare.19 Teknologin
är viktig i sammanhanget, men som Heidegger skriver är det rimligt att söka
det poetiska i det som ”comes to presence in technology, instead of merely
staring at the technological. So long as we represent technology as an in-
strument, we remain held fast in the will to master it.”20 Poesis (vilket är
termen Heidegger använder) som experimenterande handlar inte om driften
att förbättra och utveckla former och tekniker som redan etablerats i rådande
representationella praktiker, utan det handlar om att söka och skapa det av-
vikande.

Lyotard tar upp detta argument i artikeln ”Acinema” där han i korthet
menar att ”sterile, aberrant movements” exkluderas från den organiska hel-
het som han menar att mainstreamfilmen utgör.21 Det figurala medför i linje
med detta en fokusförskjutning av diskussionen från teknologi till materiali-
tet, samtidigt som dessa givetvis är intimt beroende av varandra. Bill Violas
egen beskrivning av hur han började arbeta med videomediet visar tydligt på
hur han också intresserar sig för den nya teknologin som just material:

Det viktigaste för mig var processen att gå genom ett elektroniskt system. Att
arbeta med de här standardkretsarna blev en perfekt introduktion för en gen-
rell elektronisk teori. Det gav mig en känsla för att den elektroniska signalen
var ett material man kunde arbeta med. /…/ När elektroniska energier till sist
blev konkreta för mig, som ljud för en kompositör, började jag verkligen lära
mig. Snart gjorde jag vad som för mig var ett lätt skifte till video. Jag tänkte

                                
19 Begreppsvariationerna kring termerna film och video är inte av någon avgörande betydelse
för denna avhandling, men det kan ändock vara menningsfullt att klargöra att videokonst
ligger nämare ett begrepp som experimentfilm än det ligger konstfilm. Man skulle alltså
kunna se en viss linje från experminetell film (ett av Epsteins arbetsområden), via videokonst
(Bill Viola), till konst i digitala medier (Artintact), men alltså utan att gå via konstfilm, dit
David Bordwell med flera skulle hänvisa regissörer som Godard, Greenaway och Bergman
med flera. I min text använder jag ofta begreppet film även när det gäller rörliga bilder från
både video och  digitala miljöer. Detta helt enklet för att göra texten mer lättläst och för att det
när formatskillnaderna har betydelse ändock framgår tydligt av sammanhanget i texten vilken
typ av film det egentligen handar om.
20 Martin Heidegger, ”The Question Concerning Technology”, [1969], i The Question Con-
cerning Technology and Other Essays, New York: Harper & Row 1993, s. 32.
21 Jean-François Lyotard, ”Acinema”, [1978], i Andrew Benjamin (red.), The Lyotard Reader,
London: Blackwell Publishers 1989, s. 169-180. Lyotard kopplar sin idé om acinema till en
form av jouissance som han associerar med produktionen av sterila rörelser. Under rubriken
”Pyrotechnics” skiljer han på ett produktivt (eller korrekt) sätt att använda en tändsticka som
tillhör kapitalets cykel (”to light the gas that heats the water for the coffee which keeps you
alert on your way to work”) och en steril användning av tändstickan till exempel när ett barn
”strikes the match-head to see what happens – just for the fun of it – he enjoys the movement
itself, the changing colours, the light flashing at the height of the blaze, the death of the tiny
piece of wood, the hissing of the tiny flame. He enjoys these sterile differences leading no-
where, these uncompensated losses”. Detta kan vara en rimlig beskrivning av den njutning
som kan uppstå i ett experimentellt möte med nya teknologier, men som Dimitris Eleftheriotis
påpekar är det också en beskrivning av tydliga maktstrukturer där det är få förunnat att ens bli
fresatde att ”strike the match-head of technology”. Se: Dimitris Eleftheriotis, ”Video poetics:
technology, aesthetics and politics”, Screen, vol. 36, nr. 2, 1995, s. 100-112.
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aldrig på [video] i termer av bilder lika mycket som elektroniska processer,
en signal.22

När det gäller tidigare forskning om Bill Viola kan man säga att litteraturen
kring video i stort återspeglar utbudet av texter om Viola, det handlar om en
brokig samling texter av mycket skiftande karaktär. Det vanligaste forumet
där det skrivits om Viola är allehanda utställningskataloger, vilket är ett an-
senligt antal.23 Även om många katalogtexter innehåller givande resonemang
är de genomgående relativt korta och det märks ofta att ett syfte förstås är att
sälja en utställning. Utöver detta finns ett antal antologitexter, delar av av-
handlingar och artiklar, men vad jag känner till ingen mer omfattande studie.
Det är förstås ganska poänglöst att gå i någon slags polemik mot recen-
sionstexter eller utställningskataloger, men det kan ändå vara intressant att
notera en vanligt förekommande tolkning. Många kritiker noterar Violas
användning av hastighetsmanipulationer, kontraster i skala, fokusskiftningar,
övertoningar, förvrängda reflektioner med mera, men det finns också en
tendens att se dessa aspekter som underordnade, som något som har till
funktion att stryka under eller förstärka bildernas innehåll, och en kritiker
kallar dem till exempel ”dramatic ploys”24. Visst de kan ha en sådan funk-
tion, men det finns andra, minst lika viktiga funktioner som jag här försöker
diskutera bland annat i termer av figurala bildhändelser.

När det gäller vetenskapliga texter finns till exempel Merrill Brooke Fal-
kenbergs avhandling Circuits of Exchange där ett kapitel handlar om Bill
Viola och Gary Hill.25 Falkenberg fokuserar på Violas tidigare verk (hennes
avgränsning är 1976-1993), men hon avgränsar diskussionen till installatio-
ner, vilket är relevant för hennes övergripande tema kring interaktivitet, men
det gör också att studien utelämnar flera bildrelaterade aspekter som jag
försöker lyfta fram. Bland andra skribenter märks Sean Cubitt som intresse-
rat sig för Viola i ett antal artiklar, men även han med ett annat fokus än det
jag försöker anlägga här. Cubitt har i dessa artiklar huvudsakligen intresserat
sig för frågor kring videokonstens politiska potential och möjligheten till

                                
22 Bill Viola citerad och översatt av Max Liljefors, op. cit., s. 54.
23 Den första stora retrospektiva utställningen av Violas verk anordnades av Whitney Museum
of American Art 1998 (med David A. Ross och Peter Sellars som kuratorer) och i samband
med utställningen publicerades boken: Kira Perov (red.), Bill Viola, New York: Whitney
Museum of American Art och Flammarion 1997. Under 2003 och 2004 cirkulerade utställ-
nignen Bill Viola: The Passions tillsammans med boken: John Walsh (red.), Bill Viola: The
Passions, Los Angeles: Getty Publications 2003. I övrigt finns en utförlig bibliografi på
www.billviola.com.
24 Michael Duncan, ”Bill Viola: Altered Perceptions”, Art in America, vol. 86, nr. 3, 1998, s.
62-69. Texten finns även att ladda ner från James Cohan Gallery, www.jamescohan.com.
25 Merrill Brooke Falkenberg, Circuits of Exchange, op. cit.
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alternativa verklighetsskildringar, samt utifrån The Passing frågeställningar
kring transcendental skönhet, religion/mysticism och tolkning.26

Viola är alltså en av dem som varit med om videomediets framväxt från
1970-talet och framåt och han har hela tiden försökt använda och utveckla
den senaste tekniken. Förutom videofilmer (som ses på tv-skärm eller duk)
har han arbetat med många olika blandformer, till exempel vad man kan
kalla arkitekturala videoinstallationer, olika ljudmiljöer, elektroniska musik-
performance och verk direkt för tv. Hans videoinstallationer, talar han själv
om som perceptuella fält vilka bokstavligen omsluter betraktaren i ljud och
bild.27 Även om verken ofta är tekniskt avancerade är de för de mesta mycket
direkta och okomplicerade i sitt tilltal. När det gäller teman och innehåll kan
man säga att Viola ända sedan 70-talet har utforskat olika former av percep-
tion och sinnesrelaterad erfarenhet, vilket är en anledning till att han är rele-
vant för föreliggande studie. Både han själv och många kritiker har också
betonat inspirationen från olika andliga traditioner, så som zenbuddhism,
islamisk sufism och kristen mysticism. Utan att gå in närmare på någon av
dessa traditioner kan man säga att hans verk ofta berör allmängiltiga mänsk-
liga erfarenheter – som födelse, död, eller medvetandets uppkomst.28

Det finns många idéer som återkommer i det som skrivits om Bill Viola.
En är att hans verk är känslomässiga och direkta istället för intellektuella och
komplicerade. Chris Townsend menar till exempel att Violas verk ”…is
capable of grabbing its audience’s attention without platitudinous explana-
tion: it works on you at a visceral level. You have to see it.”29 Denna ”direkt-
het” skulle i vissa sammanhang kunna kopplas till det figurala, men som vi
har sett hos Lyotard och flera av hans uttolkare bygger det figurala också på
en viss tröghet. Det är en process, ett skeende i bilden kopplat till ett skeende
hos åskådaren, men när denna process väl upplevs kan man mycket väl se
det som att den är just direkt och inte bygger på intellektuellt resonerande
eller tolkningar.

                                
26 Se Sean Cubitt, ”Video Art and Colonialism: An Other and its Others”, Screen, vol. 30, nr.
4, 1989, s. 66-79, ”On Interpretation: Bill Viola’s The Passing”, Screen, vol. 36, nr. 2, 1995,
s. 113-130.
27 För en diskussion kring ”fält” i förhållande till Bill Viola se Bent Fausing, Bevaegende
billeder. Om affekter og billeder, Köpenhamn: Samlerens bogklub, 1999, s. 243-244. Annika
Wik diskuterar också frågan i sin avhandling Förebild film, Stockholm: Aura förlag 2001, s.
202, 218. Notera dock att denna användning av termen fält, som handlar om en rumslig upp-
levelse, alltså är en annan än den jag tidigare använt i uttrycket ”figurala fält”, som handlar
om att beskriva områden eller delar inom själva bilderna.
28 För en diskussion av den andliga tematiken i Violas verk se Elizabeth Ten Grotenhuis,
”Something Rich and Strange – Bill Viola’s Uses of Asian Spirituality” i Chris Townsend,
The Art of Bill Viola, op. cit., s. 160-179.
29 Chris Townsend, ”Call Me Old-Fashioned, but… Meaning, Singularity and Transcendence
in the Work of Bill Viola”, i Chris Townsend (red.), The Art of Bill Viola, op. cit., s. 10.
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Mellan det indexikala och det figurala

Video treats light like water – it becomes a fluid on the video tube.30

BILL VIOLA

[W]ater constantly gives and recieves new figures…31

OVIDIUS

Bill Viola använder ofta dokumentära bilder i sina videofilmer. Han filmar
hav, landskap, städer, människor och så långt finns en tydlig fotografiskt
indexikal och avbildande aspekt i hans verk, en tydlig vilja att hålla sig nära
verkligheten. Han återger avtryck av världen vilka mycket väl kan hänföras
till en dokumentär filmtradition. Men det finns också många aspekter av
manipulation och bildbehandling i Violas tänkande som man normalt inte
kopplar samman med en dokumentär tradition. Det finns många som skrivit
om hur filmens indexikala status har försett den med vad man kan kalla ett
verklighetsanspråk, filmen gör anspråk på att visa något av verkligheten.32

Men under de senaste cirka femton åren har det dykt upp flera diskussioner
inom dokumentär filmteori, som på olika sätt tar avstånd från vad Bill Ni-
chols skulle kalla en ”sober discourse”. Man skulle kunna säga att det som
betonas i större utsträckning är ”the creative treatment of actuality”, för att
låna ett klassiskt dokumentärt credo från filmaren John Grierson, som också
passar bra in på stora delar av Violas verk.33 Jag ska inleda min diskussion
om Viola med att undersöka några olika sätt som hans verk knyter an till

                                
30 Bill Viola, ”Note for Hatsu Yume (First Dream), 1981”, i Reasons for Knocking at an
Empty House – Writings 1973-1994, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 1995, s. 80.
31 Ovidius, Metamorphoses XV, citerad av Erich Auberch, op. cit., s. 22. ”lympha figu-
ras/datque capitque novas”.
32 Se till exempel Brian Winston, Claiming the Real – The Documentary Film Revisited,
London: BFI Publishing 1995, och Bill Nichols, Representing Reality – Issues and Concepts
in Documentary, Bloomington: Indiana University Press 1991,
33 Se till exempel Brian Winston, op. cit., för en diskussion av Grierson. Griersons citat åter-
finns i Grierson on Documentary, red. Forsyth Hardy, London: Faber 1979.
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samtida dokumentär filmteori i form av till exempel ”embodied knowledge”
(Nichols kritik och utveckling av sin egen teori), ”new subjectivities” (Mi-
chael Renov) och, med utgångspunkt från fiktionsfilm, Vivian Sobchacks idé
om ett ”cinesthetic subject”. En gemensam nämnare är att dessa perspektiv
betonar ett mer känslomässigt förhållande till filmen, att en dokumentär kan
handla lika mycket om att känna, som att förstå eller övertygas om något.
Annorlunda uttryckt kan man säga att det subjektiva, det personliga och det
estetiska har blivit viktigare än det argumenterande, det redogörande och det
objektiva i förhållande till en klassisk dokumentär filmtradition. Samtidigt
diskuteras filmupplevelsen i termer av andra sinnen än bara syn och hörsel.
Det fotografiskt indexikala har en avgörande roll inom båda dessa tendenser,
men av tradition är en omanipulerad fotografisk indexikalitet förknippad
med den mer traditionella dokumentärfilmen.

Viola är i första hand en videokonstnär (och inte en dokumentärfilmare)34,
men efter vad Viola själv kallat “an early infatuation period with technolo-
gy”, så har hans råmaterial i första hand varit bilder av världen. Inspelade
representationer, men bilder som inte bara är fotografiskt indexikala, utan
som också formas och struktureras av något annat som jag här försöker be-
skriva i termer av det figurala.

Man skulle förstås kunna hävda att en konstnär som Viola ska vara sub-
jektiv och personlig och att det inte finns något anspråk på objektivitet i hans
verk. Detta är helt sant, men i mina ögon är det inget som försvagar de pa-
ralleller som man kan hitta mellan Violas estetiska strategier från 70- och
80-talen och många dokumentära filmskapare under de senaste tio, femton
åren. Detta är givetvis inget unikt för samtida dokumentärfilm och det finns
många historiska föregångare (t.ex. Chris Marker, Joris Ivens, Walter Rutt-
mann med flera), men det är en gradskillnad och tendens som flera doku-
mentärfilmsforskare noterat.35 I Violas videoverk, liksom i flera av dessa
dokumentärfilmer, är upplevelsebaserade aspekter av rytm, ljus och rörelse
ofta viktigare än något visst budskap eller argument. För att bara nämna ett
exempel så finns flera likheter mellan Violas tidiga filmer och Feeling My
Way av Jonathan Hodgson (1997). Hodgsons korta film, som har en fotogra-
fisk bas som förstärkts och delvis ersatts med målade inslag på olika sätt, är
vad som i filmtermer kallas en subjektiv tagning från en persons synvinkel
när hon eller han går genom en stad. Här finns en mycket tydlig och bok-
stavlig förvrängning av det fotografiskt indexikala, och man skulle kunna
kalla filmen för en sinnlig kartläggning av en personlig urban upplevelse.
Både i Hodgsons verk och i många av Violas videofilmer finns en tydlig
betoning på både kroppens och medvetandets subjektiva upplevelser. Sinne-

                                
34 Mitt syfte är förstås inte heller att vända mig mot någon form av dokumentär filmtradition,
utan att helt enkelt att ”låna” några begrepp och idéer från den samtida dokumentärfilmsteorin
för att förstå Viola och sätta in hans verk i ett bredare sammanhang.
35 Tydligast och mest konsekvent diskuteras detta av Michael Renov i The Subject of Docu-
mentary, Minneapolis: University of Minnesota Press 2004.
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na uppfattar visuella, ljudliga, luktrelaterade, taktila och andra stimuli som
här översätts till video, måleri och ljud. Viola skriver i sina texter ofta om en
”point of consciousness” (och inte bara en point of view) och detta är precis
vad som realiseras i Hodgsons kortfilm. Detta ”medvetandeperspektiv” är
inte alltid lätt att explicit peka ut i videofilmerna, och hur man uppfattar det
är något som beror till stor del på den enskilda åskådaren. Men Viola insiste-
rar ofta på att ge kameran en nästan esoterisk position, till exempel när han
skriver att han vill ”make my camera become the air itself. To become the
substance of time and the mind.”36

I sin bok Blurred Boundaries gör Bill Nichols en distinktion mellan ”em-
bodied knowledge”, som en mer kroppslig, upplevelsebaserad form av kun-
skap, vilket han ställer mot en mer intellektuell och rationell form av kun-
skap. Nichols (och flera med honom) menar att denna kroppsligt relaterade
kunskap har blivit mer betonad i samtida dokumentärfilm. Nichols, som är
känd för sin karakteristik av olika dokumentära modus, kopplar också den
kroppsliga kunskapen till ett performativt modus av dokumentärt filmska-
pande.37 Enligt Michael Renov ska detta performativa och framvisande i
första hand förstås som en subjektiv framställning. Denna typ av framställ-
ningar kan givetvis se mycket olika ut från film till film, men vad jag försö-
ker lyfta fram här är det fält som utgörs av bildmanipulation, rytm, ljus, ljud,
etc. Det räcker alltså inte med ett personligt känslomässigt anslag för att
ringa in den här typen av filmer, utan det krävs att känslan till viss del gene-
reras genom bildens materialitet. Mitt argument, i förhållande till Bill Viola,
är helt enkelt att han söker, väcker och exemplifierar, ofta genom ett figuralt
modus, denna andra typ av kroppslig och subjektiv kunskap.

Även om gränserna till stor del är konstruktioner så kan man se att det
finns historiska tendenser inom filmhistorien som representerar olika typer
av kunskap. Om man jämför den typen av filmer som nämnts ovan, med till
exempel traditionella etnografiska dokumentärfilmer, är det ganska lätt att
hålla med om att det kroppsliga och subjektiva handlar om en annan typ av
kunskap. Man skulle kanske också kunna kalla det ett alternativt sätt att för-
stå kunskap, ett sätt som delvis påminner om en klassisk idé om konst som
kunskap. Här tror jag att Violas förhållningssätt har mycket gemensamt med
flera nyare tendenser i dokumentärfilm där också frågan om det konstnärliga
och vilken relation det kan (eller bör) ha till kunskap och vetenskap blir en
viktig frågeställning.38 Violas grundinställning i frågan sammanfattar han

                                
36 Bill Viola, ”Note, September 30, 1984”, Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit.,
s. 148.
37 Bill Nichols, Blurred Boundaries – Questions of Meaning in Contemporary Culture, Bloo-
mington: Indiana University Press 1994.
38 Jmf. Michael Renovs diskussion om det subjektiva i nyare dokumentärfilm, särskilt ”New
Subjectivities: Documentary and Self-representation in the Post-verité Age”, i The Subject of
Documentary, op. cit., s. 171-181.
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själv så här: “I consider art to be a branch of knowledge, not a function of
pleasure.”.39

När det gäller en möjlig kroppslig förankring av upplevelser och kunskap
kan man även se tydliga samband mellan ”new aestheticism” och ett bredare
intresse för sinnena och det sinnliga inom humanistisk forskning.40. David
Howes beskriver den grundläggande problematiken i Empire of the Senses –
The Sensual Culture Reader från 2005:

Despite the increasing breadth and depth of the work being done on the sen-
ses in the humanities and social sciences, the cultural and historical study of
the senses /…/ is still suspect in the eyes of many scholars. Such scholars fear
that an emphasis on sensation entails a loss of critical awareness and precipi-
tates a slide into a morass of emotion and desire. /…/ This is hardly a recent
concern, but rather a contemporary expression of one of the crucial dichoto-
mies of Western intellectual history: the divide between body and mind /…/
The classic opposition between sense and intellect has led to the notion that
the expansion of sensory awareness (except in the case of sight the most ”ra-
tional” of the senses) entails a diminiuition of intellectual activity.41

Men att fokusera på det kroppsliga, sinnliga eller emotionella behöver givet-
vis inte innebära att forskningen eller vetenskapen drabbas av någon form av
känslomässiga utsvävningar. Howes lösning eller förhållningssätt går ut på
att eliminera eller åtminstone komplicera uppdelningen mellan tänkande och
upplevelse. Han skriver: ”If we hold, like the young Marx, that the senses
are ”in their practice theoreticians”; that the mind is necessarily embodied
and the senses mindful, then a focus on perceptual life is not a matter of lo-
sing our minds but of coming to our senses.”.42

När det gäller kroppens roll i perceptionen är Maurice Merleau-Pontys
tänkande en ofta återkommande referens och hans bok The Phenomenology
of Perception diskuterar bland annat perception som en fullständigt kropps-
lig upplevelse. Han skriver:

In so far as I have a body through which I act in the world, space and time are
not for me a collection of adjacent points, nor are they a limitless number of
relations synthesized by my consciousness, and into which it draws my body.
I am not in space and time, nor do I conceive space and time. I belong to

                                
39 Bill Viola, ”Note, January 11, 1991”, Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit., s.
182.
40 En varierad översikt av fältet finns i ett antal böcker från Berg Publishers i bokserien ”Sen-
sory Formations”. Se introduktionen ovan där de refereras.
41 David Howes, ”Introduction”, i The Empire of the Senses, op. cit., s. 6.
42 Ibid., s. 7. Citatet av Karl Marx kommer från Economic and Philosophic Manuscripts of
1844, Buffalo: Prometheus Books 1987, s. 107.
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them; my body combines with them and includes them. I perceive with my
entire body.43

Vivian Sobchack använder ofta Merleau-Ponty som referens och hon har
föreslagit en karakteristik av filmåskådaren som ett ”cinestetiskt” subjekt,
som för henne blir en kombination av begreppen synestesi (ett tillstånd när
ett sinnesintryck orsakar upplevelser i ett annat sinne) och ”coanestesi”
(coanasthesia) (en upplevelse av kroppslig närvaro i rummet som förmedlas
via nervintryck oberoende av synen). Dessa två förenas i filmupplevelsen
som hon beskriver som en helt kroppslig perception. Det cinestetiska sub-
jektet är en filmåskådare ”who not only has a body but is a body and, thro-
ugh an embodied vision in-formed by the knowledge of the other senses”.44

Sobchack menar att kroppens roll för filmupplevelsen är ett försummat om-
råde inom modern filmteori. Hon har delvis rätt, men detta är en situation
som är på väg att förändras relativt snabbt (Sobchack själv är förstås ett ex-
empel) och det verkar dessutom som Sobchack förbisett dokumentär filmteo-
ri där ämnet, som jag nämnt, diskuterats relativt flitigt. Det finns givetvis
många tänkbara infallsvinklar på hur kroppen engageras i filmupplevelsen
och även om det ännu inte är något omfattande forskningsfält finns det en
rad ganska kända exempel. Förutom Vivian Sobchack finns till exempel
Linda Williams och hennes undersökning av vad hon kallar ”kroppsgenrer”,
Jonathan Crary och hans diskussion kring en ”carnal density” hos åskådaren
(the observer) som växer fram med nya visuella teknologier under 1800-
talet, Steven Shaviros bok The Cinematic Body som behandlar en fysisk
filmupplevelse, och Laura U. Marks två böcker The Skin of the Film och
Touch där hon bland annat utvecklar idéerna kring en haptisk visualitet.45 Jag
kommer att använda dessa i skiftande grad, men mitt fokus ligger på en dis-
kussion av det figurala som ett gränsland mellan abstraktion och representa-
tion vilket medför till exempel att Laura U. Marks är mer relevant än Linda
Williams, eftersom Williams syn på kroppsliga reaktioner till stor del hänger
samman med identifikation med filmens handling och karaktärer, medan
Marks i större utsträckning fokuserar på bildernas materialitet.

                                
43 Maurice Merleau-Ponty, The Phenomenology of Perception, London: Routledge 1962, s.
71. Det franska originalet är Phénoménologie de la perception, Paris: Éditions Gallimard
1945. Bokens första del (le corps) finns även översatt till svenska som Kroppens fenomenolo-
gi, Göteborg Daidalos 1997. Här har jag dock använt den engelska översättningen då den
framstår som mer klargörande.
44 Vivian Sobchack, ”What My Fingers Knew: The Cinesthetic Subject, or Vision in the
Flesh”, kapitel från essäsamling publicerat på www.sensesofcinema.com, kontrollerad 2005-
11-15.
45 Dessa kan sägas representera samtida teori, men det finns även tidigare exempel som Sergei
Eisensteins diskussioner kring begrepp som synestesi, patos och extas, eller Siegfried Kracau-
er som såg åskådaren som en ”corporeal-material being”. Se till exempel Eisenstein, The
Nonindifferent Nature, [1945], Cambridge: Cambridge University Press 1987, och Kracauer,
Theory of Film, [1960], Princeton: Princeton University Press 1997.
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För Viola blir ingången till det kroppsliga och sinnliga en manipulation
och bearbetning av videobilderna, vilket har fått David Morgan att se det
som att Violas sätt att använda video rent av undergräver dess dokumentära
sida. Morgan skriver: ”Viola undermines the documentary character of video
as we in the age of television and photojournalism have come to understand
it.”.46 Men om Viola undergräver det dokumentära handlar det dock om en
viss syn på vad det dokumentära är och om man som till exempel Michael
Renov ser det dokumentära som något alltmer subjektivt (och mindre objek-
tivt) så är det inte alls säkert att Viola undergräver det dokumentära, utan
snarare att han utnyttjar andra potentialer än de som traditionellt sett har
tolkats som dokumentära när det gäller rörliga bilder och video. En traditio-
nell syn på det dokumentära där det fotografiskt indexikala utgör en central
aspekt (även om det indexikala självklart inte är något specifikt för doku-
mentärfilm).

Som jag nämnde inledningsvis utgår Viola ofta i sina verk från “actuali-
ty”, från den förfilmiska verkliga världen. Verkligheten är hans ämne och
material, men också en inspiration och katalysator för olika bildhändelser
som inte är fotografiskt indexikala och som inte beror på själva representa-
tionen. Han skriver: “The world is seen as a manifestation of forms compo-
sed of separate transitory elements, forms which are themselves transient and
hence illusory”.47 I det här citatet från en tidig notering i en anteckningsbok
kan man ana att idén om övergångar och förskjutningar är central för Viola,
och som vi kommer att se utgår han ofta ifrån “naturliga” övergångar för att
skapa medierade övergångar. Med inspiration från buddhism och tibetansk
konst skriver Viola om ett “inner eye” som “enables the artist to see the
world of phenomena as a vision, as a state yet to be realized, in which form
and color are exchanged at will in accordance with the intensity of con-
templation.”48

En viktig del i Violas första verk (som han gjorde redan innan de filmer
jag diskuterar här) är vad man skulle kunna kalla en lek med apparaten (till
exempel Information från 1973), och den här leken tror jag är symptomatisk
för en önskan eller ett begär att modellera bilderna, att göra dem formbara.
Viola skriver själv om sitt förhållande till kameran och sin egen påverkan på
bilderna: “Recording something, I feel, is not so much capturing an existing
thing as it is creating a new one. I want to have more of an input in this pro-
cess of creation than simply to determine where to point the camera.”.49

                                
46 David Morgan, ”Spirit and Medium – The Video Art of Bill Viola”, i Chris Townsend
(red.), The Art of Bill Viola, op. cit., s. 89.
47 Bill Viola, ”Notebook, April 4, 1979”, i Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit.,
s. 25.
48 Ibid., s. 25-26.
49 Bill Viola, ”Note on Red Tape, videotape, 1975 ”, i Reasons for Knocking at an Empty
House, op. cit., s. 33.
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I en anteckning från 1976 beskriver Viola hur fascinerad han blev när han
gick genom regnet en dag i New York. Han lade märke till hur vattendrop-
parna fungerade som pyttesmå vidvinkellinser. “Exhilarated, I raced back to
my studio, got out my video camera and began to experiment with magnify-
ing the image in the water drop.”.50 Ett resultat av den här “upptäckten” blev
videofilmen Migration där en vattendroppe från en kran filmas genom en
successiv skalförskjutning.51 Droppen fungerar helt tydligt som en lins, sär-
skilt i närbild då nästan hela skärmen fylls upp av den elastiska vätskan som
reflekterar ett förvrängt mänskligt ansikte (Viola själv). Filmen, som är sju
minuter lång, består av en långsam rörelse, en inzoomning från en oskarp,
delvis elektroniskt förvrängd bild till en bild av Viola som sitter vid ett
asketiskt frukostbord (en tallrik med vatten, corn flakes och två äpplen) för
att slutligen hamna i närbild av vattendropparna som faller ner i tallriken.
Samtidigt som hela verket framskrider långsamt ökar takten i de kontinuerli-
ga övertoningarna, vilket ger en motsägelsefull effekt. Det finns på det här
sättet en dubbel rörelse i filmen, två hastigheter som delvis tar ut varandra
för att forma en tredje rörelse som är filmens helhet. Som jag har definierat
det figurala är det något som man i första hand beskriver som en process
(inte ett objekt). Det har att göra med något som händer med bilden som
bild, vilket betonar bilden som närvaro, istället för form eller representation.
Hos Viola är denna närvaro just närvaron av materialet och olika effekter
som beror på plasticiteten och materialitet hos de rörliga bilderna. Filmiska
bilder, ljus, tid och ljud ses ofta som immateriella, men genom olika mani-
pulationer närmar de sig en mer påtaglig materiell närvaro, de närmar sig en
haptisk dimension.52 Viola arbetar kontinuerligt med dessa parametrar och de
blir kanske som allra tydligast när han utgår från optiska fenomen i verklig-
heten, som till exempel i Chott el Djerid (A Portrait in Light and Heat)
(1979), Migration (1976) och Ancient of Days (1979/1981). Max Liljefors
noterar även samma tillvägagångssätt i filmen Sweet Light (1977) där natur-
ligt ljus samspelar med kamerans manipulationer. Liljefors noterar till ex-
empel hur filmen kombinerar ”…kamerans rörelser med olika ljuskällor –
dagsljus, lampljus, levande ljus, eldsken – på ett sätt som skapar en analogi
mellan malens (insektens) tvångsmässiga attraktion till ljuskällor, som till
slut förtär den, och konstnärens strävan efter inspiration.”.53

Violas tidiga texter och videofilmer kan till viss del placeras i en mer ge-
nerell tendens för tidig videokonst, där en central aspekt var att undersöka
och utforska mediets specificitet, dess potential, vilket inte sällan innebar
konceptuella verk. Viola pekar själv ut den här tendensen i sin essä “The
Porcupine and the Car”, där han också beskriver videomediets utveckling

                                
50 Bill Viola, ”Note, 1976”, i Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit., s. 41.
51 En installationsvariant av denna film heter He Weeps for You (1976).
52 Detta resonemang utvecklas nedan i avsnittet ”Öknens haptiska visualitet”.
53 Max Liljefors, op. cit., s. 63.
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som en utveckling för “improving control over time”.54 Precis som Epstein
använder Viola också ett uttryck som “temporal elasticitet”55 för att beskriva
sina filmer. Video och ljud som tidsbaserade uttryck är grundläggande för
hans förståelse av mediet. Han skriver: “It is not the monitor, or the camera,
or the tape, that is the basic material of video, but time itself. /…/ If light is
the basic material for the painter or photographer, then duration is the mate-
ria prima of the time-based arts of cinema and video.”.56

Otto Neumaier skriver om tid och hur Viola använder mediet för
temporala förskjutningar av olika slag. Neumaier menar att Violas verk visar
på ”conceptions of time other than the one of an objectively measurable,
linear sequence of temporal points with which we are familiar from our
contemporaray scientific episteme.”57 Detta stämmer, men bara till viss del
eftersom de tidsförvrängningar Viola använder (oftast slow motion) också
bör ses som härstammande från en vetenskaplig användning av rörliga bil-
der. Precis som med Epstein kan man till exempel jämföra med de veten-
skapliga experiment som Etienne-Jules Marey gjort där det handlar om andra
tidsskalor än vår vanliga perception uppfattar, men som just i vetenskapligt
syfte kan visa mer av världen. Det brott som Neumaier lyfter fram tror jag
alltså är överdrivet, och om man tänker på många av de bilder i slow motion
som Viola använder, så visar de detaljer av kroppar, rörelser och känslout-
tryck med vad man skulle kunna kalla vetenskaplig precision. Slow motion
är ofta för Viola en motsvarighet till laboratoriets mikroskop eller försto-
ringsglas. Samtidigt är Neumaiers beskrivning relevant eftersom den pekar
mot något icke mätbart, något som teknologin modifierat, vilket kan vara en
koppling till det figurala. Men Neumaier tenderar att överdriva själva medi-
ets betydelse. Han ser videokonst som starkt förknippat med tid: ”More than
any other artistic approach, video art is suited to bring to our minds, to reveal
the fact, that human existence is determined by time.”58

Relationen mellan tid och rörliga bilder har traditionellt sett varit en visu-
ell domän, men när man diskuterar en typ av kunskap där kroppen spelar en
större roll bör man ta hänsyn till flera (om inte alla) sinnen. Jag tror också att
det figurala som “embodied knowledge” kan vara ett steg mot en förståelse
av visualitet där andra sinnen än synen blir mer involverade och diskuterade.
I en kort poetisk anteckning, som nästan tycks skriven av ett barn, beskriver
Viola hur kameran “breaks from the eye” och blir till en flersinnlig upplevel-
se. På ett sätt som påminner om Vertovs 20-tals manifest skriver Viola om
“…camera as nose, camera as ear, camera as hand, camera as insect, camera

                                
54 Bill Viola, ”The Porcupine and the Car”, Image Forum (Tokyo), vol. 2, no. 3, January
1981. Omtryckt i Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit., s. 63.
55 Bill Viola, ”Sight Unseen: Enlightened Squirrels and Fatal Experiments”, Video 80, no. 4,
Spring-Summer 1982, i Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit., s. 89.
56 Bill Viola, ”Statement 1989”, i Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit., s. 173.
57 Otto Neumaier, op. cit., s. 64.
58 Ibid., s. 71.
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as consciousness”.59 Detta är också ett annat sätt att uttrycka vad Laura U.
Marks kallar flersinnliga medier, ”multisensory media”.60

Att synen inte tillskrivs sin traditionella “höga” status är talande för Vio-
las idéer om videomediet och han återkommer ofta till idén att hans eget
skapande och tänkande är mer ljudrelaterat än visuellt. Viola ser till och med
videomediet i allmänhet som starkare relaterat till ljudteknologi än till film-
teknologi och han menar att video ligger närmare ljud och musik än visuella
medier.61 Om man ser till inspelningsapparaten som bygger på magnetiskt
band så är detta givetvis helt korrekt, men om man ser till upplevelsen och
hur man uppfattar olika medier så menar jag att Viola helt enkelt överskattar
den teknologiska gemensamma grunden. Video är ofta i första hand en au-
diovisuell upplevelse, åtminstone på samma sätt som man kan hävda att film
är det. Andra sinnen engageras via syn och hörsel.

Det var efter att ha mött musikern David Tudor som Viola började se
“sound as a material thing”, vilket också hade inverkan på hans visuella ar-
bete, till exempel i det han kallar “field perception” där de olika sinnena
förenas. För Viola blir denna förenade “upplevelse” själva “råmaterialet,
mediet” som han arbetar med.62

Ett talande exempel på Violas intresse för sinnesteori och en möjlig före-
ning av olika sinnen är hans diskussion kring synestesi. 1986 skriver han till
exempel att: “Synaesthesia is the natural inclination of the structure of con-
temporary media.”63 Om man tolkar termen synestesi relativt fritt, som
blandningen av olika sinnen och den möjliga övergången från till exempel
synintryck till känselupplevelse, så ligger det mycket i Violas uttalande. Det
är också något som jag uppfattar som ännu tydligare i konst i nya medier
under 1990-talet och tidigt 2000-tal.64

Det finns idag en relativt tydlig konsensus inom humaniora att det har
blivit allt svårare att upprätthålla kategorier eller historieskrivningar som
bygger på olika medier. Att gränsdragningar försvinner eller försvåras kan
visserligen vara problematiskt av många skäl, men jag tror samtidigt att det
är en sund utveckling och man kan säga att Bill Violas verk sammanfaller
(både kronologiskt och innehållsmässigt) till stor del med vad Rosalind Kra-
uss (och andra) har kallat ett “postmedialt tillstånd”.65 Jag kommer att ut-
                                
59 Bill Viola, ”Note, 1980”, i Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit., s. 52.
60 Laura U. Marks, Touch, op. cit.
61 Bill Viola, ”The Porcupine and the Car”, op. cit., s. 62. Viola upprepar argumentet i ”The
Sound of One Line Scanning”, publicerad första gången i en kortare version i katalogen för
The National Video Festival (Los Angeles: The American Film Institute, 1986). Återutgiven i
Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit., s. 153-168.
62 Ibid.
63 Bill Viola, ”The Sound of One Line Scanning”, op. cit., s. 164.
64 Tendens som jag tycker mig se till exempel i det som ställs ut på Ars Electronica i Linz och
ZKM i Karlsruhe. Jag för ett kortfattat resonemang kring detta i artikeln ”Kit Aesthetics –
Reflections on a Multisensory Experience”, Merge, nr. 13, 2004, s. 2-7.
65 Se Rosalind Krauss, ”A Voyage on the North Sea” – Art in the Age of the Post-Medium
Condition, London: Thames & Hudson 2000.
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veckla diskussionen kring det postmediala i kaptliet om Artintact, men efter-
som det finns kopplingar till Bill Violas verk kan det vara givande att redan
nu introducera begrepppet. I ett postmedialt tillstånd har distinktioner mellan
medier blivit överflödiga eller omöjliga,66 men om vi accepterar att vi lever i
något som kan liknas vid ett postmedialt tillstånd, så har vi dock fortfarande,
i slutet av 1900-talet, en stark visuell dominans i konst (och masskultur). Det
visuella är inte mediumspecifikt, men det är till stor del sinnesspecifikt. När
det inte längre finns medier finns det fortfarande sinnen, inte nödvändigtvis
separerade, men ändå ofta uppfattade som så. Separationen av sinnena är till
stor del en konventionell, historisk separation67 och att jag betonar det visu-
ella är i första hand en avgränsning för att fokusera diskussionen, inte någon
form av ontologiskt ställningstagande. Som jag kommer att argumentera för i
kommande kapitel kan det dock vara relevant att tala om en postmedial visu-
alitet. Jag tror också att Violas verk kan ses som ett exempel på ett visuellt
skifte från fotografisk indexikalitet och representation till visuell materialitet
och möjligheter till bildmanipulation, vilket jag ser som en avgörande aspekt
för den så kallade “visual turn”.68

Viola använder och betonar kontinuerligt plasticiteten och materialiteten
hos rörliga bilder, vilket man också kan förstå i ljuset av Krauss diskussion
om 60-talets optiskt orienterade konst. Hon skriver att: “…in the ’60s, ”opti-
cality” was also serving as more than just a feature of art; it had become a
medium of art.”.69 Men dessa aspekter existerade och diskuterades även tidi-
gare. Jag har, i kapitlet om Jean Epstein, nämnt till exempel Élie Faures och
Fernand Légers diskussioner om filmbildernas plasticitet. Om man som Lé-
ger betonar att filmen inte behöver imitera verklighetens rörelser, utan i sig
kan “make images visible”, så närmar man sig också idéer om ett haptiskt
seende, som är utmärkande för flera av Violas videofilmer, till exempel i
hans användningar av suddiga bilder, hastighetsvariationer och olika monta-
geeffekter.

För Viola (och flera med honom) är videomediet ett sätt att tänka, och en
konstnär är till exempel inte någon som målar bra, utan någon som tänker
bra. Som Viola mycket riktigt påpekar har vi en tendens att likställa tänkan-
de med verbaliserande,70 men moduset för Violas verk innebär en annan
möjlighet. Ett sätt att förstå detta, som jag försöker argumentera för här, är
att se till det figurala i de rörliga bilderna och hur det till exempel förhåller
sig till aspekter kring “embodied knowledge”. Även om jag här placerar
                                
66 Jmf. Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, [1986], Stanford: Stanford Univer-
sity Press 1999.
67 Jmf. Jonathan Crary, Techniques of the Observer, op. cit.
68 Se texter och böcker av till exempel Angela Dalle Vacche, Martin Jay, William Mitchell
med flera. En aspekt av ”the visual turn” är att bilden som bild och olika effekter och händel-
ser inom bilden betonas i större grad. Det är materialiteten och möjligheter att manipulera den
som framhålls, till skillnad från fokus på representationen eller på specifika bildteknologier.
69 Roaslind Krauss, op. cit., s. 30.
70 Bill Viola, ”Sight Unseen: Enlightened Squirrels and Fatal Experiments”, op. cit., s. 88-95.
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Viola delvis i en dokumentär tradition, så har han egentligen aldrig varit
intresserad av traditionell dokumentärfilm eller en realistisk återgivning,
utan istället söker han efter vad han själv kallar “an image that is not an ima-
ge”.71 Han försöker ofta gå bortom reproduktionen och representationen,
ibland mot det symboliska, men väl så ofta mot det figurala (åtminstone med
den innebörd jag här givit termen). Det här rummet eller fältet mellan repre-
sentation och abstraktion, mellan det indexikala och det figurala, är grund-
läggande för stora delar av hans verk. I ett anförande från 1980 verbaliserar
Viola tydligt detta “mellan” och understryker själva bildens roll i det. Han
skriver:

I do not distinguish between inner and outer landscapes, between the envi-
ronment as the physical world out there (the ’hard’ stuff) and the mental ima-
ge of that environment within each and every individual (the ’soft’ stuff). It is
the tension, the transition, the exchange, and the resonance between these two
modalities that energize and define our reality. The key agent in this ex-
change of energies is the image, and this ’space between’ is precisely the pla-
ce in which the work operates.72

Vad som gör mellanrummet intressant för Viola är kanske i första hand frik-
tionen mellan och uppbrytandet av olika gränser. “Our nervous system is one
of difference registration. Boundaries create friction, and therefore create
energy”, skriver han.73 En annan aspekt av mellanrummet är att Viola, på
något sätt, förvränger det fotografiskt indexikala för att nå det figurala, för
att också nå en potentiellt mer kroppslig upplevelse av bilden.

Slow motion, som kan ha en effekt att man som åskådare börjar titta an-
norlunda, är vanligt i Violas verk. Jag tror det är rimligt att tolka hans an-
vändning av hastighetsmanipulationer som ett sorts begär att gå bortom det
representerande och det fotografiskt indexikala. Precis som Jean Epstein
strävar Viola efter att göra bilden till något mer, eller något annat, än en bild.
Han utvecklar olika sätt att modellera bilderna för att gå bortom representa-
tionen, men utan att lämna den helt för ren abstraktion.

En aspekt som förenar Jean Epstein och Bill Viola är att de båda rör sig i
ett gränsland mellan representation och abstraktion, att de ofta finns gradvisa
förskjutningar där film- och videomediets avbildande funktion manipuleras
genom medieteknologin, men utan att helt överge den fotografiska repre-
sentationen. Både film och video kan i grunden ses som fotografiska tekno-
logier och en fullständig abstraktion skulle helt enkelt göra det till något
annat. Thierry De Duve har formulerat problematiken som förhållandet ab-
straktion kontra fokuspunkt: ”Photography may not become totally abstract,

                                
71 Bill Viola, ”Note, June 1981”, i Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit., s. 85.
72 Bill Viola, ”Statements 1985”, i Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit., s. 149.
73 Bill Viola, ”The Visionary Landscape of Perception”, i Delicate Technology, Fujiko, Naka-
ya: Video Gallery SCAN och I&S 1989, i Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit.,
s. 224.
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because that would constitute a denial of its referential ties. One point of
sharpness suffices to assert its own space, for the essence of the point is pre-
cision.”74 Som Mary Ann Doane belyser så är point på engelska också ett
verb och att peka ”is the gesture Peirce associates with indexicality, another
property of the photographic image and the promise of its intimacy with the
referent.”75

Mary Ann Doane beskriver också träffande den komplexa relationen
mellan tid och indexikalitet inom filmmediet: ”Cinema’s time is surely refe-
rential; it is a record of time with the weight of indexicality. But its time is
also always characterized by a certain indeterminacy, an intolerable instabi-
lity.”.76

När jag skriver mellan det indexikala och det figurala är det ett sätt att
betona utbytet och syntesen mellan begreppen. Det handlar inte om att för-
söka ställa dem mot varandra, utan snarare att visa hur beroende de kan vara
av varandra. All manipulering av bilder kan sägas vara indexikal på grund av
det enkla faktum att det finns kvar spår i bilden av någon form av påverkan.
Det finns, om än svåråtkomliga, index av vad som hänt med bilden i skapel-
seprocessen. Jag vill dock betona en gradskillnad av indexikalitet där å ena
sidan fotografisk indexikalitet (med mindre grad av bildmanipulation) har
status som förmedlare av vad som fanns framför kamera, och å andra sidan
en manipulerad indexikalitet (som härstammar från olika bildmanipulatio-
ner) som innebär att det som fanns framför kameran förändras på olika sätt i
den slutgiltiga gestaltningen. Det är i den senare kategorin som det figurala
kommer in och man skulle kunna skilja på en fotografisk indexikalitet
(verkligheten lämnar ett avtryck på filmen i kameran) och en figural indexi-
kalitet (olika avtryck i filmen som härstammar från manipulation). Dessa
typer av indexikalitet glider dock in i varandra och det är självklart så att
manipulation inte sällan sker i själva fotograferingsögonblicket (med olika
typer av linser, vinklar, ljusinställningar etc.), men som tankefigurer och som
förklaring till förändringar av bildernas indexikala status är de förhopp-
ningsvis klargörande.

Den av Violas videofilmer som kanske allra tydligast rör sig inom ett do-
kumentärt, eller rent av etnografiskt modus, är I Do Not Know What It Is I
Am Like (1986). Både Sean Cubitt och Catherine Russell har också diskute-
rat videon i förhållande till en etnografisk filmtradition.77 Men även denna

                                
74 Thierry De Duve, ”Time Exposure and Snapshot: The Photograph as Paradox”, October, nr.
5, 1978, s. 113-125.
75 Mary Ann Doane, op. cit., s. 215. Här finns förstås även möjliga paralleller till Roland
Barthes ofta citerade begrepp punctum. Se kapitel 1 ovan, samt Roland Barthes, La Chambre
Claire, op. cit.
76 Mary Ann Doane, op. cit., s. 162.
77 Sean Cubitt, ”Video Art and Colonialism: An Other and Its Others”, Screen, vol. 30, nr. 3,
1989, s. 66-79., Catherine Russell, ”Subjectivity Lost and Found – Bill Viola’s I Do Not
Know What It Is I Am Like”, i Barry Keith Grant och Jeannette Sloniowski (red.), Documen-
ting the Documentary, Detroit: Wayne State University Press 1998, s. 344-359.
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film innehåller många exempel på figurala fält och ett ”cinestetiskt” tilltal.
Inledningssekvensen till filmen rör sig till exempel i ett gränsland mellan
avbildning och abstraktion. Kameran, med dess synligt nedsmutsade lins
glider i en komplex rörelse från ovan vatten till under vatten. Ljusreflektio-
ner, rörelser i vattnet och den roterande kameran skapar tillsammans mobil
visualitet utan någon fast betraktelsepunkt. Den smutsiga linsen bidrar också
till att det blir svårt att etablera någon form av visuell överblick eller kon-
troll, och en möjlig intention är att försätta åskådaren i ett tillstånd av oviss-
het eller frustration. När kameran sedan befinner sig ovan vatten igen börjar
en mycket långsam utzoomning där det länge är omöjligt att urskilja annat
än abstrakta former, men där sakta vad som verkar vara någon form av
bergsmiljö avtäcks. Denna gradvisa figuration påminner bland annat om
Sobchacks beskrivning av inledningssekvensen till filmen The Piano (se
avsnittet ”Bildpassager” nedan).

Hos mig väcker Violas videofilmer ofta en suggestiv känsla eller ett begär
efter något som jag inte riktigt förstår eller kan se tydligt, och jag tror att en
stor del av det här begäret ligger i formella expressiva kvaliteter, som inte är
ren abstraktion, men som utgör en tröskel mellan olika sinnesupplevelser.
Mötespunkten skulle kanske kunna kallas mimetisk abstraktion, där vi ge-
nom kameran antar ett både formalistiskt och personligt förhållningssätt till
världen vi uppfattar.78 För intellektuella och forskare kan detta fortfarande
skapa hinder, för som Viola påpekar: “There is still such a strong mistrust in
intellectual circles about things which speak to the mind via the body.”79

Detta är också Vivian Sobchacks argument, och hon noterar hur det i filmre-
censioner av populära filmer är relativt vanligt med beskrivningar av filmens
kroppsliga påverkan och hur filmer kan få en att känna lukter och smaker,
men att detta inte diskuterats i någon större utsträckning inom filmteorin.80

Man kan säga att jag i detta avsnitt, mellan det indexikala och det figura-
la, har försökt skapa en analytisk gräns, med den möjliga friktion och frukt-
bara överskridanden som konstruktionen av gränser kan medföra. Och för att
återanvända en metafor från Viola är gränsen som en reflekterande vattenyta
“both reflecting the outer world and acting as a barrier to the other world.”81

                                
78 Denna aspekt har jag i ett annat sammanhang diskuterat i termer av ”embodied formalism”.,
se Karl Hansson, ”The Figural, the Haptic and Bodily Knowledge”, i Alice Autelitano, Vero-
nica Innocenti och Valentina Re (red.), The Five Senses of Cinema, Udine: Forum 2005, s.
271-282.
79 Bill Viola, ”In Response to Questions from Jörg Zutter”, i Marie Louise Syring (red.), Bill
Viola: Unseen Images, Düsseldorf: Verlag R. Meyer 1992, i Reasons for Knocking at an
Empty House, op. cit., s. 242.
80 Se Vivian Sobchack, ”What My Fingers Knew…”, op. cit. Hon skriver till exempel: ”The
language of the body’s sensibility used in the press to descirbe the sensuous and affective
dimensions of the film experience has been ”written off” as a popular version of that ”soft
core” and imprecise humanist criticism drummed out of film studies in the 1970s with the
advent of more ”rigorous” and ”objective” modes of description”. (s. 3)
81 Bill Viola, ”Interview with Michael Nash”, Journal of Contemporary Art, vol. 3, nr. 2,
1990, i Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit., p. 180.
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Bildpassager

No technology stands alone, especially not the new
ones. The passages of the image, among the images,
are played in the images. That is really what sus-
pense means, and it deserves being thought about.82

THIERRY DE DUVE

Vivian Sobchack beskriver målande sin upplevelse av en figural bildpassage
i inledningssekvensen till Jane Campions film The Piano (1993). Hon an-
vänder inte termen figural, men upplevelsen hon beskriver handlar om hur
hon känner och upplever något med sina fingrar, sin känsel, innan hon ser
det med sina ögon. Detta beror till stor del på att bilden är suddig, filmad
närgånget och rör sig från abstraktion till representation. Sobchack skriver
om filmens första tagningar där man sakta kan ana karaktären Adas händer
utifrån en nästa helt mörk bild. Så här beskriver Sobchack sin upplevelse:

Despite my ”almost blindness”, the ”unrecognizable blur”, the resistance of
the image to my eyes, my fingers knew what I was looking at – and this in
advance of the objective ”reverse” shot that followed and put those fingers in
their ”proper” place (that is, where they could be objectively seen rather than
subjectively looked through).83

Sobchack beskriver hur hon får en taktil förståelse innan hon får en visuell,
och min hypotes är att detta osäkerhetsmoment, denna tröskel av visuell
materialitet, är ett centralt modus för det figurala. Vilket är något annat än en
figurativ tolkning av att det till exempel är just händer vi får se i närbild i
Campions film.84

                                
82 Thierry De Duve, “The Phone Always Rings Eight Times”, text om Michael Snow i utställ-
ningskatalogen till Passages de l’image, Barcelona: Fundació Caixa de Pensions 1991, s. 206.
83 Vivian Sobchack, ”What My Fingers Knew…”, op. cit.
84 Händer och dess förhållande till videomediet är också ett återkommande tema hos Jean-Luc
Godard. För Godard kan man säga att videomediet ligger närmare ett skulpturalt arbetssätt än
ett fotografiskt, där det som betonas är blicken genom kameran och dess inställningar. Hän-
derna kommer givetvis in i båda, men det finns en gradskillnad, och en skillnad i tid. Ett foto
måste framkallas, men en skulptur tar form mer direkt, ungefär som en bild i Photoshop, det
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Jag har beskrivit det figurala som en rörelse, som en händelse i bilden
som det är vanskligt att tala om i termer av ett objekt, men mer rimligt att
kalla en process, en passage, något som händer bilden i egenskap av bild.
Den här typen av bildpassager finns genomgående på en rad olika plan i
Violas videofilmer. Jag ska här försöka lyfta fram några av dem, fortfarande
huvudsakligen från 70- och 80-talet. Men det kanske mest uppenbara ex-
emplet är videon The Passing (1991), där vi får se passager på många olika
nivåer. Kameran passerar från under vatten till luften, från en hastighet till
en annan, från en rytm till en annan. Filmen handlar också bokstavligen om
passagen från liv till död (en utgångspunkt för filmen var Violas moders
död), ofta uttryckt genom olika figurala bildpassager.

The Passing, Bill Viola, 1991, In memory of Wynne Lee Viola, video,
svart och vit, mono ljud. Foto: Kira Perov.

                                                                                                                            
finns en direktare koppling mellan handens rörelser och resultatet. Och här tror jag det är fullt
rimligt att se videomediet som ett mellanstadium. För i videoredigering finns en liknande
direkthet. Och i videoredigering kan man kanske säga att det är handen som ”ser” först, som
rör sig, som fångar och uppfattar, som föder eller förlöser bilden. Ögat kommer ibland först i
ett senare skede, som en form av kontroll. Godard har själv uttryckt liknande tankar: ”video-
mediet lärde mig att se film och att ompröva de filmiska processerna på ett annat sätt”. Denis
de Rougemonts Penser avec les mains (Att tänka med händerna), från 1936, är också intres-
sant i sammanhanget. Godard citerar texten och för honom blir videomediet ett skulpturalt sätt
att tänka med händerna som är avgörande för Histoire(s) du cinéma. Godard säger visserligen
själv om sitt arbete med verket att det var ”ett måleriskt arbete”, men jag tror att termen
skulpturalt passar väl så bra. I skapandet var Godard till stor del ensam med sina skärmar, sina
bilder, sina val, sina penseldrag och sina händer. Detta framgår för övrigt i videofilmerna, då
man ofta ser bilder av Godard vid sin skrivmaskin, sin bokhylla och till slut händerna vid
klippbordet.
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Videon The Passing blir också en tydlig visuell gestaltning av idén om mel-
lanrummet (se föregående avsnitt), om den potentiellt fruktbara friktionen i
att överskrida gränser av olika slag.

Rubriken till det här avsnittet, bildpassager, har jag lånat från en utställ-
ning Viola deltog i 1991 på Centre Georges Pompidou i Paris: Passages de
l’image. Det var en utställning som ville visa på bildrelaterade passager och
nya former av bilder som uppstod i eller orsakades av nya teknologier. Ray-
mond Bellour, Catherine David och Christine Van Assche skriver i intro-
duktionen till utställningskatalogen: ”In fact, this proliferation begins decisi-
vely with the arrival of the electronic image and all the uppheavals that fol-
lowed: television, video recorder, synthesizer, complex equipement on the
video planet; it becomes more widespread and intense with the computer and
the transformations that are made possible and prefigured by it.”.85 Det verk
som Viola visade på utställningen var en installation och hade den passande
titeln Passage (1987). Anne-Marie Duguets beskrivning av installationen
som bestod av en korridor och en stor skärm är klargörande: ”One person at
a time enters the initiatory corridor that connects outside to inside and leads
to a dead end, the space of the image. This is the first, the literal passage.
The other is that of time: the time of the image and its perception, the time of
its unfolding. /…/ Displaced and spilling out of the frame, the image arrives
from all sides, washing over us like a slow wave.”.86

Violas film Migration som jag nämnde i föregående avsnitt har också en
slags elektronisk vågrörelse i sig och den bygger till stor del på en bildpassa-
ge liknande den som Sobchack beskriver ovan, en gradvis rörelse från ett
”unrecognizable blur” till en tydlig avbildning och, i Violas fall, tillbaka till
en förvrängd närbild. Processen kompliceras dock något i Violas film, efter-
som den också försöker manipulera själva medieringen. Filmen är framställd
på ett ganska omständligt sätt där närbilderna av vattendropparna som en
sorts vindvinkellinser som jag beskrev i förgående avsnitt bara är en del. En
inspirationskälla till filmen var alltså regndroppar som kameralinser. En
annan inspirationskälla var en utställning med foton tagna från en satellit
som visade först USA:s östkust, sedan New York-området, sedan Manhattan
och sedan bara nedre Manhattan. Viola var intresserad av det faktum att
skalskillnaderna och den ökade detaljrikedomen i dessa bilder inte berodde
på en zoom eller en förstoring som man normalt förstod dem. Det normala
hade då varit att använda till exempel fyra olika telefotolinser och ta fyra
olika bilder, men dessa var delar av en ”computer-enhanced electronic ima-

                                
85 Raymond Bellour, Catherine David och Christine Van Assche, ”Introduction”, i utställ-
ningskatalogen till Passages de l’image, op. cit., s. 12. Raymond Bellour för angränsande
resonemang om bildpassager i många av texterna i de två essäsamlingarna L’Entre-images 1
och 2.
86 Anne-Marie Duguet, ”Passage”, i utställningskatalogen till Passages de l’image, op. cit., s.
208.
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ge, a database”87. Informationen i närbilden fanns redan i den större bilden.
Migration är ett försök att kombinera regndroppslinserna med satellitfotona
(och idén om att en bild redan kan innehålla andra bilder eller nivåer) där
den gemensamma nämnaren är bildernas upplösning och detaljrikedom.
Viola beskriver verkets struktur som: ”a slow continuous journey through
changes in scale, gently evolving into an exploration of a drop of water, re-
vealing in it an image of the individual and a suggestion of the transitory
nature of the mental world he possesses within”.88 Det omständliga i tillvä-
gagångssättet för att filma detta bestod i att Viola flyttade en kamera cirka 50
meter från det uppriggade bordet med vattenkranen (och dropparna), medan
bilden från den här kameran visades på en monitor och blev där ungefär lika
stor som ett frimärke. En andra kamera filmade sedan av monitorn (så kallad
rescanning). Denna kamera hade en 35 mm makrolins med fixerat fokus
placerat intill monitorn så att den lilla bilden fyllde dess vy. Bildens upplös-
ning blev så låg att det enda som syns är de vertikala fosforränderna på
skärmens yta. Detta är den första bilden i Migration som ackompanjeras av
ljudet från en gonggong. Viola började sedan stegvis flytta studiokameran
närmare scenen vilket gjorde bilden på monitorn större, samtidigt som han
flyttade den andra kameran bakåt från monitorn så att dess vy förblev i
samma storlek som monitorbilden. Fosforränderna närmar sig efter varje
förflyttning av kamerorna för att glida över i en högupplöst bild. Filmningen
skedde inte i realtid, utan filmen stoppades och sedan flyttades och justera-
des kamerorna (totalt 20 gånger) för att sedan i klippningen återskapa en
rörelse genom övertoningar mellan tagningarna.

                                
87 Gene Youngblood, “Metaphysical Structuralism…”, op. cit., s. 88.
88 Bill Viola citerad av Youngblood, “Metaphysical Structuralism…”, op. cit., s. 89.
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           Migration, Bill Viola, 1976, färg, mono ljud. Foto: Kira Perov.

Migration, Bill Viola, 1976, färg, mono ljud. Foto: Kira Perov.
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Med mycket få undantag använder Viola alltid ljud som spelats in med bil-
derna, och om bilden sedan saktas ner, gör även ljudet det. Alla filmer sedan
Migration spelades in i stereo, men fram till 1980 redigerades de på WNET
Channel 13 i New York och deras gamla så kallade quadruplex maskiner
hade ingen stereomöjlighet, och följaktligen inte heller slutversionerna av
Violas filmer under den här perioden. Simultant ljud kan ha en effekt av
förstärkt närvaro, men ofta handlar det även om Violas närvaro utanför bild.
Man hör Viola när han producerar det vi får se, till exempel hans fotsteg,
hans viskningar till en assistent eller utrustning som bärs runt. Ibland är det
kanske ett misstag, men antagligen också en medveten strategi för att under-
stryka hans intresse för det subjektiva i perceptionen. Det finns också en
ganska intressant motsättning när man i bilderna får se en magisk illusorisk
händelse (t.ex. i The Reflecting Pool), men samtidigt hör ljudet av Violas
bestyr bakom kameran. I normalfallet skulle sådana ljud förstöra illusionen
totalt, men eftersom själva illusionen i sig inte är poängen fungerar det istäl-
let som en förstärkning av realismen, där den filmiska konstruktionen fram-
hävs. För att tala med Friedrich Kittler finns det imaginära på filmduken och
det reella på ljudspåret,89 och här finns både det imaginära och det reella
inom samma fenomenologiska domän, samma audiovisuella uttryck.

Verket He Weeps for You (1976) skulle man kunna kalla en installations-
version av Migration, men där åskådaren har möjlighet att se sig själv filmad
i reflektionen från vattendroppar. Som Anne Wagner påpekat nyligen i en
artikel om video och performancekonst finns det flera aspekter i detta ”low-
tech” verk som påminner om det Viola gjort senare, men med mer avancerad
teknik.90 Repetitionen och dess inverkan på åskådaren, en fascination för det
lilla omärkbara i världen, en religiös undertext, en tematisering av betrakta-
rens reflektion med mera. Falkenberg beskriver verket med termer som be-
tonar just bildhändelser: ”Indeed He Weeps for You is predicated on an expe-
riential notion of the image-as-event, as the audience watches and waits as
the droplet swells and the picture comes into place.”.91

En poäng som understryks av i princip alla Violas videofilmer är att vi
inte upplever en film endast med våra ögon. Vi ser, förstår och känner filmer
med hela vår kropp och i varierande grad med flera av våra sinnen. Det
handlar inte i första hand om filmupplevelse genom identifikation med ka-
raktärer eller andra positioner i filmerna, utan snarare genom vad Sobchack
kallar ”…the sense and sensibility of materiality itself.”.92

The Reflecting Pool är ett av Violas mest kända verk, och det är kanske
där bildpassagerna är som tydligast. Filmen visar i korthet en man (Viola
själv) som går fram till en pool, eller en damm, belägen i skogsmiljö, och

                                
89 Se Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, op. cit.
90 Anne Wagner, “Performance, Video, and The Rhetorics of Presence”, October, nr. 91,
2000, s. 59-80.
91 Merrill Brooke Falkenberg, op. cit., s. 143.
92 Vivian Sobchack, ”What My Fingers Knew”, op. cit., s. 7.
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hoppar i (eller nästan i alla fall) går upp, och går därifrån. Men det sker
mycket mer än vad ett handlingsreferat kan återge. Filmen, som är 7 minuter
lång, bygger på kombinationen av flera rörelser, flera hastigheter i samma
bild. Där finns vattnet som skvalpar i sin takt, där finns träden och Viola som
fryses mitt i hopprörelsen, och där finns ljuset som rör sig i fast motion,
samtidigt som ett antal olika bilder reflekteras i vattnet. En länk mellan vad
Epstein skulle kalla olika “lokala tider”, skapas genom att en droppe vatten
faller från den statiska Viola som hänger i luften, ner i poolen, och skapar
ytterligare en rörelse i ringarna den skapar på vattenytan.93 Ljudet har också
sin egen tid som tycks sammanfalla med vattnets, men som ändå kommer
från någonstans utanför bild och man anar ljud från arbetet bakom kameran.
Poolen reflekterar träden, men inte mannen som hänger i luften ovanför den,
vilket skapar ytterligare osäkerhet kring tidsförloppet. Ytterligare en rörelse
börjar när bilden av Viola i luften sakta tonas bort och till slut helt försvin-
ner. Det är som man vill greppa efter den försvinnande kroppen och oskär-
pan och suddigheten ger en möjlig haptisk dimension till bilderna. Sedan
kommer två personer gående från höger i bild, men nu syns endast deras
spegelbilder som rör sig i vattnet. Reverse motion av ringar och den fallande
droppen (med ”reverse” ljudeffekt), en naken Viola stiger upp ur vattnet, går
bortåt och övertonas bort efter ett dopp i de olika tidsskikt som den rörliga
bilden möjliggör. Passagerna mellan de olika tiderna i filmen utgörs av plas-
tiska bildhändelser.94

                                
93 Se Jean Epstein, L’Intelligence d’une machine, op. cit.
94 Gene Youngblood har räknat till hela 16 olika bilder eller reflektioner i vattnet och hela
verket består av 19 tagningar på fyra olika band, som kombinerats i en bild med teknik som
vid den tiden, alltså 1977, var relativt avancerad och i princip endast möjlig på grund av vi-
deomediets elektroniska bas. Se Youngblood, “Metaphysical Structuralism…”, op. cit., s. 94-
97.
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The Reflecting Pool, Bill Viola, 1977-79,
video, färg, mono ljud. Foto: Kira Perov.
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En liknande bildstrategi finns i Ancient of Days, som börjar med reverse
motion i ljud och bild av ett brinnande bord och en stol i ett övergivet land-
skap. Filmen spelar sedan tydligt på dualiteten och kontrasten mellan folk-
tom, öde natur (bergsmiljö) och tempofylld storstad. Även här finns olika
tider i samma bild, olika hastigheter som integreras. Till exempel när en liten
pojke sitter i förgrunden och leker med något i skogskanten, samtidigt som
man långt i bakgrunden ser snö och molntäckta berg. Det känns först som en
enhetlig bild, men plötsligt skingras molnen på någon sekund, samtidigt som
pojken fortsätter att plocka med sina pinnar (eller vad det är) i samma takt.
Två vitt skilda tider möts och utvecklas mot varandra när det på grund av
ljuset ser ut som flera dygn går för berget medan pojken kliar sig i huvudet.
Tiderna förenas genom en bildhändelse där först berget, och sedan hela bil-
den, manipuleras till en kornighet som får det att se ut som sliten gulnad väv,
samtidigt som en utzoomning börjar och avslöjar att det vi egentligen såg var
en avfilmad storbildskärm i en hektisk stadsmiljö. Skärmens varma brungula
ton kontrasterar här mot stadens gråa kalla ljus. Utzoomningen fortsätter en
bit, stannar upp, tv-bilden är frusen, men kommer till liv igen med bilder
bl.a. på vindsurfare. Texten “Ride the Wind!” dyker upp på skärmen och blir
som en kommentar till mediets symbiotiska förhållande till naturen och det
avbildade. Samtidigt börjar kameran zooma in, men nu något lägre ned mot
trottoaren, övertoningarna ökar i takt och kombineras med slow motion av
både ljud och bild. Det ligger förstås nära till hands att tänka sig gatan som
ett flöde, en flod där olika hastigheter hela tiden möts för att tillsammans
skapa en annan hastighet, en rytm som uppfattas som en enhet.
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Ancient of Days, Bill Viola, 1979-81, video, färg, stereo ljud. Foto:
Kira Perov

Ancient of Days, Bill Viola, 1979-81, video, färg, stereo ljud. Foto:
Kira Perov.
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Jag tror att dessa bildpassager, dessa variationer i bildens materialitet är en
central aspekt i vad Viola försöker göra med sina bilder. Som Falkenberg
uttrycker det: ”Viola seems to rely on the marvel and surprise of sophistica-
ted variations of image and sound as an effort to elicit both an immediate
emotional reaction and a prolonged and engaged intellectual response.”95

Den dubbelhet som Falkenberg lyfter fram kan man även återfinna inom
teoribildningen kring det figurala, där det finns aspekter som bygger på en
direkt känslomässig reaktion eller upplevelse, men där det också finns
aspekter som tar tid, som kräver en process både i bilderna och hos åskådar-
na. Den här typen av processer eller passager i bilderna är också något som
går att förstå i termer av en haptisk visualitet, det vill säga olika typer av
visuella uttryck som genom bildmanipulationer etablerar en mer kroppsligt
förankrad relation till åskådarna. Det handlar om en betoning av känselsin-
net, men fortfarande om ett sätt att se. Hur en haptisk visualitet kan förstås
och tolkas i förhållande till Bill Viola och det figurala är ett centralt tema för
nästa avsnitt.

                                
95 Merrill Brooke Falkenberg, op. cit., s. 166.
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Chott el-Djerid - öknens haptiska rumslighet

No one can look directly at the sun or at death;
or at the desert, for it is both the sun and death.96

EJ NAMNGIVEN MEHARIST

The Desert has occupied a central place in my work for the past
20 years. A recurring theme and motif, the desert is an essential
crossover point and meeting place of the inner and outer worlds
of human being, and I have approached its terrain not only as
the raw material of landscape but of the human psyche as
well.97

BILL VIOLA

För samtida västerländska betraktare är den fotografiska bilden av öknen
ofta ett övergivet, tomt landskap av sand och dynformationer. Men som
bland andra Mounira Khemir påpekar är detta en bild som tagit form stegvis.
Tidiga fotografer i öknen försökte uppnå sublima bilder genom att eliminera
alla människor, men enligt Khemir också utan förmågan att egentligen för-
medla den känsla som öknen kunde ge. En känsla man skulle kunna beskriva
som en flytande och samtidigt ögonblicklig känsla av rumslighet. I väster-
ländskt måleri är det starka centralperspektivet ofta knutet till betydelsen och
vikten av den händelse som avbildas. Men de tidiga fotografer som arbetade
i öknen ”appear to have been somewhat lost when faced with the immense
space of the desert. Is the desert therefore, by its nature, by the void cast in
the heart of the image, all about mimesis and representation?”98 Även om

                                
96 Ej namngiven meharist (ökenryttare), citerad av Mounira Khemir, ”The Infinitive Image of
the Desert and its Representations”, i The Desert, London: Thames & Hudson 2000, s. 52.
97 Bill Viola, ”Déserts 1994”, i Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit., s. 262.
98 Mounira Khemir, op. cit., s. 54
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Khemir inte riktigt svarar på frågan tror jag att ett nekande svar är relativt
riskfritt, särskilt i förhållande till Bill Violas bild av öknen. Det är inte endast
en avbild, utan snarare ett försök att fånga en känsla som inte nödvändigtvis
en så naturtrogen representation som möjligt skulle kunna ge.

Öknen i sig väcker, kanske mer än många andra motiv, frågan om illusion
och om vad man egentligen ser. Hettan i öknen manipulerar, böjer och för-
vränger ljusets flöde så att vi ser saker som inte finns, och ser saker på ett
sätt som vi inte annars skulle ha gjort. Det finns också något monumentalt
bestående över öknen, samtidigt som den är i ständig förändring, ett ständigt
flöde av sand.

Det finns även idéer om att just öknen som plats inbjuder till eller genere-
rar visuella uttryck som bygger på en rörelse mellan avbildning och abstrak-
tion. Litteratur- och teologiprofessorn David Jasper skriver till exempel om
konstnären Georgia O’Keeffes ökenrelaterade tillvaro och konst: ”From the
beginning, long before she withdrew into the desert, O’Keeffe’s art began a
journey from acute and precise observations of the particularities of nature
and natural phenomena towards abstraction, a journey that the desert itself
seems to provoke and embody.”.99

Chott el-Djerid är namnet på en vidsträckt saltsjö i den tunisiska Sahara-
öknen, men i Violas film finns också bilder från ett ökenlikt vintrigt prärie-
landskap i Illinois och i Saskatchewan (i Canada), några av dem inspelade i
snöstorm. ”The opposite climatic conditions induce a similar aura of uncer-
tainty, disorientation, and unfamiliarity.”, som Viola uttrycker det.100

Det finns många konstnärer, men även filosofer och kulturteoretiker, som
har fascinerats av öknen, hur den upplevs och vad den kan göra med våra
sinnen. För att sätta in Violas bilder i ett sammanhang och försöka bredda
förståelsen av dem kan mediefilosofen Paul Virilio vara en lämplig start-
punkt. Virilio använder öknen som utgångspunkt för hur öknens hägringar
har kommit att ersättas av teknologins hägringar. Han skriver till exempel:
”The mirages of technology have replaced the mirages of the desert, and
instead of atmospheric decoys there are now optical illusions of special ef-
fects of the electromagnetic domain.”101

En av de mest utmärkande aspekterna hos öknens rumslighet är horison-
ten. Med Virilios ord: ”[T]he horizon line is the apocalyptic sign of all de-
serts: desert of water (the sea), desert of earth and desert of air (in the at-
mosphere)”102 Bill Viola beskriver hur han använde ett specialanpassat tele-
objektiv för att filma just horisonten och för att låta kameran möta både bil-
dens gränser och perceptionens gränser, vid en punkt där det normala

                                
99 David Jasper, The Sacred Desert, London: Blackwell 2004, s. 111.
100 Bill Viola, kommentar till filmen i David A. Ross (red.), Bill Viola, New York: Whitney
Museum of American Art/Flammarion 1998, s. 68.
101 Ibid., s. 108-109.
102 Paul Virilio, ”The Twilight of the Grounds”, i The Desert, London: Thames & Hudson
2000, s. 104.
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tillståndet i någon mening bryts sönder.103 Det finns inte tillräckligt, eller för
mycket, visuell information som får oss att uppleva något som inte finns i
den fysiska verkligheten. Referenser för hastighet och för geografisk orien-
tering förvrängs och mediet får istället skapa sin egen perception, sin egen
verklighet. Vi befinner oss i ungefär samma situation som Virilio kallar ”the
twilight of the grounds”.104

I horisonten blir på något sätt också en rumslig desorientering och kom-
pression sammankopplad med och beroende av en temporal förvrängning,
eller kompression. Detta är, som vi sett, en viktig aspekt i Jean Epsteins tän-
kande och Violas film utgör ett tydligt exempel på vad Epstein kallar ett
temporalt perspektiv. Följande kommentar från Virilio blir också nästan som
en förklaring till varför Viola i det här sammanhanget väljer ett kraftigt tele-
objektiv: ”Just as deep-sea divers experience changes in water pressure, the
viewer is subjected to the vast temporal compression of geophysical distan-
ces. At this precise moment, the immobile traveler is subjected not only to
atmospheric pressure, but also to the telescopic implosion of landscapes, of
the TELEOBJECTIVE horizons that supplant topographical limits.”.105

Virilio skriver också om hur teknologisk utveckling sällan handlar om att
utveckla eller förstärka individen, utan tvärtom leder det till en ”physiologi-
cal desertification of the individual”.106 För Virilio leder den här diskussio-
nen vidare till hur öknen påverkar våra sinnen, nästan ger oss fler sinnen,
eller åtminstone medierade sinnesupplevelser. ”The desert of sand, the desert
of salt has been replaced by the desert of senses.”, skriver han.107 Och vidare:
”The chemical substances of narcotics and their hallucinogenic effects will
be replaced by an electronic product, a hallucinogenic that risks extingui-
shing all discoveries and surprises, particularly those linked to perspecti-
ve–the depth range of sense-related acts. In addition to classic perspectives
of vision and hearing, there will be the unorthodox perspective of
touch–remote touch.”108 Även om Virilio utvecklar det här resonemanget i
konkret bemärkelse i förhållande till datahandskar och joysticks som ger
taktil respons vid interaktion, så är grundidén redan närvarande i den haptis-
ka visualitet som jag menar utmärker flera av Violas videofilmer. För att
belysa den här aspekten ytterligare ska jag utveckla diskussionen kring det

                                
103 Bill Viola, kommentar till filmen i David A. Ross (red.), Bill Viola, op. cit., s. 68.
104 Paul Virilio, ”The Twilight of the Grounds”, op. cit., s. 105. Virilio skriver vidare: ”After
twilight falls, the shadow line separating day from night appears, the last border between the
desert of plenitude and that of the cosmic void–this twilight of the grounds, in which all appa-
rent reference points for position and composition of speed vanish.”
105 Ibid., s. 106-107.
106 Ibid., s. 109.
107 Ibid., s. 116.
108 Ibid., s. 116.
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haptiska, ett begrepp som använts bland annat av filosoferna Gilles Deleuze
och Felix Guattari i deras analys av just ökenlandskap.109

Det finns en rörelse mellan sinnen i Violas bild av öknen, ett försök att
förmedla mer än en bild. Den rörelse jag uppfattar som tydligast går från det
visuella till det haptiska och det är vad till exempel Laura U. Marks kallar
”video haptics”.110 Men för att förstå vad haptisk visualitet egentligen kan
vara krävs en kort begreppshistorik,111 och ett namn som hela tiden åter-
kommer i sammanhanget är konsthistorikern Alois Riegl. Både Marks, Dalle
Vacche, Lundemo, och tidigare Deleuze och Guattari utgår till stor del från
Riegls idéer om en haptisk visualitet. Riegl utvecklar idéerna om ett haptiskt
och ett optiskt förhållande mellan åskådaren och konsten i ett antal texter
från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.112 Begreppen inspirerades
till stor del av en inflytelserik essä av skulptören Adolf von Hildebrand, The
Problem of Form in the Visual Arts (1893), där han skrev om olika vyer som
”near” och ”distant”. Detta utvecklar sedan Riegl (och även Wölfflin i kate-
gorierna ”linjär” och ”målerisk”)113 där han beskriver det nära eller haptiska
som analogt med känselsinnet, eftersom det bygger på en mental syntetise-
ring av en rad diskontinuerliga sinnesintryck.114 Det avlägsna eller optiska
däremot är just avlägset och erbjuder en överblick av objekt i rummet.
Tvärtemot vad jag har argumenterat för om det haptiska och det figurala som
ett i första hand subjektivt kroppsligt modus, så såg Riegl det haptiska som
mer objektivt och det optiska som mer subjektivt. Utan att gå in på detaljer
kan man säga att jag här i grova drag följer Walter Benjamins omkastning av
begreppen i essän ”Konstverket i den tekniska reproduktionens tidsålder” där
han ser det taktila och chocker som en subjektiv kroppslig upplevelse av det
moderna, medan det optiska respekterar auran och en mer fristående objektiv
kontemplation över verket.115 Som vi snart ska se gör Deleuze och Guattari
ytterligare en variation på dessa termer.

                                
109 Gilles Deleuze och Félix Guattari, Mille plateaux, Paris: Les Éditions de Minuit 1980. Se
vidare nedan.
110 Laura U. Marks, Touch, op. cit.
111 En rimlig startpunkt kan man förstås även hämta från ett traditionellt uppslgsverk. Så här
beskriver NE termen: haptisk (grek. haptiko´s 'möjlig att förnimma med känselsinnet', av
ha´ptomai 'vidröra'), egenskapen hos en form att framstå särskilt tydlig för beröringssinnet, i
motsats till optisk. Termen brukas främst om skulptural och konturpräglad form i bildkonst
och arkitektur.
112 I första hand Problems of Style, [1893], Princeton: Princeton University Press 1992, samt
Late Roman Art History, [1901-1923], Rom: Bretschneider 1985.
113 Angela Dalle Vacche diskuterar både Riegl, Hildebrand och Wölfflin i introduktionen till
The Visual Turn, op. cit.
114 Maragaret Iversen beskriver detta tydligt i sin bok Alois Riegl: Art History and Theory,
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 1993, s. 9-15.
115 Walter Benjamin, ”Konstverket i den tekniska reproduktionens tidsålder”, [1936], i Astrid
Söderbergh Widding (red.), Sätt att se – Texter om estetik och film, Stockholm: T. Fischer &
Co. 1994, s. 112-145.
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För Laura U. Marks handlar det haptiska också om en metod och ett kri-
tiskt förhållningssätt, som i vissa delar påminner om det jag tidigare kallat ett
figuralt förhållningssätt.116 Marks menar till exempel att det i den här typen
av analys inte finns något behov av att tolka, utan bara ”to unfold, to increa-
se the surface area of experience.”117 Även om Marks inte riktigt lyckas tyd-
liggöra skillnaden mellan att tolka och att öka ”upplevelseytan”, så finns det
något i angreppssättet som påminner om ett figuralt förhållningssätt.118

Marks kopplar också det haptiska till en form av kunskap som har mycket
gemensamt med det alternativa dokumentära kunskapsmodus jag diskuterade
i föregående avsnitt. Marks betonar hur synsinnet inte är något frånkopplat
från det kroppsliga (även om det finns sådana historiska tendenser) utan det
finns vad hon kallar en ”…intercultural undercurrent of haptic visuality con-
tinues to inform an understanding of vision as embodied and material.”119

Och vidare: ”Haptic images do not invite identification with a figure so
much as they encourage a bodily relationship between the viewer and the
image.”120

Marks har i boken Touch undersökt ett stort material videokonst från de
senaste tio åren och en slutsats hon kommer fram till är att allt fler konstnä-
rer har börjat utforska videomediets haptiska egenskaper. ”Many of these
works seem to express a longing for a multisensory experience that pushes
beyond the audiovisual properties of the medium.”, skriver hon.121

Marks använder det haptiska för att betona en blick som ”moves on the
surface plane of the screen for some time before the viewer realizes what it
is she is beholding.”122 Marks menar att haptisk video endast gradvis, om
någonsin, går mot figuration, vilket jag i det här sammanhanget tolkar som
ett sätt att beskriva ett rum mellan det figurala och det fotografiskt indexi-
kala, mellan abstraktion och representation. Marks menar också att en viktig
källa och utgångspunkt för haptiska videoverk är mediets elektroniska mani-
pulerbarhet.

För att visa på den begreppsliga variation som finns i förhållande till det
haptiska ska jag kort redovisa ytterligare några diskussioner som förts kring
begreppet. En begreppsdiskussion som också visar på möjliga kopplingar
och avgränsningar i relation till det figurala.

Mark B.N. Hansen är särskilt relevant eftersom som han använder be-
greppet i en analys av några av Bill Violas verk. Hansen skriver huvudsakli-
gen om Violas senare verk som bygger på digital bildmanipulering, men

                                
116 Se avsnittet om det figurala som metod i kapitel 1.
117 Laura U. Marks, Touch, op. cit., s. xi.
118 Till exempel när det gäller att se och diskutera fält eller aspekter som ofta utelämnas från
bildanalys. Se i första hand kapitel 1 om det figurala inom konst- och filmteori.
119 Laura U. Marks, Touch, op. cit., s. xiii.
120 Ibid., s. 3.
121 Ibid., s. 3.
122 Ibid., s. 8.
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hans analyser är relevanta i det här sammanhanget eftersom de sätter fingret
på medieteknologins förhållande till idéer om haptisk visualitet. Men som vi
ska se, skiljer sig även Hansens användning av termen haptisk något från den
jag använder här. Ett grundargument hos Hansen är att Viola med teknolo-
gins hjälp ”laddar” bilderna med stimuli som inte normal perception kan
uppfatta, men som vi ändock kan uppleva och känna i kroppen. Därför akti-
veras en typ av haptisk rumslighet. Så här skriver Hansen: ”Viola’s aesthetic
experimentation with new media intensifies the now by literally overloading
it with stimuli (units of information) that are properly imperceptible (i.e.
imperceptible to natural perception).”.123 Hansen skriver i huvudsak om Vi-
olas Passions serie och verk som Quintet of the Astonished (2000), Quintet
of Remembrance (2000), Anima (2001), Six Heads (2001) och Man of Sor-
rows (2001). Utmärkande för dessa verk är att de använder extrem slow mo-
tion, ibland är rörelsen knappt förnimbar, vilket också förstärks av visnings-
formen då flera verk visas traditionellt inramade som tavlor. Verken visar
människokroppar och ansikten i olika varianter och Hansen grundar sitt re-
sonemang bland annat i psykologiska teorier om upplevelsen av ansiktsut-
tryck. Han skriver: ”[T]he affective shifts on the faces of the represented
figures trigger richly nuanced resonances in the body of the viewer. These
resonances can be understood as a kind of embodied correlate of the mic-
rophysical stimuli themselves (i.e. the machinic registration of temporal
phenomena).”124

Hansens användning av begreppet skiljer sig markant från de analyser
Trond Lundemo gör, vilka i huvudsak bygger på att det haptiska (till skillnad
från det taktila) är del i en rumslighet som är ”un-inhabitable”. Lundemo
definierar alltså det haptiska som något ”un-inhabitable” och menar att man
bör vara försiktig att sammankoppla det abstrakta med det haptiska. Han
skriver: ”The concept of a haptic mode of vision /.../ is not to be understood
as an abstraction. /…/ Instead it describes an un-inhabitable space.”.125

Med hänvisning i huvudsak till Diderots analys av blindhet, menar Lun-
demo att det inte finns bra argument för en övergång från ett sinne till ett
annat, men Hansen menar att senare forskning av bland andra Raymond
Ruyer, Daniel Stern och andra visar på att det finns just sådana länkar.126

Lundemos begreppsanalys sker i samband med en analys av funktionen
hos svarta fält i filmbilder inom tidig film. Han noterar att svarta fält inom
tidig film oftast inte utgör någon form av abstraktion, även de utgör ett brott

                                
123 Mark B.N. Hansen, op. cit., s. 260.
124 Ibid., s. 261. Hansens resonemang bygger här i huvudsak på psykoanalytikern Daniel
Sterns idéer om ”vitality affects”.
125 Trond Lundemo, ”The Colours of Haptic Space in Moving Images”, i Alice Autelitano,
Veronica Innocenti och Valentina Re (red.), The Five Senses of Cinema, Udine: Forum 2005,
s. 265.
126 Se Mark B.N. Hansen, op. cit., s. 260-261. Denis Diderots analys finns i Lettre sur les
aveugles, [1749], Genève: Éditions Droz 1963.
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i representationen (med syfte att till exempel utföra filmiska trick som
tidshopp eller förening av saker som vore omöjliga utanför filmen). Lunde-
mo menar att svarta (och även vita) fält ibland användes ”… to suspend the
indexical capacities of the photographic image, and to produce gaps of invi-
sibility within the image.”, men att detta inte är något som gör bilden ab-
strakt.127 Detta är en viktig observation som också visar på skillnaden från
andra typer av t.ex. modernistisk användning av svarta fält som abstraktion.
De svarta bildfälten har här alltså ett helt annat syfte än till exempel Male-
vitjs svarta kvadrater. I likhet med Riegl gör Lundemo vidare en distinktion
mellan taktil och haptisk, där det taktila handlar om fysisk beröring (eller i
vissa fall representationer av beröring), medan det haptiska innebär att kän-
selsinnet aktiveras via synsinnet, det haptiska förstås som ett sätt att se.
”Haptic space is not one that invites you to physically touch it, it is instead
an investigating mode of vision.”, skriver Lundemo.128

Lundemo beskriver det haptiska som ett begrepp som går bortom dikoto-
min mellan det figurativa och det abstrakta och därför är relevant för den
tidiga filmens svarta fält eller rum, som just är varken föreställande elller
abstrakta. Lundemo menar också att Deleuze använder Riegls begrepp på
samma sätt i sin studie av Francis Bacon. Det stämmer visserligen att Deleu-
zes studie kan läsas som just en kritik av de historiska dikotomierna mellan
det figurativa och det abstrakta och termen haptisk blir för Deleuze ett sätt
att beskriva ”an element of touch proper to vision”.129 Den rumslighet Deleu-
ze beskriver och analyserar skiljer sig dock från de svarta fält Lundemo fo-
kuserar, och för Deleuze beskriver det haptiska inte något väsensskilt från
varken det figurativa eller det abstrakta, utan det handlar om olika former av
synteser, mellanlägen och gradvisa förskjutningar mellan de två kategorier-
na. Som jag diskuterade i kapitel 1 ser Deleuze isoleringen av karaktärer i
Bacons måleri som en möjlig väg bort från det figurativa, men utan att ham-
na i abstraktion. Deleuze utvecklar också det haptiska tillsammans med Felix
Guattari i boken Mille Plateaux och gör då en läsning som är mer relevant i
förhållande till det figurala. I korthet går den ut på samma distinktion mellan
det taktila och det haptiska som Lundemo gör, men med den skillnaden att
det haptiska ändock ses som ”inhabitable”.130

Det som faller utanför Lundemos dikotomi är just dessa olika mellanlägen
mellan abstraktion och avbildning som jag här diskuterat hos både Epstein
och Viola. Dessa rörelser och utbyten mellan det abstrakta och det represen-
terade är ett central område för det figurala och även för en haptisk visualitet
så som jag här använder begreppet. Lundemos läsning av Riegl är värdefull
för att belysa bland annat de svarta fält inom stumfilmen han skriver om,

                                
127 Trond Lundemo, ”The Colours of Haptic Space in Moving Images”, op. cit., s. 266.
128 Ibid., s. 268.
129 Ibid.
130 Se Deleuze och Guattari, Mille Plateaux, op. cit. Jag återkommer till Deleuze och Guatta-
ris diskussion nedan.
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men det är en läsning som går emot Deleuzes och Guattaris tolkningar och
som även begränsar en mer flexibel användning av begreppet. Jag har därför
valt att följa Deleuzes och Guattaris analys (vilket även Marks och Hansen
till stor del gör) eftersom det möjliggör kopplingar och klargöranden i för-
hållande till det figurala. Att se en haptisk visualitet som något till viss grad
”inhabitable” går även i linje med den välkända kritik som länge riktats mot
Descartes strikta uppdelning mellan kropp och själ, mellan yttre och inre.131

Det haptiska och det figurala förenas här i Lyotards grundargument om att
det figurala är något som åskådaren upplever ”stående inom representatio-
nen”.132 Det är dock värdefullt att upprätthålla en analytisk uppdelning mel-
lan taktil och haptisk. Här kan Deleuzes analys av det taktila hos Bresson
vara belysande för den distinktion jag här gör mellan det taktila och det hap-
tiska. Så här skriver Deleuze om Bresson:

[D]et är det taktila som kan utgöra en ren sinnlig bild, men endast om handen
avstår från sina greppande och motoriska funktioner och nöjer sig med en ren
beröring. /…/ [D]et är Bresson /…/ som gör beröring till ett objekt för blick-
en i sig. Bressons visuella rumslighet är en fragmenterad och frånkopplad
rumslighet, men vars delar har en allt närmare manuell koppling. Handen tar
alltså en roll i bilden som vida överskrider handlingens sensi-motoriska krav.
/…/ Handen dubblerar dess gripfunktion (av objekt) med en kopplande funk-
tion (av rum) ; men då är det hela ögat som dubblerar dess optiska funktion
med en egen ”haptisk” funktion, om man följer Riegls formula för att beskri-
va en beröring som är specifik för blicken.133

Deleuze visar på en nyanserad förståelse av det taktila hos Bresson, men det
handlar ändock i grunden om representationer av taktilitet (t.ex. närbilder av
händer) och inte om bildmanipulationer som bygger upp en haptisk visuali-
tet. Constance Classen ger uttryck för en liknande förståelse av det taktila i
dagens visuella kultur när hon i The Book of Touch skriver:

[W]e live in a society of the image, a markedly visual culture, while there
may be many representations of touch there is often nothing actually there to
feel. The attractions of advertising, television, or the Internet, are designed to
be consumed by the eyes and the ears. The endless appeal to the sense of
touch one finds in contemporary visual imagery, unaccompanied as it is by

                                
131 Se till exempel Antonio R. Damasio, Descartes misstag, [1994], Stockholm: Natur och
Kultur 2003.
132  Jmf. diskussion i kapitel 2.
133 Gilles Deleuze, Cinéma 2, op. cit., s. 22. [C]’est le tactile qui peut constituer une image
snensorielle pure, à condition que la main renonce à ses fonctions préhensive et motrices pour
se contenter d’un pur toucher. /…/ [C]’est Bresson /…/ qui fait du tact un objet de la vue pour
elle même. En effet, l’espace visuel de Bresson est un espace fragmenté et déconnecté, mais
dont les parties ont un raccordement manuel de proche en proche. La main prend donc dans
l’image un rôle qui déborde infiniment les exigences sensori-motrice de l’action. /…/ La main
double sa fonction préhensive (d’objet) avec une fonction connective (d’espace) ; mais, dès
lors, c’est l’œil tout entier qui double sa fonction optique avec une fonction proprement ”hap-
tique”, suivant la formule de Riegl pour designer un toucher prorpe au regard.”
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actual tactile gratification, may have helped make touch the hungriest sense
of postmodernity.134

Classens beskrivning förefaller fullt rimlig i förhållande till representationer
av känsel och beröring, men den utelämnar samtidigt aspekter av haptisk
visualiet. I just den typen av bilder som Classen nämner finns ofta vad jag
benämnt en haptisk visualiet, alltså inte representationer av beröring och inte
heller direkt taktil påverkan, utan en typ av visualitet som engagerar känsel-
sinnet genom bildmanipulationer av olika slag.

Med dessa begreppsliga utvecklingar och preciseringar blir det lättare att
beskriva och förstå Bill Violas bilder och bildmanipulationer av ökenland-
skap. Öknen är, inbillar jag mig, svår att manipulera, men där finns en stän-
dig spänning mellan rörelse och vila som också är en central aspekt i flera av
Violas videofilmer, vilket vi såg i föregående avsnitt i till exempel Ancient of
Days (1979-1981), The Reflecting Pool (1977) and The Passing (1991). I
ökenlandskapet finns även vad Epstein skulle kalla en annan tid eller en för-
skjuten tidsskala. Vår normala perception uppfattar inte många av de lång-
samma förändringar som styr sandens formationer i ständig rörelse.

Viola ser hela tiden paralleller mellan naturen och kameran i deras sätt att
förändra och förvanska synintryck. Om hägringarna i Chott el-Djerid-öknen
skriver han: “Here the intense desert heat manipulates, bends, and distorts
the light rays to such an extent that one actually sees things that are not the-
re.”135 Filmens undertitel, ”Ett porträtt i ljus och hetta”, är vägledande. I ter-
men porträtt ligger också en kombination av att vara trogen det som porträt-
teras, men samtidigt tillföra något av sig själv, tillföra en konstnärlig dimen-
sion om man så vill. Början av Chott el-Djerid skulle man kunna beskriva
med samma ord som början av Epsteins Le Double Amour: bilden böjs av sin
vithet. Det är nästan smärtsamt att titta på det starka ljuset. Vit snö tar upp
hela synfältet, några träd eller buskar skymtar vid horisonten, försvinner, och
kommer tillbaka, men tydligast är ändå en känsla av desorientering av hur
både bilden och verkligheten förvrängs. Kamerans mikrofon störs också av
vinden och bilden böljar bokstavligen när den zoomar in på en byggnad. Det
är svårt att avgöra om det är tekniken, eller naturen som är orsaken, men det
är i vilket fall tydligt att bilden tvekar, att den svajar, att motivet är undfly-
ende.136 Det är också en bild där blicken sätts på prov. Vad ser jag? Var är
jag? Är det någon som kommer gående där i horisonten? Här som i flera av
Epsteins filmer blir oskärpan och suddigheten något som skapar eller ac-
centuerar en haptisk dimension i bilderna.

                                
134 Constance Classen, ”Fingerprints”, i The Book of Touch, op. cit., s. 2.
135 Bill Viola, ”1979”, i Reasons for Knocking at an Empty House, op. cit., s. 55.
136 För att redan här skapa en länk till de kommande ökenlandskapen i filmen använde Viola
en sorts värmelampa (”a butane camp stove”) som han höll under kamerans lins för att på så
sätt skapa värmevågor som sätter bilden i rörelse. Se Gene Youngblood, ”Metaphysical
Structuralism…”, op. cit., s. 98.
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Chott el-Djerid (A Portrait in Light and Heat), Bill Viola, 1979, video,
färg, mono ljud. Foto: Kira Perov.

Chott el-Djerid (A Portrait in Light and Heat), Bill Viola, 1979, video,
färg, mono ljud. Foto Kira Perov.
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Efter inledningen till Chott el-Djerid följer en sekvens med statiska bilder,
som i ett bildspel med mycket snarlika bilder som ger en effekt av jump-cut
klipp (Viola har använt i princip samma metod som i filmen Migration, det
vill säga att kameran flyttas stegvis långa sträckor och sedan klipps det ihop
till en rörelse). Men klippen sker endast visuellt, ljudet är kontinuerlig vind-
blås och följer på så sätt en annan tid. Kameran filmar vid ett tillfälle reflek-
tioner i en röd oas/vattensamling, vattnets svagt böljande rörelser övertonas
till den vibrerande heta luften som gör berg och moln till oskarpa böljande
föremål i bakgrunden. Plötsligt kommer en stark blå färg. Himmel? Vatten?
Svårt att avgöra, precis som det är svårt att titta på bilderna utan att försöka
identifiera vad man ser och svårigheten är en balansgång mellan abstraktion
och representation, som här har sitt ursprung både i naturens och i kamerans
mediering.

Jag vet inte om det beror på objektivvalet (ett stort 800 mm objektiv),
men filmen ger också en känsla av smygfilmning i öknen. Till exempel när
ljudet plötsligt nästan helt tas bort, kameran spanar på några motorcyklister
som närmar sig i tysthet, men så återkommer ljudet och tystnaden skapar
som en lucka i filmens flöde. Öknen är inte öde i Violas film, utan det är
nästan hela tiden någon människa, någon byggnad eller något fordon i syn-
fältet, men allt avpersonifieras ändå till stor del genom bildens oskärpa och
vibrationer, en elektronisk öken om man så vill, där det är svårt att komma i
kontakt med omgivningen.

Vinden/luften rör sig oftast från höger till vänster i filmen. Rörelserna
skapar en sedimenterad bild där det är svårt att avgöra vad som är mark, luft
eller vatten, vad som är verkligt eller reflektion. Kameran är oftast statisk,
men ibland förekommer in- och utzoomningar. Det är förstås inte bara bilder
som kan förmedla öknens utsträckning och dimensioner, utan som i så
många andra miljöer beror uppfattningen av avstånd mycket på ljudet.

Fotografen och filmaren Raymond Depardon säger att öknen är svår att
fotografera, men samtidigt ett ställe som passar hans sätt att ta bilder. Han
säger att det har med blyghet att göra: ”I’ve always photographed people
from behind, things from a distance; I don’t like getting to close.” Precis
samma känsla av tvekande och självskyddande avstånd tycker jag mig upp-
leva i Violas videografiska ökenporträtt.

Gilles Deleuzes och Felix Guattaris användning av termen haptisk i boken
Mille Plateaux är i hög grad relevant för Violas ökenbilder. Deleuze och
Guattari använder termen haptisk när de försöker beskriva vad de kallar en
”espace lisse”137 (det släta rummet, jmf. eng. smooth space). Ett rum (eller
rumslighet) som man rör sig i genom att konstant referera till den allra när-
maste omgivningen, som om man navigerar genom ett fält av sand eller snö.
En rumslighet där det är svårt att bedöma avstånd och där man inte kan na-

                                
137 Gilles Deleuze och Fleix Guattari, Mille plateaux, op. cit., Se kapitlet ”1440 – Le lisse et le
strié”, s. 592-625.
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vigera med hjälp av abstraktioner hos en karta, utan med haptisk perception,
som hela tiden måste förhålla sig till rummets skiftande utseende.

Vad som gör ökenlandskapet särskilt relevant är att Deleuze och Guattari
använder nomadfolk (som färdas i till exempel sand eller snö) som huvudex-
empel på haptisk perception. De skriver: ”Det tycks oss som om det släta (le
lisse) är både objektet för en nära syn par excellence och ett element i en
haptisk rumslighet (som kan vara lika mycket visuell, som ljudlig eller tak-
til).  Det räfflade (le strié) däremot hänvisar till en blick mer på avstånd, och
till en mer optisk rumslighet – även om ögat i sin tur inte är det enda organet
som har den här kapaciteten”.138 Deleuze och Guattari förstår inte det optiska
och det haptiska som en dikotomi, utan de glider in i varandra och påverkar
varandra ömsesidigt, vilket jag också tror är fallet i Violas bild av öknen.

Om man följer Deleuze och Guattaris resonemang är det tydligt att det fi-
gurala, i dess olika variationer, huvudsakligen rör sig i det ”släta rummet”,
där bildhändelser och materialiteten är de styrande elementen. Deleuze och
Guattari skriver: ”Det släta rummet fylls upp av händelser eller heccéités,
mycket mer än av formade och uppfattade föremål. Det är ett rum av affek-
ter, mer än av egenskaper. Det är en haptisk perception, snarare än optisk”.139

Och vidare: ”Det är därför som det släta rummet fylls upp av intensiteter,
vindar och ljud, krafter och taktila och ljudliga egenskaper, som i öknen,
stäppen eller istäcken”.140

                                
138 Ibid., s. 615.
139 Ibid., s. 598. ”L’espace lisse est occupé par des événements ou heccéités, beaucoup plus
que par des choses formées et perçues. C’est un esapce d’affects, plus que de propriétés. C’est
une perception haptique, plutôt qu’optique.”
140 Ibid., s. 598. ”C’est pourquoi ce qui occupe l’espace lisse, ce sont les intensités, les vents
et les bruits, les forces et les qualités tactiles et sonores, comme dans le désert, la steppe ou les
glaces.”
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Chott el-Djerid (A Portrait in Light and Heat), Bill Viola, 1979, video,
färg, mono ljud. Foto: Kira Perov

Deleuze och Guattari utvecklar oppositionen slät-räfflad i en rad olika sam-
manhang (teknologiska, marina, matematiska, fysiska), men jag avgränsar
här diskussionen till vad de kallar en estetisk modell. Deleuze och Guattari
menar att haptisk egentligen är ett bättre uttryck än taktil, eftersom det hap-
tiska inte ställer två sinnesorgan mot varandra, utan tillåter även ögat att ha
denna funktion, som inte är optisk i grunden.141 De skriver:

Där seendet är nära, är inte rummet visuellt, eller snarare ögat har i sig en
haptisk funktion och inte en optisk : det finns ingen linje som separerar jor-
den från himlen, de är av samma substans; det finns varken horisont, fond,
perspektiv, gräns, kontur, form eller centrum: det finns inget förmedlande av-
stånd, eller allt avstånd är förmedlande.142

                                
141 Samma terminologiska resonemang finns redan hos Riegl som också förespråkar haptisk.
Vivian Sobchack däremot har valt att hålla sig till taktil, i hennes fall för att betona att det inte
handlar om en metaforisk, utan en bokstavlig tatktil påverkan. Båda termerna förekommer
alltså i diskussionerna, men jag tror det är rimligt att upprätthålla den skillnad som Riegl
introducerar och som Deleuze och Guattari bygger vidare på. Därför fokuserar min analys på
en haptisk visualitet och inte en taktil dito. Ett skäl till det är också att begreppet taktil visua-
litet förekommer även i en annan variant som då inbegriper representationer av taktilitet (t.ex.
närbilder av händer som vidrör något).
142 Gilles Deleuze och Félix Guattari, Mille plateaux, op. cit., s. 616. ”Là ou la vision est
proche, l’espace n’est pas visuel, ou plutôt l’œil lui-même a une fonction haptique et non
optique : aucune ligne ne sépare la terre et le ciel, qui sont de même substance ; il n’y a pas
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Beskrivningen stämmer bra överens med Violas vision av öknen och Deleu-
ze och Guattari skriver om öknen som ett ”lokalt rum av ren koppling”143, ett
citat som får resonans i Marks idé om bilden som ”connective tissue”.144 De-
leuze och Guattari talar även om ”det släta” som ”une matière-flux” (en flö-
desmateria), vilket gör att kopplingen till rörliga bilder och dess figurala fält
är ett naturligt steg. Det är också detta fokus på händelser i bilden och dess
känslomässiga resonans som är ett viktigt skäl till att jag velat sammanlänka
det figurala och det haptiska, och att kopplingen ofta sker i halvabstrakta
eller anamorfa bilder.145 Det handlar inte om homogena bilder där skärpedju-
pet ger en tydlig perspektivistisk översikt, utan det är tydligt att ”…’slät’ inte
betyder homogen, tvärtom det är ett amorft rum, oformligt och som förebå-
dar op’art”.146

                                                                                                                            
d’horizon, ni de fond, ni perspective, ni limite, ni contour ou forme, ni centre ; il n’y a pas de
distance intermédiaire, ou toute distance est intermédiaire.”
143 Ibid., s. 615. ”espace local de pure connexion”
144 Ibid., s. xi.
145 För en relevant dikussion av det anamorfa se Martin Jay, Downcast eyes, op. cit., särskilt s.
360-365.
146 Gilles Deleuze och Félix Guattari, Mille plateaux, op. cit., s. 595. ”que ”lisse” ne veut pas
dire homogène, au contraire : c’est un espace amorphe, informel, et qui préfigure l’op’art.”
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Sammanfattande kommentar

Med Bill Viola, både som exempel och utgångspunkt, har jag i det här ka-
pitlet diskuterat hur olika figurala bildhändelser kan kopplas till en haptisk
och kroppslig upplevelse av rörliga bilder. Jag har visat på Violas undersök-
ningar av videomediet i hans tidiga verk, från sent 70-tal och 80-tal, som en
arena där både teknologi, materialitet och perception testas, bryts upp och
manipuleras. Med utgångspunkt från det dokumentära skapar Viola en sorts
manipulerad dokumentation av videomediets möjligheter. Jag har diskuterat
Violas visuella strategier i relation till förändringar just inom dokumentär-
film och alternativa sätt att förstå kunskap. Det subjektiva och det kroppsliga
har betonats mer, medan det objektiva och distanserade fått stå tillbaka. För
Viola sker detta till stor del genom ett utbyte mellan det indexikala och det
figurala. Temporala och visuella flöden i Violas tidiga videoverk manipule-
ras och uppnår en kroppslig förankring genom haptisk visualitet. För Viola
öppnar detta för nya sätt att se världen, men också nya sätt att höra den. Han
skriver: ”Generally I’m interested in the space within/beneath the things of
the world and sound is no exception. Almost all the sounds in Hatsu Yume
were slowed down in post. This opened up extraordinary textures and buried
secrets.”.147 Violas fokus på passager och mellanrum är också en förutsätt-
ning för de bildhändelser och visuella processer som ligger till grund för det
figurala i hans filmer.

Detta kapitel har behandlat Violas tidiga verk, men även i senare verk
återkommer liknande problem och strategier. Mark B. N. Hansen beskriver
till exempel hur det temporala och det kroppsliga utvecklas ytterligare med
hjälp av digital teknologi i The Passions. Hansen formulerar träffande Violas
utveckling i förhållande till digital teknik: ”Viola’s aesthetic depriviliges the
technical frame (Stiegler’s machinic synthesis) in favor of the framing acti-
vity of a body affectively open to the nonlivable, nonactual, and impercep-
tible. For this reason, the aesthetic he exemplifies can be said to deploy the
digital toward a truly creative end, one that can be creative precisely because
it causes to pass through the human (the spectatorial synthesis) the properly
imperceptible – that which is nonsynthesizable within the temporal range of
human perception.”148

Både genom filmer och texter har jag visat på Violas intresse för percep-
tion och sinnlighet på olika sätt. För Viola blir det visuella och ljudliga ut-
trycket en möjlighet att aktivera flera sinnen, där det konstnärliga uttrycket
också blir del i ett alternativt kunskapsmodus. Fokus för min analys har varit
                                
147 Bill Viola, e-mail till Rhys Davies, citerat i Rhys Davies, ”The Frequency of Existence –
Bill Viola’s Archetypal Sound”, op. cit., s. 155.
148 Mark B.N. Hansen, op. cit., s. 268.
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kopplingar till känselsinnet och begreppet haptisk visualitet. Både genom
olika typer av bildpassager och genom visualiseringar av ökenlandskap har
Viola aktualiserat det figurala som en haptisk rumslighet. Min diskussion av
Violas ökenbilder har bland annat hämtat inspiration från Paul Virilios ana-
lyser av öken, teknologi och perception. Mark Hansen ställer här frågan som
blir en naturlig övergång till nästa kapitel i denna avhandling: ”[M]ight not
Virilio’s work be understood as anticipating the work of new media artists
who deploy technology – indeed the very visual technologies he analyzes –
to uncover the bodily basis underlying all perceptual experience, including,
perhaps most significantly (if least ”visibly”), vision itself?”.149

Violas vilja att simulera, kontrollera, manipulera och styra rum och tid
tycks även aktualisera den debatt som omger olika digitala medier med dess
löften om en ökad kontroll över informationens rum och flöde. Detta är en
av aspekterna som diskuteras och utvecklas i nästföljande kapitel om Artin-
tact.

                                
149 Ibid., s. 105.
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4. Artintact – Digital textualitet och postmedial visualitet

Hur förändras och påverkas materialitet och estetisk upplevelse av nya digi-
tala medieteknologier? Vilka skillnader och kontinuiteter finns mellan olika
medier i förhållande till begreppet det figurala? Vilka estetiska potentialer
eller begränsningar kan spåras i förhållande till konst producerad och expo-
nerad genom nya digitala medier? Hur kan man spåra idéer om temporal
materialitet och haptisk visualitet i de olika medieteknologierna film, video
och digitala rörliga bilder? Detta kapitel kommer att kretsa kring dessa frå-
gor med cd-romkonstmagasinet Artintact som utgångspunkt och nod för
diskussionen.

Precis som i kapitlen om Jean Epstein och Bill Viola kommer även konst-
närernas syn på sin verksamhet och sina teknologiska möjligheter att lyftas
fram och sättas i relation till en bredare mediehistorisk och teoretisk kontext.
Artintact fungerar i det här kapitlet som avgränsning, men också som ut-
gångspunkt för att diskutera medieteknologiska förändringar. Kapitlet är
indelat i fyra avsnitt. Först en kort mediehistorisk och teoretisk förankring av
nya medier och frågor kring digital textualitet och postmedial visualitet.
Därefter följer ett tematiskt avgränsat avsnitt som behandlar olika aspekter
av materialitet som nya elektroniska och digitala medier medfört eller för-
stärkt på olika sätt. Materialitet relateras genomgående till idéer om kropps-
lighet och det haptiska och med utgångspunkt från Lyotard försöker jag
ringa in det jag kallar immateriell materialitet. Avsnittet är teoretiskt oriente-
rat och går igenom en del av de centrala texterna som skrivits kring digitala
medier, men hela tiden med kopplingar till det figurala och Artintact. Det
tredje avsnittet är också tematiskt avgränsat och följer upp diskussionen
kring textualitet och olika flexibla relationer mellan text och bild som finns i
flera verk från Artintact. Det fjärde och sista avsnittet tar ett specifikt verk
från Artintact (Perry Hobermans The Sub-Division of the Electric Light från
1996) som utgångspunkt för en analys där flera av de trådar som behandlats
tidigare knyts samman. Indelningen är vald för att ge en varierad bild av det
figurala med en estetisk-historisk förankring i förhållande till nya medier. En
variation som finns både inom teoribildningen och i det här fallet inom Ar-
tintact.
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Om Artintact och de digitala mediernas historia

Artintact gavs ut åren 1994-1999 av konst- och mediecentret ZKM i Karls-
ruhe och består av totalt fem cd-romskivor med tre konstverk på varje skiva,
samt ett antal medföljande essäer av både de medverkande konstnärerna,
kritiker och forskare. Verken är alltså gjorda i ett relativt tidigt skede av den
digitala teknologins utveckling, och utgivningen är en av de första större
satsningarna på att tillgängliggöra digital konst för en större publik genom en
annan kanal än Internet (och följaktligen utan de begränsningar i överfö-
ringshastighet som Internet medför). Artintact har blivit relativt uppmärk-
sammat och 2002 gavs det ut en samlings-dvd med alla verk och texter.1 När
Lev Manovich för några år sedan skulle välja ut tio texter som varit centrala
för konst i nya medier valde han också att ta med första numret av Artintact
just för att, som han skriver ”ZKM solved the two key problems of the digi-
tal art field – distribution and criticism”.2 Trots uppmärksamheten finns det
relativt lite forskning kring Artintact och en förklaring till det är antagligen
dess eklektiska karaktär. Det kan förstås vara problematiskt att använda den
här typen av avgränsning om man är intresserad av att se det som någon
form av helhet eller homogent uttryck. Jag kommer inte heller att behandla
Artintact varken som en helhet eller i sin helhet, utan mina analyser bygger
på ett urval verk som erbjuder intressanta utvecklingar, vinklingar eller pro-
blematiseringar av det teoretiska ramverk avhandlingen bygger på.

Jag har valt att fokusera diskussionen av Artintact kring två problemom-
råden som varit viktiga inom forskningen kring nya medier och som båda är
relevanta för en vidare förståelse av det figurala. För det första tematiken
kring digital textualitet, som på olika sätt handlar om relationen mellan text
och bild. Tematiken inbegriper även frågor om montage och struktur hos
digitala gestaltningar, där förändrade former av temporalitet i både verk och
läsningar är en viktig del. Man brukar ofta säga att digitala medier har funge-
rat som en katalysator för en förnyad debatt kring just dessa frågor, och det
finns ett flertal böcker som tar fasta på problematiken.3 Det andra problem-
området har jag kallat postmedial visualitet, vilket är en kombination av
diskussionen kring ett möjligt postmedialt tillstånd där en kategorisering i
olika medier blir mindre relevant (diskussionen introducerades i föregående
kapitel och utvecklas nedan), och debatten kring en visuell dominans i medi-
ala uttryck under senare delen av 1900-talet (det som ibland benämns ”the

                                
1 The Complete Artintact, vols. 1-5 1994-1999, DVD-ROM Version, Karlsruhe: ZKM 2002.
2 Lev Manovich, ”10 Key Texts on New Media Art, 1970-2000”, [2002], www.manovich.net.
3 Två av de mest tongivande har varit Jay David Bolter och Richard Grusin, samt i ett tidigare
skede George Landow, men det fortsätter att komma nya studier och infallsvinklar, till exem-
pel en rad antologier från The MIT Press.
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visual turn”). Diskussionen kring visualitet är viktig för det figurala eftersom
den också pekar mot en möjlig dominans för ett visst sinnesmodus (synsin-
net), men där man också kan finna aspekter av framförallt en förankring i
känselsinnet (det som jag har kallat haptisk visualitet). Båda dessa över-
gripande problemområden (digital textualitet och postmedial visualitet)
kommer att utvecklas och diskuteras vidare nedan, med både historiska för-
ankringar och kopplingar till det figurala.

Problemområdena är också relaterade till varandra och en digital textua-
litet har ofta setts som en mer visuell textualitet, en text där bilder får en
större och förändrad roll som just text (och inte endast som illustration till en
text),4 men det ses också som en mer immateriell och instabil textualitet.
Genom en analys av några verk från cd-romkonstmagasinet Artintact ska jag
alltså i detta kapitel försöka belysa några av de förändrade möjligheter till
bildmanipulation som den digitala teknologin kan erbjuda och vilka konse-
kvenser de kan få för upplevelsen av dessa verk. Vilken roll kan det figurala
ha i konstruktionen av en ny ”immateriell” subjektivitet? Min hypotes är att
det figurala kan vara både en länk till och en utveckling av en materialitet
som fortfarande finns kvar, och som fortsätter att vara central i upplevelsen
av visuella uttryck. Det figurala kan bli ett sätt att visa på hur idéer om im-
materialitet och icke-kroppslighet kanske har betonats i alltför stor utsträck-
ning i förhållande till nya digitala medier.

För att placera in Artintact i ett sammanhang och öppna för en bredare
förståelse av datorbaserad teknologi ska jag kort skissera denna digitala tex-
tualitet i relief mot vad Rosalind Krauss (och andra) har kallat “a post-
medium condition”, ett postmedialt tillstånd. Friedrich Kittler, till exempel,
menar att idén om olika medier är på väg att upplösas i och med det digitala,
där all information flödar som i ett enda medium.5 Även Lev Manovichs
teorier bygger på liknande argument. Han har till exempel skrivit en artikel
som heter “Post-Media Aesthetics”, som delvis sammanfattar det han skriver
i The Language of New Media.6 Det postmediala blir hos många medieteore-
tiker även förenat med idéer om något immateriellt och i förlängningen
upplösta former av subjektivitet.

Jag introducerade begreppet kort i förgående kapitel via Rosalind Krauss,
och hennes bok, “A Voyage on the North Sea” – Art in the Age of the Post-
Medium Condition, är ett bra exempel på denna teoretiska diskurs.7 De
grundläggande komponenterna är mycket enkla. I ett differentierat me-
                                
4 Jan Baetens har beskivit detta med en enkel distinktion mellan ”the picture as text” och
”picture of the text”. Se Jan Baetens, ”Illustrations, Images, and Anti-Illustrations”, i Mary E.
Hocks och Michelle R. Kendrick (red.), Eloquent Images – Word and Image in the Age of
New Media, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 2003, s. 179-200.
5 Se Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, op. cit. Se vidare nedan.
6 Lev Manovich, ”Post-Media Aesthetics” [2001], www.manovich.net. Jag återkommer till
Manovich och The Language of New Media nedan.
7 Rosalind Krauss, “A Voyage on the North Sea” – Art in the Age of the Post-Medium Condi-
tion, op. cit.
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dialandskap finns både olika medier och olika konstformer, som skulptur,
måleri, fotografi. Men i det postmediala tillståndet finns inte längre någon
tydlig åtskillnad mellan olika medier och olika konstformer, utan en kontext
där själva upplevelsen framhålls som det centrala. När flera medier integre-
ras tenderar även olika sinnesintryck att samverka i större grad, det som Lau-
ra U. Marks benämnt “multisensory media”. Men man kan samtidigt se att
denna integrering av medier och sinnen kommer tillsammans med en expan-
derande visuell kultur som många menar fortfarande håller på ett utvecklas,
så därför menar jag att det blir relevant att tala om en postmedial visualitet.

När Rosalind Krauss försöker spåra och definiera det postmediala till-
ståndet gör hon det genom en analys av konstnären Marcel Broodthaers verk
från 1960-talet och 70-talet. Som många andra, lyfter hon fram den tidsperi-
oden som central för förändrade mediestrukturer på ett estetiskt plan. Hon
lyfter till exempel fram Broodthaers hybrida och intermediala strategier som
ett tecken på  “the termination of the individual arts as medium-specific”.8

Ett av hennes grundläggande argument är att den här perioden är ett avgö-
rande och viktigt skede i historien om medium-specificitet. Det uppstår vad
hon kallar en intermedial förlust av specificitet eller spricka i specificiteten
för de olika konstformerna, vilket är typiskt för Broodthaers, till exempel i
hans fiktiva museum som heter Museum of Modern Art, Eagles Department.
Krauss lyfter också fram de subversiva strategierna hos både Fluxus och
Situationisterna under samma tidsperiod. Och 25 år senare, som Krauss ock-
så skriver, så är vi i en situation där “…the international spread of the mixed-
media installation has become ubiquitous”9, vilket kanske inte stämmer ge-
nerellt, men talar man om västvärlden ligger det mycket i uttalandet.

Om vi nu accepterar att vi mer eller mindre lever i ett postmedialt till-
stånd, så har vi fortfarande det faktum att det finns en relativt tydlig audiovi-
suell dominans i både konst och massmedier på slutet av 1900-talet. Det
audiovisuella är inte medium-specifikt, men det är fortfarande till stor del
sinnes-specifikt. När det inte längre finns medier, måste man dock ta hänsyn
till att det fortfarande finns olika sinnen. Egentligen inte separerade, men
ändock ofta förstådda och tolkade som så.

Relationen mellan synsinnets dominans och upphöjdhet (benämns ibland
”ocularcentrism”) och en möjlig bortkoppling av det kroppsliga (diskuteras
ofta i termer av ”disembodiment”) har varit en viktig tematik inom studier av
nya digitala medier under de senaste 20 åren. En metaforik förknippad med
syn och ljus har visserligen länge varit förknippad med idéer om abstraktion
och immaterialitet, men som Tim Lenoir påpekar: ”… in an era saturated
with computer-generated imaging modalities the theme of disembodiment

                                
8 Ibid., s. 12.
9 Ibid., s. 20.
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had taken on radical new dimensions.”10 Det som Lenoir och andra försöker
betona är hur den digitala tekniken på olika sätt har förknippats med möjlig-
heter att koppla bort både länken till den avbildade verkligheten och till det
kroppsliga i vidare bemärkelse. Fotografier behöver till exempel inte längre
direkt input från verkligheten utan de kan konstrueras (mimetiskt om man så
vill) med hjälp av datorns algoritmer. De är många som kommenterat de
möjliga effekterna av dessa förändringar och en av de mest tongivande, Wil-
liam Mitchell, nämner år 1989 som ett genombrott för den ”postfotografis-
ka” eran. Han skriver: ”Images in the post-photographic era can no longer be
guaranteed as visual truth – or even as signifiers with stable meaning and
value.”.11

Från Mitchells karakteristik av den postfotografiska eran är steget för
många kritiker och forskare inte långt till idéer om hur den digitala teknolo-
gin också löser upp och förändrar det mänskliga subjektet. Det finns relativt
tydliga band mellan förlusten av referenser inom bildproduktion och föränd-
ringar som hänger samman med hur åskådarens subjektivitet konstrueras och
förstås. Förutom hos Mitchell är detta idéer som återfinns hos till exempel
Paul Virilio och Jonathan Crary. Alla tre diskuterar hur nya teknologier i
början av 1990-talet också förändrar föreställningar om vad en bild är, vad
det innebär att tolka den och vilken roll den mänskliga kroppen faktiskt har i
den processen. 1992 skriver Crary i Techniques of the Obsever om dator-
genererade bilder:

If these images can be said to refer to anything it is to millions of bits of
electronic mathematical data. Increasingly, visuality will be situated on a cy-
bernetic and electromagnetic terrain where abstract visual an linguistic ele-
ments coincide and are consumed, circulated, and exchanged globally.12

Crary, Virilio, Mitchell, och många med dem, pekar i anslutning till detta på
de möjligheter till manipulation som finns mer eller mindre inbyggda i nya
visuella teknologier och hur dessa kan tendera att ”detach the viewer from an
embodied, haptic sense of physical location and ”being-there”.13 Det tydliga
fokuset på möjligheter till manipulation är en gemensam nämnare för dessa
teoretiker, men jag tror samtidigt att de tenderar att överbetona det icke-
kroppsliga. Det finns mycket i just bildmanipulationerna som engagerar oss
kroppsligt och i vissa fall finns rent av en specifik kroppslig förankring som
inte vore möjlig utan de nya teknologierna. Det sistnämnda är också i korthet

                                
10 Tim Lenoir, ”Haptic Vision: Computation, Media, and Embodiment in Mark Hansen’s New
Phenomenology”, förord i Mark B.N. Hansen, New Philosophy For New Media, op. cit., s.
xiii.
11 William J. Mitchell, The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era,
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 1992, s. 57.
12 Jonathan Crary, Techniques of the Observer, op. cit., s. 2.
13 Tim Lenoir, op. cit., s. xiii.



146

Mark Hansens argument i förhållande till exempel till Bill Violas användan-
de av extrem slow motion.14

Att betona det figurala och dess roll i upplevelsen av en visuell materiali-
tet är också ett sätt att betona det estetiska, som en sorts motvikt till diskus-
sioner om konst i nya medier som inte sällan har en tendens att ta över
aspekter från diskussioner om nya medier generellt, vilket t.ex. leder till att
man betonar information istället för estetik.15

Med den disposition som den här avhandlingen har kunde det kanske
tyckas som en enkel och given väg att följa Lev Manovichs historik av nya
medier, eftersom han till stor del grundar sitt resonemang på att hitta konti-
nuiteter mellan filmmediet och dagens datorbaserade medier. Manovich
menar att det är filmmediet som är den viktigaste förklaringen till både var-
för digitala medier ser ut som de gör och till att vi anpassat oss relativt
snabbt till de visuella gränssnitt som används idag i en rad olika samman-
hang. Att följa Manovich hela vägen vore dock ett alltför enkelt val och det
finns begränsningar i Manovichs fokusering på just filmmediet som gör att
vissa andra, och väl så viktiga, aspekter kommer i skymundan. Det mest
problematiska i det här sammanhanget är att Manovich till stor del utelämnar
det kroppsliga i upplevelsen och att de kontinuiteter han diskuterar i princip
helt går vid sidan om det som jag har diskuterat i termer av figural materia-
litet och temporalitet.

Mark Hansen kritiserar också Manovich för att reducera nya digitala me-
dier till att endast vara förstärkningar och utvecklingar av vad som funnits
tidigare, och i första hand då filmmediet. Detta menar Hansen leder till en
begränsad förståelse av vad nya medier kan vara.16 Hansen menar att Mano-
vich i alltför hög grad begränsar sig till den filmiska ramen och därför missar
mycket av den flexibilitet som Hansen menar utmärker den digitala bilden.
Hansen har till exempel rätt i att Manovich till stor del bortser från det fak-

                                
14 Se Mark B.N. Hansen, i synnerhet kapitel 7 ”Body Times”. Hansens diskussion handlar i
det här fallet alltså inte om de videofilmer jag diskuterade i föregående kapitel, utan om Vio-
las senare installationer där han också utnyttjat digitala teknologier.
15 Lev Manovichs inflytelserika studier har till exempel ett tydligt fokus på information och
nya medier handlar för Manovich till stor del om nya sätt att interagera med information och
visualisera information. Manovich pågående bokprojekt har också titeln Info-Aesthetics, se
vidare www.manovich.net. Ett annat exempel är Stephen Wilson, Information Arts, Cambrid-
ge, Massachusetts: The MIT Press 2002. Sven-Olov Wallenstein har i en intervju satt fingret
på problematiken: ”Begreppet ’information’ har kommit att beteckna det som är omedelbart,
lättsmält, okomplicerat och direkt kan införlivas med det man redan vet. Det är svar på en
fråga vars mening man redan har klart för sig. En produktiv filosofi har däremot förmågan att
också förändra själva frågan, dess form och innebörd, och det man får tillbaka kan under
gynnsamma tillfällen vara något helt annat än det man väntade sig. Jag tror att samma sak kan
sägas om ett begrepp som ’kommunikation’. /.../ Ibland behövs visserligen både information
och kommunikation, men det vore fasansfullt om vi till sist inte skulle göra annat än kommu-
nicera information till varandra.” Intervju av Michael Nyhaga i Man kan inte vara skeptiker
när det gäller sanning, Stockholm och Stehag: Brutus Östling Bokförlag Symposion 2004, s.
90.
16 Se Mark B.N. Hansen, s. 32-45.



147

tum att olika förfilmiska apparater byggde på att åskådaren använde sin
kropp (till exempel genom att snurra på ett handtag för att sätta bilder i rörel-
se) och att denna kroppsliga förankring påverkar själva upplevelsen. Hansen
menar att det taktila inom det förfilmiska tvärtom är något som kan hjälpa
oss förstå det digitala och de sätt som vi interagerar med nya medier. Han-
sens argument förfaller rimligt, men att lyfta fram det taktila i det förfilmiska
blir samtidigt en annan teleologi, alltså det som Hansen kritiserade Mano-
vich för i utgångsläget.

Det viktiga är dock att Hansen lyfter fram både det taktila och det haptis-
ka (såsom jag definierat det ovan) och det är olika former av haptisk visua-
litet som knyter an till det figurala som estetiskt begrepp. Till skillnad från
Hansen gör jag alltså en avgränsning från det taktila till det haptiska, vilket
också innebär att jag inte i någon större utsträckning behandlar olika former
av interaktivitet (ett område där det kroppsliga redan har diskuterats i större
utsträckning).

Förändrade former av visualitet medför även förändrade former av textu-
alitet och en ofta återanvänd liknelse är att digitala teknologier har återupp-
väckt en gammal tradition av att skriva med bilder. Med en liknelse till äldre
bildskrift noterar till exempel Bolter att: ”The computer rewrites the history
of writing by sending us back to reconsider nearly every aspect of the earlier
technologies. In particular, the electronic medium gives a renewed promi-
nence to the long discredited art of writing with pictures”17 När MIT 2003
gav ut antologin The New Media Reader med centrala texter för framväxten
och förståelsen av nya medier var ett av bidragen från Bill Viola. I texten
”Will There Be Condominiums in Data Space?” diskuterar Viola bland annat
minnesfunktioner i förhållande till digitala teknologier.18 En länk som också
blir en länk mellan kapiteln i denna avhandling och som visar på en förståel-
se av digitala teknologier som är intimt förknippade med tidigare visuella
teknologier.

Man kan helt klart säga att nya digitala medier har fungerat som en sorts
katalysator för en inslumrad textualitetsdebatt. Författare som Cortazar, Bor-
ges, Mallarmé och även flera äldre skrifter (och förstås filmer, målningar
med mera) diskuteras till exempel i termer av hypertext och interaktivitet,
vilket inte skedde tidigare.19 Nya medier återaktualiserar en diskussion kring
vad man kan uttrycka med bild, vad man kan uttrycka med text och hur man

                                
17 Jay David Bolter, Writing Space – The Computer, Hypertext and the History of Writing,
Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates 1991, s. 46.
18 Bill Viola, ”Will There Be Condominiums in Data Space?”, i Noah Wardrip-Fruin och
Nick Montfort (red.), The New Media Reader, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press
2003, s. 463-470.
19 Se till exempel Janet H. Murray, Hamlet on the Holodeck – The Future of Narrative in
Cyberspace, New York: Free Press 1997, Espen J. Aarseth, Cybertext – Perspectives on
Ergodic Literature, Baltimore: John Hopkins University Press 1997, Geroge P. Landow,
Hypertext 2.0. – The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, Balti-
more: John Hopkins University Press 1997.
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till exempel kan analysera och studera bilder med hjälp av andra bilder. En
viktig orsak till detta ligger i ökande möjligheter till manipulation av både
visuella och textuella material, vilket också är den nod som förenar dessa
olika sidor av det figurala som estetiskt begrepp.
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Immateriell materialitet

1985 var Jean-Francois Lyotard kurator för en konstutställning på Centre
Georges Pompidou i Paris. Titeln var Les Immatériaux [De immateriella].
Temat för utställningen var ny elektronisk och datorbaserad konst och Lyo-
tard presenterade upplägget så här:

In the tradition of modernity, the relationship between human beings and
materials is fixed by the Cartesian programme of mastering and processing
nature. A free will imposes its own aims on given elements by diverting them
from their natural course. These aims are determined by means of the langua-
ge which enables the will to articulate what is possibly (a project) and to im-
pose it on what is real (matter). The ambition of the exhibition entitled Les
Immatériaux is to make the visitor realise how far this relationship is altered
by the existence of ”new materials.20

Lyotards fokus på materialitet (eller dess upplösning) är lätt att förstå i för-
hållande till hans konstfilosofiska tänkande kring det figurala, där föränd-
ringar i materialet är en viktig nod för att diskutera och förstå olika visuella
uttryck. Det är också intressant att notera att Lyotard kopplar nya digitala
teknologier till idéer om immaterialitet och en förändrad kroppslighet. John
Rajchman (som senare skrev den koncisa Deleuze-studien Connections)
besökte utställningen 1985 och skrev en essä/recension i Art in America där
han bland annat beskrev sin upplevelse av det immateriella temat i förhål-
lande till kroppen:

First, there is the electronic dispossession of the human body. ’Les Immatéri-
aux’ was a phenomenologist’s nightmare; everywhere one was shown the re-
placement of the material activities of the ’lived body’ with artificial ones, or
with formal or immaterial languages. One entered a world of simulation of
the body: eating and sleeping (represented by a fast-food display and the Ja-
panese sleeping cell), but also thinking and seeing (the computers and scienti-
fic instruments). There were filmic and video simulations of movements and
memories, and even a display in which ’human’ skin was fabricated.21

Det som Rajchman beskriver visar på en dubbelhet där det kroppsliga både
kopplas och bort och blir mer betonat. Med digitaliseringen följer på olika
plan idéer om en dematerialisering som också innebär ett sorts avkroppsli-
gande när man diskuterar mediala uttryck och upplevelser. Ett liknande re-

                                
20 Jean-François Lyotard, ”Les Immatériaux”, i Resa Greenberg, Bruce W Ferguson och
Sandy Nairne (red.), Thinking About Exhibitions, London: Routledge 1996, s. 159-174
21 John Rajchman, ”The Postmodern Museum”, Art in America, vol. 73, nr. 10, 1985, s. 111-
117, 171.
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sonemang finns till exempel hos Vivian Sobchack som beskriver de elektro-
niska och digitala medierna som ”disembodied”. I The Address of the Eye
skriver hon:

In an important sense, electronic space dis-embodies. The non-dimensional,
fractal-dimensional, two-dimensional, poly-dimensional, and binary superfi-
ciality of electronic space transforms what, in the cinema, becomes a world
of imaginative and potential bodily habitation. Electronic space at once diso-
rients and liberates the activity of consciousness from the gravitational pull
and orientation of its hitherto embodied and grounded existence. /…/ This is
a space that denies or prosthetically transforms the spectator/user’s human
body so that subjectivity and affect ”free float” or ”free fall” or ”free flow”
across a horizontal/vertical grid.22

Sobchack menar att filmmediet däremot är privilegierat när det gäller att
förmedla kroppslig, sinnlig erfarenhet, men hon ger inga egentliga argument
för att underbygga sin tes, och jag tror att ett fokus på materialitet i olika
medier kan visa att det sinnliga och kroppsliga finns lika väl inom film, vi-
deo som digitala medier. Även om man ser det som att materialitet till viss
del upplöses i det digitala så är det, i mina ögon, tveksamt om man kan visa
att det i sin tur leder till en försvagad kroppslig förankring eller en subjekti-
vitet i upplösning. Inom det digitala, inom det immmateriella, finns det där-
emot paradoxalt ökade möjligheter att arbeta med och manipulera visuella
material. Det finns vad man skulle kunna kalla en högst påtaglig immateriell
materialitet. Betoningen av det immateriella och det virtuella har dock med-
fört att denna ökade närvaro av manipulerad materialitet hamnat i utkant av
diskussionerna, om den diskuterats alls.

Detta kan man spåra i flera av de tongivande diskussionerna kring olika
aspekter av det digitala, virtuella och immateriella. Friedrich Kittlers medie-
syn bygger till exempel till stor del på en konstruktion där den kroppsliga
upplevelsen blir om inte mindre viktig så i vilket fall mindre diskuterad och
inte av vikt för Kittlers argument. Med ett ordval som påminner om Marshall
McLuhan skriver Kittler att ”Media determine our situation /…/ they define
what really is”.23 För Kittler innebär digitaliseringen också att estetiken och
den perceptuella dimensionen av till exempel konst blir ointressant.  Han
skriver: ”I den allmänna digitaliseringen av information och kanaler utplånas
skillnaderna mellan olika medier. Ljud och bild, röst och text har reducerats
till yteffekter /…/ Sinnena och meningen förvandlas till bländverk.”.24 Kittler
ger dock inga tydliga argument för att ”sammansmältningen” av olika medi-
er skulle medföra att det sinnliga blir till bländverk, till en mindre relevant
yteffekt. Tvärtom, jag menar att det är mer rimligt att som Mark Hansen se
det digitala som något som befäster och utvecklar en estetisk dimension där
                                
22 Vivian Sobchack, The Address of the Eye, op. cit., s. 302.
23 Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, op. cit., s. xxxix och 3.
24 Ibid., översatt i Friderich Kittler, Maskinskrifter, Gråbo: Anthropos 2003, s. 34.
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det sinnliga och det kroppsliga faktiskt ökar i betydelse på en rad olika plan.
I det som ibland benämnts ett post-humant medielandskap blir det också
viktigt att förstå den mänskliga upplevelsens roll och även om det finns en
potential till eget liv för digitala uttryck, så blir de som mest betydelsefulla
först i mötet med ett mänskligt subjekt.

Det finns en skillnad i perspektiv som Hansen lyfter fram mellan Deleuze
och Kittler och som är viktigt för att identifiera det figurala inom nya medi-
er: ”In sum, whereas Kittler concentrates on the technical autonomy of the
computer image, Deleuze correlates its constitutive addressability with a
fundamental shift in the status of the virtual as a dimension of human experi-
ence.”25 Just denna inriktning hos Kittler blir starkt kritiserad av Mark B.N.
Hansen i New Philosophy for New Media. Även om Hansen i mina ögon gör
en alltför renodlad läsning av Kittler, så visar han tydligt på hur problematisk
den icke-kroppsliga retoriken ofta kan vara. Hansen försöker istället utveckla
en fenomenologiskt inspirerad teori där kroppen återigen blir central för
upplevelsen. Jag har redan refererat delar av Hansens teoribygge och jag
kommer att återvända till det vid upprepade tillfällen i diskussionen av Ar-
tintact eftersom det enligt min mening både kan nyansera och förtydliga
idéer om det figurala som estetiskt begrepp. Hansen argumenterar till skill-
nad från många andra för att olika digitala mediekonvergenser faktiskt ökar
betydelsen av kroppen som vad han kallar ”framer of information”. När oli-
ka medier förlorar i sin specificitet så tar kroppen en mer framträdande roll
som en form av selektiv processor i kreationen av bilder (en kreation som
Hansen alltså till stor del placerar i själva kroppen).

I linje med Hansen vill jag också hävda att det som benämns virtuellt ofta
är mycket mer materiellt än vad en traditionell historieskrivning ger sken av.
Flera verk från Artintact vittnar om detta. Verket Impalpability av Masaki
Fujihata från Artintact 5 kan till exempel läsas som en kondensering av frå-
geställningar kring immateriell materialitet och en haptisk visualitet, som
kan kopplas till det figurala. Verket består inledningsvis av en rad små runda
bilder, som är svåra att se vad de föreställer. När man klickar på dem kom-
mer större bilder som består av förvrängda närbilder av hud och händer (ser
ut ungefär som taget genom en så kallad fish-eye lins), dessa kan sedan rote-
ras med hjälp av musen. Redan verkets titel anknyter till något icke känn-
bart, som är omöjligt att vidröra, eller immateriellt, och i upplevelsen av
verket finns en inbyggd frustration då man som åskådare försöker vrida
(känna) på handen för att hitta ett perspektiv där den blir mer normal. När
bilderna cirkulerar ser de ut som oformliga hudfärgade jordglober där man
som åskådare förgäves får söka efter igenkännbara strukturer. Men bilden rör
sig hela tiden bort från klarhet och överblick och oscillerar istället i ett fält
mellan abstraktion och avbildning. Bildmanipulationerna kan sägas aktivera
en haptisk visualitet och på så sätt kan man hävda att man ändock rör vid det

                                
25 Mark B.N. Hansen, s. 75.
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som inte går att känna. För Fujihata är detta motstånd centralt och i trögheten
ser Fujihata en möjlig väg för digitala teknologier att förena visuella och
taktila intryck. Han skriver: ”Here lie two choices for future development.
One is to build up a complete interface which connects visual and tactile
perception. Another approach is to use the discrepancies between visual and
tactile perception and to bring into existence an impossible realness. The
first approach offers an extremely suitable topic for technological research.
However it is the second approach which contains the key to insight into
how we relate to the world.”.26 Fujihata är i första hand intresserad av den
”andra” vägen, men även om själva interaktiviteten spelar en viktig roll för
Fujihata så skulle jag vilja hävda att inte endast det taktila är av intresse här,
utan att det finns en central aspekt av haptisk visualitet i verket, som för-
medlas genom bildmanipulationerna och som gör det till en högst materiell
och kännbar ”impalpability”.

Impalpability, Masaki Fujihata, 1999, Artintact 5.

                                
26 Masaki Fujihata, ”Seeing, Touching, Imagining”, essä till Artintact 5, s. 339. Sidhänvis-
ningar till texter från Artintact 1-5 syftar alltid till dvd-utgåvans pdf-dokument från The
Complete Artintact (DVD-ROM Version), Karlsruhe: ZKM 2002.
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Konst- och arkitekturteoretikern Hans-Peter Schwarz beskriver sin upplevel-
se av verket så här: ”Manipulation – in the literal sense – of the ball interface
produces identical movements by the vertical ball of skin, and after a while
an unexpected, irritating result sets in: one has the sensation of touching not
just the interface but the image itself, of absorbing the information to some
degree haptically…”.27

Fujihatas bilder påminner till viss del om digitala morfningar (stegvisa
förändringar av bilder) av olika slag, som man kan återfinna inom de flesta
typer av rörliga bilder som passerat genom en digital redigering. Vivian
Sobchack diskuterar fenomenet i en artikel och menar att den här typen av
specialeffekter utgör en ”uncanny” temporalitet som får en sorts existentiell
effekt eftersom de bygger på en visuell flexibilitet som går bortom traditio-
nella idéer om montage och filmklippning.28 Den digitala bearbetningen
finns otvivelaktligen i Fujihatas verk, men jag tror att man bör vara försiktig
med att tillskriva det några absoluta existentiella effekter. Den kroppsliga
förankringen är dock tydlig och grundar sig i en figural visualitet.

Konstnären Jean-Louis Boissier var med och arrangerade utställningen
”De immateriella” tillsammans med Lyotard. Boissier har även med ett verk
på Artintact 1 som kan sägas följa upp tematiken kring bildernas materiella
status. Verket heter Flora petrinsularis är ett digitalt experiment med ut-
gångspunkt från Jean-Jacques Rousseaus flora med samma namn. Verket
består av ett rörligt collage av bilder på dels personer (kvinnor) kring Rous-
seau och dels olika växter kombinerat med reflektioner av Rousseau. En
ambition med verket är att försöka skriva ”utan ord”29, och en väg Boissier
identifierar för detta är det haptiska. För Boissier är dock det haptiska sam-
mankopplat med interaktivitet och hur den till viss del kan låta oss gå in i
eller känna bilderna. Men med de definitioner jag använder här skulle ett
sådant synsätt handla om det taktila och inte det haptiska. Det finns dock
inslag i Boissiers verk, särskilt i montagesekvenserna, som bygger på en
haptisk visualitet. Till exempel genom suddiga bilder och oformliga ljusspel
som påminner om bilder hos både Epstein och Viola.

                                
27 Hans-Peter Schwarz, ”On touching the Intagible – Notes on several works by Masaki Fuji-
hata”, från Artintact 5, s. 331.
28 Vivian Sobchack, ”At the still point of the turning world: meta-morphing and meta-stasis”,
i Vivian Sobchack (red.), Meta-Morphing: Visual Transformation in the Culture of Quick
Change, Minnesota: University of Minnesota Press 2000. Malin Wahlberg påpekar dock
mycket riktigt att många tidiga filmexperiment av till exempel George Meliès eller J.C. Mol
mycket väl kan ha haft liknande existentiella effekter för dåtidens publik. Det finns ingen
absolut ontologisk skillnad, och jag tror att en vidare undersökning skulle kunna visa att den
”existentiella” effekten rent av minskar med digitala teknologier helt enkelt för att det blivit så
vanligt. Wahlberg diskuterar Sobchacks artikel på s. 52-53 i Figures of Time, op. cit.
29 Jean-Louis Boissier, ”Two Ways of Bookmaking – Working Notes on Flora petrinsularis”,
från Artintact 1, s. 31.
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Flora petrinsularis, Jean-Louis Boissier, 1994, Artintact 1.

Jag återkommer till Boissier i nästföljande avsnitt eftersom mycket av Flora
petrinsularis också handlar om relationen mellan text och bild, vilka möjlig-
heter det finns att bryta upp och manipulera denna relation i en digital miljö.
Här ska jag istället lyfta fram ytterligare några exempel som vidareutvecklar
problematiken kring immaterialitet, materialitet, kroppslighet och det digi-
tala.

Inom konst- och medieforskningen från de senaste åren är det Mark B
Hansen som i störst grad intresserat sig för det kroppsliga i förhållande till
estetiska potentialer inom digitala medier. Hansens betoning av det haptiska
relaterat till visuella teknologier gör också delar av hans resonemang rele-
vant för en diskussion av det figurala i förhållande till rörliga bilder.30 Han-
sens övergripande tes är att det finns vad han kallar en ”Bergsonist vocation”
hos många samtida konstnärer som arbetar med digitala teknologier. Dessa
konstnärer (som Shaw och Viola) är ”Bergsonist” eftersom de i sina verk
knyter an till Henri Bergsons idéer kring kroppens roll i en estetisk upplevel-
se. Hansen försöker sedan komplettera och nyansera Bergson på olika sätt,
men till stor del bygger boken på vad man kan kalla gammal filosofi för nya
medier. Det är genom ett möte med Bergson, Deleuze och andra som Hansen
lyckas lyfta fram estetiska aspekter av konst i nya medier som hittills till stor

                                
30 Jag har redan refererat till Hansens bok New Philosophy for New Media vid ett flertal till-
fällen och i boken analyserar han bland annat verk av Jeffrey Shaw, Tamás Waliczky och som
jag nämnde i föregående kapitel Bill Viola.
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del varit outforskade (och som är viktiga för en förståelse av det figurala). I
sin läsning av Bergson går Hansen inte oväntat via Deleuzes två böcker om
film (vilka också bygger till stor del på Bergson). Det finns dock en viktig
skillnad mellan Deleuzes och Hansens läsningar av Bergson som är central
för min analys av det figurala. Hansen visar i sin analys hur Deleuze uteslu-
ter vissa implikationer av Bergsons idéer om en kroppsligt förankrad per-
ception, och istället betonar den potentiella affekten som en del av bilden,
som en mer eller mindre formell aspekt. Hansens sammanfattar det så här:
”Deleuze finds himself compelled to bracket Bergson’s embodied concept of
affection – affection as a constitutive impurity of this body’s perception –
and to offer in its place a formal understanding of affection as a specific
permutation of the movement-image.”.31

Deleuze gör alltså en modifiering av Bergsons teorier som medför en re-
ducering, dels av kroppens roll och dels av affekten till en formell process.
Som jag visat flera gånger tidigare kan det figurala endast delvis förstås i
termer av en formell process och därför är Hansens läsning av Bergson mer
relevant än Deleuze för att skriva in det figurala i en teknologiskt och este-
tiskt inriktad mediehistoria.

Hansen menar vidare att det är kroppen som idag i större utsträckning be-
skär och ramar in (frames) en upplevelse. I den digitala visualiteten är det i
större utsträckning kroppen och inte någon etablerad medieteknologisk
struktur som bestämmer hur vi ser världen, detta är kroppens ”framing func-
tion”. Hansen beskriver det så här:

This change in the status of the frame correlates directly with the so-called
digital revolution. If the embodied basis of the image is something we can
grasp clearly only now, that is because the so-called digital image explodes
the stability of the technical image in any of its concrete theorizations. Fol-
lowing its digitization, the image can no longer be understood as a fixed and
objective viewpoint och ’reality’ – whether it be theorized as frame, window,
or mirror – since it is now defined precisely through its almost complete
flexibility and adressibility, its numerical basis, and its constitutive ’virtuali-
ty’.32

För Hansen leder detta resonemang fram till en ny definition eller karakteri-
stik av vad han kallar en digital bild: ”In sum, the image can no longer be
restricted to the level of surface apearance, but must be extended to encom-
pass the entire process by which information is made perceivable through
embodied experience. This is what I propose to call the digital image.”.33

Denna begreppsliga omvändning, som Hansen utför, kan vara ett bra sätt
att öppna för bilden som något mer än visuellt och som något förankrat i
kroppen, men samtidigt är det oklart vari det digitala ligger hos det Hansen
                                
31 Mark B.N. Hansen, s. 6.
32 Ibid., s. 8.
33 Ibid., s. 10.
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kallar just en digital bild. Är det inte så att Hansen använder det digitala som
en metafor för något instabilt, flexibelt och processuellt? Och vad är det i så
fall egentligen för mening med att kalla det digitalt? En annan rimlig in-
vändning mot Hansens resonemang är att han tenderar att läsa in för mycket
i de potentialiteter som inte realiseras. Att en digital bild i större utsträckning
kan förändras, att den potentiellt sett är mer dynamisk betyder inte att den
digitala bilden i grunden är processbaserad (vilket Hansen tycks mena).

Det kan kanske verka missriktat att använda ett fokus på det visuella när
man är intresserad av en kroppsligt förankrad upplevelse. Ett gott skäl som
Hansen påpekar är dock att om man kan visa att den digitala bilden (eller i
mitt fall en figural visualitet) involverar en förkroppsligad processuell upp-
levelse i de fall då det handlar om det traditionellt sett mest icke-kroppsliga
av olika sinnesintryck (synen), så blir det ett starkare argument än om man
visar det i förhållande till mer kroppsliga upplevelser (t.ex. känsel). När det
gäller samtida konstnärer finns det också många som på olika sätt arbetar
med att ”…dismantling the supposed purity of vision and exposing its dirty,
embodied underside.”34 Ett fokus på det figurala som något kroppsligt för-
ankrat kan också vara ett sätt att genom olika teknologier följa något som
kvarstår som i grunden ”mänskligt”.

Jag har genomgående lyft fram flexibilitet och manipulerbarhet av rörliga
bilder som en förutsättning för figurala bildhändelser och eftersom möjlig-
heter för bildmanipulering utan tvekan ökat med digitala teknologier kan
man anta att även möjligheter för figurala uttryck blivit större. För Hansen är
det också flexibiliteten som medför en ökad roll för kroppen i den estetiska
upplevelsen och det som gör att man med gott samvete faktiskt kan kalla det
”nya” medier: ”This means that with the flexibility brought by digitization,
there occurs a displacement of the framing function of medial interfaces
back onto the body from which they themselves originally sprang. It is this
displacement that makes new media art ”new”.35

Det språk som Lev Manovich identifierar är det däremot svårare att se
som nytt, vilket enligt Hansen beror på just utlämnandet av det kroppsliga.
När Manovich spårar ”the languauge of new media” i filmmediet och olika
förfilmiska praktiker under 1800-talet gör han det utan att egentligen disku-
tera hur det manuella handhavandet (av till exempel olika optiska leksaker)
påverkar upplevelsen och gör den till något kroppsligt förankrat. Som tidiga-
re nämnts tar Hansen fasta på just detta och menar att det gör Manovich hi-
storieskrivning problematisk:

…his [Manovich’s] circular history effectively reimposes the linear, teleolo-
gical, and technodeterminist model of (traditional) cinema history /…/ by
bracketing out the manual and tactile dimension of the precinematic regime,
Manovich, strips his own analysis of the historical tools required to grasp just

                                
34 Ibid., s. 12.
35 Ibid., s. 22.
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how much difference the transfer of the cinematic from the dark, illusionist
space of the movie theater to the bright, layered ‘small window on a compu-
ter screen’ actually makes…36

Hansens kritik är till stora delar berättigad och Manovichs perspektiv kan
också medföra att figurala och/eller haptiska aspekter i det visuella uttrycket
hamnar utanför analysen. Men, som jag redan påpekat, är det samtidigt rim-
ligt att fråga sig om inte Hansen framlyftande av det taktila (till skillnad från
det haptiska) inom det prefilmiska bidrar till att etablera en annan typ av
teleologi som betonar det taktila (vilket otvivelaktligen är centralt för att
förstå nya medier idag), men på bekostnad av att haptiska kontinuiteter (som
jag här spårar i form av en figural visualitet) hamnar i skymundan?

Hansens relativa ointresse för den konsthistoriska användningen av ter-
men haptisk (som jag med utgångspunkt hos Riegl har följt hos bland andra
Deleuze, Guattari, Marks, Lundemo) gör att han i princip likställer haptisk
med taktil, men jag menar att det är värdefullt för en analys av visuella ut-
tryck att bibehålla denna åtskillnad.

Hansen tar visserligen fasta på Deleuze vilja att gå bortom ”informatics”,
och ser de digitala bildernas flexibilitet som något som i sig pekar mot ett
bortom hos mottagaren eller åskådaren, något som går helt i linje med det
figurala i förhållande till rörliga bilder. Hansen skriver: ”With this call for a
movement beyond informatics, we come upon what is (or would be) genui-
nely novel about the ”post-cinema” of the digital image: it is an art form that
requires us not only to specify the process of framing that is constitutive of
it, but also to produce such a framing in and through our own bodies.”37

Ett problem med Hansens anspråk på att identifiera det nya hos digitala
uttryck är att han samtidigt verkar förespråka att det kroppsliga är något som
alltid spelat en avgörande roll för estetisk upplevelse, oberoende av någon
möjlig teknologi. Hansen tar till exempel fasta på Raymond Ruyers biolo-
giskt och filosofiskt förankrade analys av cybernetik, som han sammanfattar
så här: ”Ruyer furnishes bio-philosophical basis for the priority of the human
framing function over any possible technical frame, and thus shows that it
has always already been at work, buried as it were beneath the glitter associ-
ated with the technical.”38

Hansen vill alltså ha det digitala till något helt nytt, samtidigt som han
menar att det är något som egentligen är oberoende av ”ny” teknologi, vilket
blir motsägelsefullt. Men en rimlig tolkning är att det ”nya” istället är frågan
om en gradskillnad, där man kan se det som att det kroppsliga faktiskt blir
mer betonat i många konstverk som använder nya medier.

En viktig konsekvens för Raymond Ruyer är att själva tillkomsten eller
tillverkningen av till exempel bilder eller information i vidare bemärkelse

                                
36 Ibid., s. 39.
37 Ibid., s. 76.
38 Ibid., s. 80.
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redan från början till stor del bestäms av den mänskliga och kroppsliga erfa-
renhet som skapar dem.39 Detta spårar sedan Hansen genom Jeffrey Shaws
experimentella mediekonstverk: ”Shaw’s recent work give aesthetic form to
the trajectory traced by Ruyer’s critique of cybernetics: the movement from
the technical frame (the image) to a confrontation with its constitutive con-
dition of possibility, the (human) framing function.”40

För Hansens fungerar det kroppsliga som ”framer” för alla typer av bilder,
men betyder det att denna ”framing” blir mer tydlig när kroppen de facto rör
sig? Detta är fortfarande oklart i Hansens analys.

På vilket sätt är då Hansens teorier relevanta för en analys av det figurala i
förhållande till Artintact? På ett teoretiskt plan har jag urskiljt ett fokus på
det haptiska, på det kroppsliga i en visuell upplevelse och visat på möjliga
kopplingar till ökad flexibilitet i digitala medier, där nya former av bildma-
nipulation också öppnar för nya former av visuell förståelse. Detta är alla
centrala aspekter för en förståelse av det figurala. Bildernas plasticitet och
bildtäthet (för att återvända till de två begreppsnoder jag använt för att ka-
rakterisera det figurala) kan manipuleras ytterligare i digitala miljöer, vilket
man också kan se i flera verk från Artintact. Jag skulle dock inte säga att
man behöver det figurala för att förstå materialitet och kroppslighet i Han-
sens mening, men man behöver det figurala för en bredare förståelse av ma-
terialiteten i dessa bilder. Det figurala öppnar för en rad kopplingar och
kontextualiseringar som Hansens fokus inte tillåter och det blir möjligt att se
förbindelser mellan de olika typer av rörliga bilder som denna avhandling
handlar om.

När medieforskaren och utställningscuratorn Timothy Druckery analyse-
rar ett verk från Artintact 2 använder han en vokabulär man känner igen från
många av de texter som skriver om det figurala. Druckery beskriver en bild-
händelse från Miroslaw Rogalas Lover’s Leap (Artintact 2) så här: ”It is an
event-image, a dynamic system in which movement and perspective are
related. /…/ In disregarding the logic of the image as fixed form, Lovers
Leap uses it as a site for investigation.”41 Särskilt termen ”event-image”, men
också idéer om det dynamiska och det processuella i bilderna är beskriv-
ningar som både Lyotard och de som vidareutvecklat hans begrepp (Dubois,
Aumont, m. fl.) använt i stor utsträckning. Rogalas Lovers Leap kan enklast
beskrivas som en rad stillbilder av männiksor i en storstad (Michigan Ave-
nue i Chicago) som man som åskådare kan zooma, rotera och försätta i
oväntade och förvrängande rörelser. Med hjälp av musen koordinerar man en
konsekvent uppbrytning och manipulering av centralperspektivet (vilket

                                
39 Ibid., s. 85. ”Since technical circuits and images are nothing but concrete actualizations of
transpatial equipotentiality, they are necessarily infused with specific affective tonalities and
thus with irresducible ”traces” of human embodiment.”
40 Ibid.
41 Timothy Druckery, ”Lovers Leap – Taking the Plunge: Points of Entry … Points of Depar-
ture”, [1995], Artintact 2, s. 94.
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bilderna bygger på i utgångsläget). Som i många av både Epsteins och Vio-
las bilder förvrängs bilderna till ett gränsland mellan abstraktion och avbild-
ning, samtidigt som det hela tiden finns en rörelse, ett oscillerande mellan
det abstrakta och det föreställande. Druckery beskriver verkets utgångspunkt
så här: ”The digitized image is the point of entry into an experience based on
the ability to render curvlinear perspective as process.”42 Med termer som
också påminner om Bill Violas idé ”point-of-conscioussness” har Rogala
själv beskrivit sitt perspektiv som ett ”Mind’s-Eye-View”43.

Lovers Leap, Miroslaw Rogala, 1995, Artintact 2.

Rogalas verk gjordes först som en rumslig installation och Druckery kom-
menterar just anpassningen av installation till CD-ROM, vilket för honom
inte nödvändigtvis är något negativt och i det här fallet är det något som man
skulle kunna säga förstärker en figural aspekt i verket. Druckery skriver att
anpassningen:

…does not undermine the logic of the work. Rather it refocuses the issue of
sight into gesture. Material space is replaced by the interface. The screen, it-

                                
42 Ibid., s. 97
43 Rogala citerad av Mark B.N. Hansen, op. cit., s. 111.
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self a geometrical frame, transmits the image as projective space. Carto-
graphy and cognitive mapping converge. More than this, the screen adapta-
tion compresses the theatrical distance of the installation into ’the third win-
dow’, a space in which, again citing Virilio, ’what was visibly nothing beco-
mes ’something’, the great distance no longer precludes perception’.44

Rogala är tillsammans med Jeffrey Shaw och Tamás Waliczky (som också
medverkar på Artintact, se nedan) de tre konstnärer vars verk Hansen lyfter
fram som exempel på konstruktioner av ”haptic space”. Hansen skriver: ”By
explicitly staging the shift from the technical image to the human framing
function, the works of these artists literally compel us to ’see’ with our bodi-
es.”45

Waliczkys verk The Forest (Artintact 2) diskuteras av både Manovich och
Hansen och just skillnaden mellan deras analyser är användbar för att ur-
skilja det figurala i förhållande till bildmanipulationen. Manovich tar fasta på
att The Forest (och även andra av Waliczkys andra animationsfilmer) bygger
på alternativa perspektivsystem som utmanar centralperspektivets dominans.
Manovich skriver till exempel att ”Waliczky openly refuses the default mode
of vision imposed by computer software – one-point-linear perspective”.46

Manovich läser dock det cylindriska perspektivet i The Forest som en modi-
fiering av det filmiska perspektivet eller gränssnittet, som han menar att da-
torn till stor del tagit över. Manovich ser det som att ”In Waliczky’s films
the camera and the world are made into a single whole”47, och för Manovich
är det en förståelse som bygger på återkopplingar till filmens gränssnitt.

Hansen pekar däremot på en begränsning i Manovichs analys av Waliczks
verk som just beroende av filmmediets logik: ”What is missing from Mano-
vich’s exposition of these works is any account of the significant role accor-
ded to the body as the ”operator” of an alternative, post-cinematic interface
with data. By short-circuiting our habitual experience of the space of the
image, for example, Waliczky’a animations call into play a haptic or tactile
production of space in which the body itself, deprived of ”objective” spatial
referents, begins to space or to spatialize, that is, to create space within itself
as a function of its own movement (whether this be actual physical move-
ment or the surrogate movement facilitated by a virtual interface).”.48

Manovichs och Hansens analyser kompletterar varandra relativt bra, men
för att förstå hur det figurala kan fungera är Hansen mer relevant. Som Anna
Szepesi påpekar i en essä om verket bygger The Forest på en kombination av
tre olika rörelser; trädens vertikala rörelse, cylindernas horisontella rörelse
och kamerans rörelse i djupet. Szepesi ser detta som en sorts uppbrytning av

                                
44 Timothy Druckery, op. cit., s. 98.
45 Mark B.N. Hansen, op. cit., s. 110.
46 Lev Manovich, The Language of New Media, op. cit., s. 87.
47 Ibid., s. 88.
48 Mark B.N. Hansen, op. cit., s. 42.



161

det Cartesianska koordinatsystemet, dvs. att de ”normala” vektorerna enligt
koordinataxlarna x, y och z, ersätts av ”curved lines that loop back on
themsleves”49 Effekten beskriver hon så här: ”The bare trees revolve end-
lessly around their own axis, like patterns in a kaleidoscope. The resulting
illusion is complete and deeply alarming: the infinity of the gaze leads to a
total loss of perspective.”

Där det geometriska perspektivet ”bryts upp”, närmar man sig ett kropps-
ligt, haptiskt perspektiv, där det figurala är en viktig komponent.

The Forest, Tamás Waliczky, 1995, Artintact 2.

Uppbrytningen av perspektivet hos Rogala, och de bildrörelser som låter
bilderna gradvis återfå ett ”normalt” pespektiv påminner om anamorfa bil-
der. Anamorfos i olika former är ett fenomen som återkommer vid ett flertal
tillfällen i diskussioner om digitala gestaltnignar. Synens klarhet, dess kopp-
ling till kunskap framhävs i perspektivet, men anamorfa bilder50 erbjuder
något annat som ofta bjuder just på en gradvis figuration som till exempel

                                
49 Anna Szepesi, ”Tamás Waliczky: The Forest”, [1995], Artintact 2, s. 109.
50 Anamorfos kommer av grekiskans anamorpho’o, ’ombilda’, ’omforma’ till morphe’,
’form’. Med en anamorfos menas oftast en deformerad bild som uppstår i sin riktiga form då
man ser den på ett okonventionellt sätt. Till exempel en förvrängd eller en grotesk projektion
av en bild som när den betraktas ur en viss vinkel eller i en cylindrisk, konisk eller pyramid-
formad spegel så att säga uppenbaras i sin rätta form.
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Marks beskriver den.51 Det mest kända exemplet från konsthistorien är an-
tagligen Hans Holbeins (d. y.) The Ambassadors (1533) som innehåller flera
anamorfiska effekter (till exempel dödskallen som blir synlig endast om man
förflyttar sig till sidan av bilden). Upplevelsen bygger här på en rörelse av
åskådarens kropp, men det finns också en rörelse i plasticiteten i det visuella
som enligt bland andra Marks och Hansen förstärker det kroppsliga i upple-
velsen. Och det är denna process eller bildhändelse som det figurala kan
hjälpa till att beskriva och förstå ytterligare.

Hansen tolkar användningen av perspektiv och rumslighet i The Forest
som en förstärkning av det kroppsliga i upplevelsen. Han skriver: ”The Fo-
rest opens alternate modes of perceiving that involve bodily dimensions of
spacing and duration – modes that, in short, capitalize on the flexibility of
the body, and indeed, on the cross-modal or synaesthetic capacities of bodily
affectivity.”52

Ytterligare ett perspektiv på kroppslighet i förhållande till nya medier
finns givetvis i olika former av virtuella världar, där det också blir tydligt hur
perception förstås i termer av en simulation som äger rum i kroppen. På Ar-
tintact finns förstås inga VR-installationer, men Raymond Bellours tanke-
väckande text kring problematiken förtjänar att citeras eftersom den fångar
flera viktiga aspekter av nya teknologier (och dessutom gör det genom refe-
renser till Bill Viola). I ”Den dubbla spiralen” skriver Bellour om digitala
teknologier och VR som han ser som en mutation som innebär både:

…slutet på ett privilegium som alltsedan camera obscura kommit att kon-
centreras kring ljuset som en förutsättning för bildskapande, och en möjlig
öppning för två komplementära dimensioner: ett konceptuellt och ett taktilt
rum. Bortom de alltför renodlat visuella intrycken tillåter det förstnämnda ett
närmare och mer helgjutet förhållande till rummet eftersom det gör det möj-
ligt att återvinna relationen mellan visuella intryck och hjärnans stimuli, ‘en-
ligt en process som rör sig inifrån och ut, istället för det omvända’53 /…/ Bil-
den blir på så sätt mer utformad som ett diagram och en mental projektion än
som ett avtryck av ljusets tid. Det andra rummet är manipulationens rum där
vi med datorn framställer bilder: en kunskapens manipulation förvisso men
som också är instrumentell, kroppslig, gestuell. /…/ Det innebär också att
betraktaren förflyttas från sin tilldelade plats och introduceras som aktör,
produktör och medskapare av en potentialitet.54

                                
51 Laura U. Marks, Touch, op. cit.
52 Mark B. N. Hansen, s. 115.
53 Citatet av Bill Viola kommer från ”L’Espace à pleine”, ett samtal mellan Bellour och Viola
publicerat i Où va la vidéo?, ett  specialnummer av Cahiers du cinéma, nr. 14, 1986, redigerat
av Jean-Paul Fargier.
54 Raymond Bellour, ”La double hélice”, i L’Entre-images 2, Paris: P.O.L. Éditeur 1999, s.
24-25. Översättningen är, med en mindre justering, hämtad från Raymond Bellour, ”Den
dubbla spiralen” (övers. Ann Hallström) i Trond Lundemo (red.) Konst och film – texter efter
1970 [2], Stockholm: Raster förlag 2004, s. 133-134.



163

Det ”manipulationens rum” som Bellour skriver om är också en rumslighet
där det figurala blir betonat eller får en ökad grad av potentialitet just efter-
som materialiteten i bilderna kan manipuleras i högre grad. Men det figurala
är något som också bildar en länk mellan ”ljusets tid” och bilder framställda
i datorn. Som mina analyser av både Jean Epstein och Bill Viola har visat så
finns det en typ av manipulation inom både film och video där det inspelade
filmmaterialet har en viktig roll, men där likväl det figurala härstämmar från
något annat än ljuset, nämligen bildmanipulationen. Det finns alltså inget
entydigt brott i detta hänseende, vilket det kan låta som i Bellours text.

Vad som är viktigt med Bellours text och citatet ovan är även kroppens
roll i upplevelsen och det är ett viktgt skäl till att Hansen också använder sig
av just denna text av Bellour. Även om Bellour och Hansen använder termen
taktil och inte haptisk så finns det tydliga beröringspunkter med det jag be-
nämnt en haptisk visualitet. Hansen sammanfattar argumentet så här: ”It is
tactile because it catalyzes a nonvisual mode of experience that takes place
in the body of the spectator, and indeed, as the production of place within the
body.”55

En annan aspekt av detta manipulationens rum, som också intresserat
Bellour, är rummet mellan text och bild. Nya konstellationer, nya rumslig-
heter och nya upplevelser hänger samman med teknologins utveckling, och
är, som vi ska se, viktiga för en mer nyanserad bild av det figurala.

                                
55 Mark B.N. Hansen, s. 211.
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Mellan text och bild

I inledningen till Discours, figure framhåller Lyotard det figurala som en
sorts protest eller motvikt till text och till textuellt inriktade analyser av
konstnärliga uttryck. Lyotard menar att det figurala öppnar för en upplösning
av katagorierna text och bild och i en mer kroppsligt förankrad upplevelse
blir det som om det lingvistiska och det plastiska integreras utan tydliga
gränser. Flera verk på Artintact bygger på just nya integreringar av ord och
bild och förutsätter nya sätt att förhålla sig till text i digitala miljöer. Själva
överskridandet av gränser mellan text och bild är en drivkraft bakom flera
verk. Jag kommer i detta avsnitt att följa upp aspekter av det figurala som
knyter an till det jag inledningsvis benämt digital textualitet, ett område som
diskuterats flitigt inom en rad olika discipliner, men där en aspekt som ofta
återkommer är de ökade möjligheter till manipulering som digitala miljöer
kan innebära.

Att jag i titeln använder termen mellan är också inspirerat av Raymond
Bellours två böcker om l’entre-images (ungefär: mellan-bilder). Uttrycket
försöker beskriva passagen, utrymmet mellan olika sorters bilder och texter.
Mellan text, foto, måleri, video, TV och data. Mellan orörlighet och rörelse,
mellan figurativt och en uppbrytning av det figurativa. Framför allt Bellours
andra bok (L’Entre-Images 2, Mots, Images) tar fasta på nya relationer mel-
lan text och bild och hur dessa förändras i digitala miljöer.56 Bellour menar
att datorn ger omfattande möjligheter när det gäller att behandla de i grunden
olika teckensystem som utgörs av ord respektive bilder, att det är den första
maskinen som är kapabel att behandla och transformera dem tillsammans.
Ett av de verk som Bellour studerar ingående är Chris Markers cd-rom Im-
memory och flera av de strukturer och nya manipulationer som Bellour fin-
ner i Immemory återfinns även i verk från Artintact. Det handlar om olika
former av bildcollage, om integrering av rörliga bilder, stillbilder och text,
samt om en varierad interaktivitet. Bellour beskriver verket så här: ”För att
filmen till slut ska kunna sammanföras med boken, för att de ska kunna åter-
födas, förenade och förändrade /…/ Så krävs till exempel /…/ Immemory,
denna så säregna CD-Rom.”.57

Bellour ser även Immemory som en reflektion över mediets möjligheter
och som vi kommer att se i några verk från Artintact kan det i leken och
manipulationen med nya textformer finnas en inbyggd självkommenterande

                                
56 Raymond Bellour, L’Entre-images 2, op. cit.
57 Raymond Bellour, ”Le livre, aller, retour”, i Qu’est-ce qu’une madeleine? – À propos du
cd-rom Immemory de Chris Marker, Paris: Yves Gevaert Éditeur/Centre Georges Pompidou
1997, s. 78. ”Mais pour que le film finisse par rejoindre directement le livre, pour qu’ils rena-
issent, mêlés, et transformés /../ Il faut par exemple /…/ ce cd-rom si singulier Immemory.”
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eller reflexiv dimension. Detta är inget ovanligt i skeenden när nya medier
uppstår eller medieformer förändras. Johan Svedjedal beskriver tydligt hy-
pertextens förmåga eller betingelse att teoretisera och kommentera sin egen
struktur i Den sista boken: ”[P]recis som en del teorier bäst demonstreras i
ett hyperverk, måste ett hyperverk i sig bära teorierna om hur det fungerar.
Syftet är att lära läsaren att läsa på ett nytt sätt – som en hyperläsare. Precis
som romanen länge älskade att diskutera romanens roll, talar hyperverket
ständigt om sig självt.”.58 Jay David Bolter beskriver ungefär samma feno-
men: ”The computer rewrites the history of writing by sending us back to
reconsider nearly every aspect of the earlier technologies. In particular, the
electronic medium gives a renewed prominence to the long discredited art of
writing with pictures”.59

Nya medier återaktualiserar en diskussion kring vad man kan uttrycka
med bild, vad man kan uttrycka med text och hur man till exempel kan ana-
lysera och studera bilder med hjälp av andra bilder. Men det är kanske i för-
sta hand en återaktualisering och ingen absolut förändring, eller helt ny situ-
ation, vilket många forskare är noga med att påpeka genom historiska jämfö-
relser av olika slag. Inom filmen fanns till exempel en relativt livlig debatt
kring användandet av text eller inte under stumfilmsperioden. Louis Dellucs
credo kan tjäna som en påminnelse: ”Låt oss säga det igen; texten bör inte
förekomma när bilden kan ersätta den. Man missbrukar mellantexten /.../
Misstaget är att avbryta oss i vår renodlat visuella upplevelse”.60

Ett verk där problematiken text-bild är en central drivkraft och utgångs-
punkt är Eric Lanz verk Manuskript (Artintact 1). I verket skapas en glidning
mellan text och bild utifrån en samling verktyg. Först ser det ut som bokstä-
ver uppställda i ett alfabet, men när skalan ändras i takt med åskådarens
musklick får man först se att det inte är bokstäver, utan bilder av olika verk-
tyg, och när man klickar på ett verktyg får man till slut se en kort film som
visar närbilder av händer i arbete med verktygen. När åskådaren klickar med
sin hand kommer man till olika händer, och det är förstås en ordlek med
manuskript som ju betyder handskrift. Man kan också se resultatet som ett
alfabet av filmbilder.

                                
58 Johan Svedjedal, Den sista boken, Stockholm: Wahlström & Widstrand 2001, s. 230.
59 Jay David Bolter, Writing Space – The Computer, Hypertext and the History of Writing,
Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates 1991, s. 46.
60 Louis Delluc, Drames du Cinéma, Paris: Monde Nouveau 1923, s. x-xi. Citerad av David
Bordwell, French Impressionist Cinema, op. cit., s. 33. ”Le texte, redisons-le, ne doit pas être
quand l’image peut le remplacer. On abus du sous-titre /…/ Le tort est de nous interrompre
dans notre émotion uniquement visuelle.” För en varierad och historiskt förankrad diskussion
av relationen ord-bild i förhållande till rörliga bilder se temanumret av tidskriften Aura, vol.
III, nr. 1-2, 1997.
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Manuskript, Eric Lanz, 1994, Artintact 1. Original delvis i färg.

Manuskript, Eric Lanz, 1994, Artintact 1. Original delvis i färg.
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Att det handlar om bilder av händer och manuella verktyg är ingen slump,
och Anne-Marie Duguet gör i en analys av Lanz konst en koppling till takti-
litet. Hon skriver: ”In the first series he refers to the principle of the tactile
screen. We do not touch with our eyes, we touch in order to see. The proces
of representation calls on another sense and it is the direct contact of the
body with the image that sets off the process of exploration, which modifies
the families, moves in from a category of tools to the tool itself and then on
to the operation which defines that tool.”.61

I det här fallet är alltså termen taktil mer relevant än haptisk eftersom det
handlar om representationer av händer i arbete, och det finns i mycket mind-
re utsträckning element i bilderna som kan sägas aktivera en haptisk visuali-
tet (rörelsen i närbilder tenderar dock ibland att bli abstrakta streck över
skärmen, vilket skulle kunna tolkas i den riktningen). Men det figurala i det
här fallet kan alltså inte sägas gå via det haptiska, utan finns istället i själva
manipulationen eller upplösningen mellan ord och bild, mellan det textuella
och det plastiska.

Ett annat exempel från Artintact 1, som också knyter an till filmiskt
montage är The Exquisite Mechanism of Shivers av Bill Seaman. Här ska
man kombinera ord till en mening och till varje ord finns en bildsekvens som
sedan spelas upp tillsammans. Det är förstås också en ordlek i sig när Sea-
man skriver ”Play Sentence”. Man kan med ett mer konventionellt språkbruk
till exempel spela en videofilm, eller en cd, men här får också en mening
statusen av att bli uppspelad.

                                
61 Anne-Marie Duguet, ”L/Lanz”, [1994], Artintact 1, s. 46.
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The Exquisite Mechanism of Shivers, Bill Seaman, 1994, Artintact 1.
Original delvis i färg.

The Exquisite Mechanism of Shivers, Bill Seaman, 1994, Artintact 1.
Original delvis i färg.
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Det fanns under 1990-talet (och finns till viss del fortfarande) ett relativt
stort intresse för den här typen av textualitetsrelaterade frågor i konstvärlden.
Ytterligare ett exempel från Artintact är George Legradys Slippery Traces
(Artintact 3). Verket utgår från en samling med vykort som är länkade enligt
varierande kriterier, och som man som åskådare navigerar sig igenom till
olika berättelser eller montage.62 Legrady jämför själv sitt verk med en upp-
bruten form av textualitet:

Images are normally seen in relation to each other, and like words positioned
together in a sentence, they oscillate each other, slightly expanding, re-
adjusting, imperceptibly transforming their meaning through contrast, associ-
ation, extension, difference, etc. Transferred to the non-linear dynamic envi-
ronment of the computer, the shifts in meaning are exponentially increased as
the images are freed from their slide-tray linear positions…63

Även om Legrady demonstrerar en relativt vanlig övertro på det icke-linjära
så visar hans beskrivning tydligt på ett fält där man kan urskilja denna text-
uppbrytande variant av det figurala.

I Jean-Louis Boissiers verk Flora petrinsularis (Artintact 1)  blir också
uppbrytandet av texten och bokens format en medveten strategi. Så här be-
skriver Boissier sitt upplägg: ”The hypermedia Flora petrinsularis is an
essay inspired by the same temptation, the temptation to make a book which,
if it cannot do without writing, does without the language of words; a book
which shows, which offers something to experience but without really ha-
ving anything to say.”64

Flera av dessa konstverk vänder sig mer eller mindre direkt mot tanken att
varje bild, så att säga, måste ha en namnskylt för att förklara dess innehåll,
utan istället menar de att bilderna har en ”egen” idé, till exempel genom att
göra ett alfabet med bilder. Detta är också tankar man känner igen från bland
andra Vertov som ofta betonade bildernas egen kraft, deras förmåga att ut-
trycka något helt utan ord eller text.65 En möjlighet till en bildernas egen idé,
eller visuella tankar, är också centralt för det figurala.

                                
62 Så här beskriver Legrady själv upplägget i sitt verk: ”Slippery Traces is a non-linear visual
narrative in which the viewer navigates through a web of 230 interconnected postcards that
are classified and linked according to literal and metaphoric properties. Each postcard con-
tains approximately five ”hot spots” , or likns to about ten other images. The user constructs a
viewing sequence by clicking the mouse on a hot spot of interest  in the current image which
then leads to another image. The resultant sequence of linked images can be reviewed to
examine the evolving ”meta-narrative” and the particular connections derived through one’s
choices.” Geroge Legrday, ”The Postcard Trail”, från Artintact 3, s. 169.
63 Ibid., s. 171.
64 Jean-Louis Boissier, ”Two Ways of Bookmaking…”, op. cit., s. 31.
65 Se Dziga Vertov, Kino-Eye – The Writings of Dziga Vertov, London: Pluto 1984. Inom
tidig filmteori finns även andra liknande resoenmang, till exempel i Vachel Lindsay diskus-
sion kring hieroglyfer i The Art of the Moving Picture, [1915], New York: Liveright 1970.
Kapitlet ”Hieroglyphics” finns översatt i Trond Lundemo (red.), Konst och film [1], op. cit., s.
61-74.
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En av de allra mest uppenbara möjligheter som en multimedial text har
jämfört med en tryckt text är förmågan att integrera och/eller citera rörliga
bilder. För en skribent finns en möjlighet att komma ifrån alltför långa och
per definition ofullständiga beskrivningar. Samtidigt som det förstås finns en
möjlig styrka i själva beskrivandet. Genom att ”översätta” en film till ord
kan man komma åt aspekter som ett citat inte räcker för att visa. Att beskriva
bilder med hjälp av bilder kan leda till att det blir för homogent, för likt, att
det inte finns någon egentlig beskrivning. Många film- och medieforskare
har diskuterat beskrivandets dilemma och möjligheter. En av de första att
framhålla citat-problematiken var Raymond Bellour. I sin artikel ”Den oåt-
komliga texten” menar Bellour att filmtexten är oåtkomlig (introuvable) för
analysen helt enkelt eftersom den inte går att citera.66 Rörliga bilder går inte
att återge inom ramen för en skriven analys. Det visuella är ”…en upplevel-
se, som inte någon text kan uttrycka som dessa bilder, som inte någon text
ens skulle ha kunnat citera.”67

Både i teori och praktik har Bellour sedan utvecklat en metod med nog-
granna och ofta långa beskrivningar, som redan i sig utgör en analys. Det är
en praktisk analyssituation där både filmen och analystexten ska rymmas
inom samma skrivna text. Det går att beskriva, men bara till en viss grad, det
finns alltid kvar en betydande klyfta. En möjlig lösning på citeringsproble-
matiken finner Bellour i videomediet som han senare ägnat flera texter. Och
den hittills mest optimala föreningen av de i grunden olika teckensystemen
som utgörs av ord respektive bilder finner han i datormediet.

En del har kritiserat Bellours idé om den oåtkomliga texten genom att helt
enkelt säga att ”kan man inte säga detsamma om alla texter?”68 Frågan är lätt
att förstå i relation till bland annat Barthes idéer om läsaren som en sorts
auteur och läsningen som ett sätt att producera mening. Och i en digital miljö
där läsaren också i mer konkret mening får allt större betydelse för textens
innebörd är frågan kanske än mer motiverad. Går det till exempel att citera
interaktivitet? Citatet möjliggörs i den multimediala texten. Men samtidigt
tror jag att man kan säga att det på ett plan upplöses igen. Att citera ett av-
snitt förlorar en del av sin kraft när en ny läsare inte själv kan gå tillbaka till
originalet och göra om samma läsning och undersöka kontexten.69

Ett vanligt argument (viktigt för bland andra Bellour) är att digitala medi-
er erbjuder nya sätt att förena ord och bild, att till exempel hypertexter som

                                
66 Raymond Bellour, ”Le texte introuvable”, [1979], i L’Analyse du film, Paris: Éditions Cal-
mann-Lévy 1995, s. 35-41. Finns översatt i Trond Lundemo (red.), Konst och film [2], op. cit.,
s. 97-110.
67 Jacques Aumont, À quoi pensent les films, op. cit., s.46. ”…une expérience, qu’aucun texte
ne dira comme ces images, qu’aucun texte à vrai dire n’aurait pu seulement citer.”
68 Marie-Claire Ropars, Le texte divisé, Paris: Presses Universitaires de France 1981. Jmf.
även John Mowitts dikussion av Ropars och Bellour i boken Text – The Genealogy of an
Antidisciplinary Object, Durham och London: Duke University Press 1992, s. 141-176.
69 För övrigt kan det vara mycket tekniskt komplicerat att citera ett avsnitt från en cd-
romproduktion och det kräver inte sällan avancerad programvara.
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man läser på en datorskärm möjliggör att text och bild integreras i samma
rumslighet.70 Inom konsthistorien och den konsthistoriska forskningen är
relationen ord-bild en relativt vanligt tematik, och för att anknyta till tidigare
diskussioner (som har relevans för nya medier) ska jag kort rekapitulera
några grundläggande skillnader meller ord och bild. En tydlig, men inte så
ofta refererad, utgångspunkt finns hos konstteoretikern Meyer Schapiro som
i sin bok Les mots et les images (Orden och bilderna) diskuterar problemati-
ken utifrån måleriets historia. Särskilt bokens andra del ”L’Écrit dans
l’image” (Det skrivna inom bilden) är relevant i det här sammanhanget.71

För att integrera text i en bild identifierar Schapiro ett första problem i
förhållande till rumsligheten. För ögat har skrivna ord respektive bilder ofta
olika status. ”Ta till exempel artistens signatur som i ett landskap eller en
målad interiör, där den vanligtvis är placerad i förgrunden i förhållande till
det konstruerade djupet, bland träden, byggnaderna eller figurerna i bilden.
Var finns den egentligen? Flyter den, svävar den mellan någon del i landska-
pen och tavlans yta? ”72 Schapiro lyfter fram olika exempel där signaturerna
försöker överbrygga denna klyfta, till exempel genom att placeras i perspek-
tiv (Édouard Manet, Le Fifre, 1866), genom att gömma sig i landskapet
(Winslow Homer, The Fox Hunt, 1893), eller genom att koppla sig till objekt
i bilden (Édouard Manet, Portrait d’Émile Zola, 1868).73

Schapiro försöker även visa på olika typer av förhållande mellan text och
åskådare (Vem riktar sig texten till?). Det finns till exempel texter (eller
bokstäver) som inte är avsedda att läsas, men att tittas på ”…i samma grad
som bilden, som fläckar spridda över underlaget, pergament eller papyrus”74.
Just det sistnämnda är ett förhållande som förefaller relativt vanligt i multi-
mediala uttryck från 1990-talet, där bokstäver eller delar av texter i princip
fungerar som en fondtapet i bildens bakgrund.75

                                
70 Se till exempel antologin Eloquent Images, op. cit.
71 Meyer Schapiro, [1976], ”L’Écrit dans l’image – Sémiotique du langage visuel”, i Les mots
et les images, Paris: Macula 2000, s. 125-204.
72 Ibid., s. 129. ”Par exemple, la signature de l’artiste, dans un paysage ou un intérieur peint,
est d’habitude placée au premier plan de la profondeur feinte, parmi les arbres, les bâtiments
ou les figures. Où se trouve-t-elle virtuellement ? Flotte-t-elle, gît-elle entre tel élément du
paysage et la surface du tableau ?”
73 ”Signaturer och andra tecken fästade vid objekt i perspektiv manifesterar detta behov av att
integrera det skrivna med ett objekt i det tredimensionella rummet, att ge det en närvaro lika
påtaglig och en materiell förankring av samma typ som mänskliga figurer, byggnader och
omgivande landskap.”, Ibid., s. 130. ”C’est ce besoin d’intégrer l’écrit à un objet de l’espace
tridimensionnel, de lui donner une présence aussi tangible et une assise matérielle du même
ordre que celles des figures humaines, bâtiments et paysages environnants, que manifestent
les signatures et autre signes attachés à des objets en perspective.”
74 Ibid., s. 141. ”…au même titre que l’image, comme des taches mouchetant le support,
parchemin ou papyrus.”
75 Se till exempel Muntadas: Media Architecture Installations, eller collagen i Troubled with
Sex, Theory, and History, av Marina Grzinic och Anna Smid, från Artintact 4. Det finns även
många exempel från Internetbaserad konst, se till exempel www.rhizome.org.
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Schapiro lyfter även fram ett tidigt exempel på hur text blir bild, som man
kanske skulle kunna kalla ett sorts videografiskt uttryck. Schapiro diskuterar
en miniatyr från ett karolingiskt manuskript som finns på British Museum
(Harley 647), en latinsk översättning av den grekiske astronomen Aratos.
Kentaurens kropp utgörs bokstavligen av text, en grafisk konstruktion av
kroppskonturer.76

Man skulle kunna likna det här vid ett videografiskt montage eftersom det
påminner om en sorts montage inom bilden som blev vanligare med video-
mediets elektroniska bildremsa där man lättare kunde särskilja delar i bilder-
na och till exempel låta bilden ha konturerna av ett objekt i rörelse. För att
stanna kvar i djurvärlden kan man till exempel tänka på leoparden i början
av Peter Greenaways A TV Dante: The Inferno Cantos I-VIII (1989).

Exempel av en helt annan typ skulle man kunna samla under rubriken
”den tomma sidan”, där text på olika sätt antyds genom föremål som brukar
innehålla text. Angående en illustration av ”Les pélérins d’Emmaüs” från ett
manuskript daterat ca. 1200 skriver Schapiro: ”I frånvaro av skrift kan rul-
len, genom endast sin form, symbolisera det specifika innehållet i en tan-
ke.”.77 Ett komplement till den här frånvarande skriften ser Schapiro i en
skrift som visserligen är närvarande, men utanför rumsligheten, utanför ra-
men, nästan som en pratbubbla i en tecknad serie.78 Med utgångspunkt från
ord som härstammar från munnar i bilderna identifierar Schapiro sedan någ-
ra typer av anomalier som beror på ordens struktur och ordning. Till exempel
i Marie bebådelsedag av Jan van Eyck (en del av Gentaltaret i S:t Bavoka-
tedralen i Gent, 1425-1432) där texten ”Ecce ancilla domini” är skriven
baklänges och upp och ner, och frasen är dessutom skriven tvärs över vissa
objekt. Eftersom målningen bygger på perspektiv och är relativt realistisk i
sin framställning blir effekten av den här flytande texten desto mer märkbar,
känslan är ungefär som på en filmduk eller datorskärm där en text svävar i
förgrunden.

Schapiro avslutar sin text med några exempel från kubistiskt måleri som
använder orden på nya sätt: ”I det kubistiska måleriet allierar sig den materi-
ella verkligheten hos de skissade och tryckta orden, med den lika konkreta
tätheten hos de linjer och penseldrag som utgör tavlan, dess linjer och dess
utspridda plan”.79

Text och bild kan naturligtvis också integreras genom rörelse. Det finns
många filmhistoriska exempel, och text som rör sig är vanlig både i tv och i
digitala uttryck, till exempel hos Chris Marker och Anne Hegedüs i verket

                                
76 Meyer Schapiro, op. cit.,  s. 159.
77 Ibid., s. 173. ”En l’absence d’écriture, le rouleau peut, par sa seule forme, symboliser le
contenu spécifique d’une pensée.”
78 Ibid., s. 177.
79 Ibid., s. 200. ”Dans la peinture cubiste, la réalité matérielle des mots tracés et imprimés
s’allie à la densité tout aussi concrète des traits et des touches qui composent le tableau, ses
lignes, ses plans échelonnés.”
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Things Spoken (Artintact 5). I förhållande till det figurala diskuterar till ex-
empel Philippe Dubois förekomsten av olika typer av text inom stumfilm
och hans argument gå i korthet ut på att vanliga mellantexter, eller under-
texter inte aktualiserar en figural visualitet, men när texten börjar röra på sig
och den dessutom hamnar i tvetydiga relationer till själva filmmaterialet så
uppstår en uppbrytning och integrering av kategorierna som är figural.80

Alla de relationer, konvergenser och uppbrott som Schapiro identifierar
inom måleriet och Dubois inom filmen återfinns också inom digitala gestalt-
ningar. Utan att systematiskt ha gått igenom något större undersökningsma-
terial tror jag man kan säga att det är förändringar och konvergenser som
blivit mer frekventa (vilket även till exempel Bellours och Bolters forskning
vittnar om). Väl så intressant är också att dessa relationer mellan text och
bilder inte sällan utgör själva drivkraften för verken. Som till exempel i Eric
Lanz Manuskript eller Bill Seamans The Exquisite Mechanism of Shivers (se
ovan).

Ett annnat digitalt exempel har konstruerats för Internet av Lev Mano-
vich.81 Med utgångspunkt från romanen Anna Karenina av Tolstoj och Andy
Warhols Screen Tests försöker Manovich bearbeta och manipulera relationen
ord-bild. Hans idé går ut på att skriva in hela texten från Anna Karenina i en
programvara och sedan låta den scanna texten på vissa nyckelord och varje
gång som nyckelorden dyker upp ändras bilderna (screen test) vilka är place-
rade intill texten. Efter att programmet startats sker detta automatiskt på
webbsidan. Manovich erbjuder också en skiss till analys av sitt eget verk där
han identifierar en kontrast mellan det känslomässiga allvaret hos Anna Ka-
renina och Andy Warhols subjekt som definieras: ”…not by emotional
depths but by her media surfaces, by her response to media machines of
photography, film and television.”.82

Ett välkänt och ofta diskuterat exempel på integrering av ord och bild är
Michel Foucaults analys av Magrittes tavlor föreställande pipor, med texten
”Ceci n’est pas une pipe”. Foucault (och Magritte) frågar sig om det är möj-
ligt att översätta bilder till ord och vice versa. Foucault menar också att Ma-
gritte, på ett enkelt sätt, problematiserar något som ofta tas för givet utan
diskussion, nämligen det nära förhållandet mellan just ord och bild. En allt-
för enkel lösning vore att säga: nej, det är ingen pipa, det är en bild av en
pipa. Foucault väljer istället att se det hela som ett kalligram där ord och bild
utgör en helhet, men det är ett perverterat kalligram som problematiserar

                                
80 Philippe Dubois, ”L’écriture figurale dans le cinéma muet des années 20”, op. cit. Se även
kapitel 2 ovan.
81 Lev Manovich, Anna and Andy, verket är från 2000 och kan ses på Manovichs hemsida:
www.manovich.net.
82 Se Manovichs tolkning av Anna and Andy där han gör några intressanta kommentarer angå-
ende val av programvara: www.manovich.net.



174

”…alla traditionella förhållanden mellan språket och bilden”, och som bryter
upp den hierarkiska tvångströjan mellan text och bild.83

I sin bok Foucault diskuterar Gilles Deleuze Foucaults idéer kring vad
som kan ses och vad som kan sägas med ord. Den viktigaste slutsatsen (åt-
minstone i förhållande till den här studien) är att de båda kategorierna aldrig
kan reduceras till det ena eller andra, utan de är beroende av varandra och
påverkar hela tiden varandra. Deleuze skriver: ”Att se är att tänka, att tala är
att tänka, men tänkandet sker i mellanrummet, i brottet mellan att se och att
tala.”84

I flera verk från Artintact (och även till exempel Markers Immemory) rea-
liseras och förtydligas detta glapp mellan att se och att bekläda i ord. Multi-
media, hypermedia eller digitala nya medier (termen man väljer spelar mind-
re roll) erbjuder säkerligen olika synteser (mellan text och bild, mellan rörel-
se och stillhet, mellan det visuella och det hörbara), men det är synteser som
också aktualiserar glapp eller sprickor. Det finns ofta ett ”mellan” som un-
derstryks och lyfts fram. Det är mellan olika kategorier som en ny dynamik
ofta uppstår, och i detta mellanrum kan man säga att mediet har både en
förmåga att tänka och en förmåga att generera tankar (hos åskådare, läsare,
användare).

I sin läsning av Foucault kritiserar Deleuze en fenomenologisk utgångs-
punkt och framhåller att det i det synliga finns en mening som väntar på att
aktualiseras genom språket, orden och text. Det här skulle också kunna vara
en möjlig invändning mot till exempel Aumonts karakteristik av det figurala
och hans vilja att styra beskrivningen ”Zu den Sachen selbst”. Men det som
Aumont med flera gör är inte att aktualisera något som redan finns i bilden,
utan de menar att det finns aspekter i bilden som man inte kan fånga med
ord, men som däremot har en förmåga att generera tolkningar och påverka
upplevelsen, vilket inte är samma sak som att aktualisera något inneboende.

                                
83 Michel Foucault, Ceci n’est pas une pipe, Paris: Éditions fata morgana 1973, s. 23. ”…tous
les rapports traditionnels du langage et de l’image”
84 Gilles Deleuze, Foucault, Paris: Les Éditions de Minuit 1986, s. 93. ”Voir, c’est penser,
parler, c’est penser, mais penser se fait dans l’interstice, dans la disjonction de voir et de
parler.”
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The Sub-Division of the Electric Light – Det figurala projicerat

I The Sub-Division of the Electric Light av Perry Hoberman från Artintact 3
exemplifieras och problematiseras flera olika aspekter av det figurala i för-
hållande till det digitala. I likhet med Epstein har Hoberman ett fokus kring
manipulerad temporalitet och i likhet med Bill Viola finns tydliga element av
en haptisk visualitet, samtidigt som verket aktualiserar en digital citatpro-
blematik där skärmens plasticitet får en central roll.

Verket består av en serie scener med olika projektorer som man som
åskådare kan starta, och sedan i varierande grad manipulera under själva
projektionens gång. Både områdena för projiceringar och vad de projicerade
bilderna föreställer varierar från scen till scen. Det finns i dessa rörelser en
balansakt mellan immaterialitet och materialitet, som även återanvänder och
kommenterar den mediala utvecklingen genom anspelningar på tidigare tek-
nologier, till exempel genom äldre film- och diaprojektorer som förekommer
i verket. Peter Lunenfeld beskriver verket så här: ”The imagescape is a cal-
culated nostalgia engine, calibrated to our memories of an earlier media era,
one of bright bulbs, photo-chemical emulsions, reflective surfaces, and dust
motes which swirl into life, into light. Hoberman sub-divides our cultural
memory of light in the service of media.”.85

När man som åskådare manipulerar projiceringar och projiceringsytor
uppstår olika former av ljusspel, som kan ses som en manipulerad materiali-
tet, som en rörelse från immaterialitet till materialitet, som figurala bildhän-
delser. Lunenfeld betonar också manipulationen och ser den som ett uttryck
för de nya teknologiska och mediala möjligheterna: ”Playing with light is not
simply an aesthetic gesture, it also must be considered a manipulation of
time /…/ The Sub-Division of the Electric Light is also about the parcelling
and reapportionement that dynamic media bring in their wake”.86

Både på grund av manipuleringsmöjligheterna och av innehållet i de pro-
jicerade bilderna (t.ex. arkivfilmer och familjefilmer) handlar verket mycket
om temporala flöden, stopp och dynamik. Hoberman har själv beskrivit sitt
verk så här: ”I wanted to make something where time never stops completely
– but not where you’re trapped in an automated clockwork – where the user
can play with time, where time is something malleable – however not so-
mething where the user controls time (which would be impossible any-
way).”87

                                
85 Peter Lunenfeld, ”Click: Imagescape as Ruin”, Artintact 3, s. 158.
86 Ibid., s. 159.
87 Perry Hoberman, mailkorrespondans med Lorne Falk, 27 juni 1996, citerat av Peter Lunen-
feld, op. cit., s. 160.



176

Hoberman använder aldrig bilder rakt framifrån som projiceras i helbild
på en skärm, utan det är objekt som spridits ut i marginalerna, i hörnen, eller
som är nästan upplösta i rumsligheterna, som fungerar som projektionsytor
för filmerna, eller snarare gör själva projektionen till en filmisk händelse i
sig. Som i en sorts filmisk arkeologi iscensätter Hoberman ålderdomliga
projektorer och diabildsapparater, som till exempel visar familjebilder eller
semesterkort, men ofta är bilderna flyktiga och svåra att identifiera. Bilderna
visas nästan aldrig i sin helhet och inte heller i ett normalt tvådimensionellt
format, utan de viks över och i sig själva beroende på att projiceringsytorna
ständigt omformas.

Hobermans rörliga bilder är en projektion i en skiftande rumslighet, men
också i en skiftande temporalitet. Som Lunenfeld påpekar använder sig Ho-
berman av dialektiken mellan tid och rum, mellan en spatialisering av tiden
och en temporalisering av rummet.

Vid ett tillfälle börjar bilden brinna, det blir för mycket ljus, (ungefär som
i Ingmar Bergmans Persona för att nämna ett välkänt exempel), det blir vitt
ljus som betonar den mediala materialiteten. Den brinnande skärmen kan
också kopplas till idéer om en skärmens upplösning inom digitala teknologi-
er och virtuella verkligheter. Lev Manovich som försökt formulera en skär-
mens arkeologi ser dataskärmen som en modifiering och utveckling av både
den måleriska skärmen (eller klassiska skärmen) och den filmiska skärmen
(eller dynamiska skärmen). Med datorskärmen tenderar ”ramens” gränser att
lösas upp och när man till exempel kopplar upp sig med olika former av VR
når man en skärmens upplösning.88

Vid ett tillfälle i The Sub-Division of the Electric Light visar dataskärmen
en diabildsskärm som står placerad en bit framför en vägg mot vilken det
projiceras en bildsekvens med människor i rörelse. Diabildsskärmen lyfter
på grund av sin position fram ett utsnitt av den projicerade filmbilden, den
citerar en del av den projicerade bilden. Det är ett sätt att citera som påmin-
ner mer om ett skrivet citat från en skriven text, man är fortfarande kvar i
samma medium, och kontexten finns kvar i bakgrunden i realtid. Effekten
påminner även om en markörpenna som stryker över det textutsnitt man vill
lyfta fram, och gör det ofta genom starka, lysande färger som ger en ny visu-
ell dimension åt det markerade.

Som läsare av The Sub-Division of the Electric Light kan man sedan med
musen påverka diabildsskärmen och få den att falla mot marken eller stanna
i olika lägen framför projiceringen. Det som lyfts fram i denna korta sekvens
är citatets status, både som möjlighet och begränsning. Att citera innebär en
maktposition, genom att välja bilder väljer man också bort något annat. Och
precis den funktionen återfinns i någon grad inom all bildbeskärning. Au-
mont skriver: ”[A]tt beskära är alltid att beskära för mycket, alltid att ge för

                                
88 Se Lev Manovich, The Language of New Media, op. cit.
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stor betydelse till den enstaka bilden.”.89 Bilderna i The Sub-Division of the
Electric Light verkar dokumentära och man skulle kunna knyta utsnittet med
skärmen framför skärmen till en diskussion om filmbilden som ett citat av
världen, som ett utsnitt av en verklighet. Det speciella här är att det också
blir verkligt, eller åtminstone synliggjort, hur detta utsnitt blir till och kan
manipuleras.

The Sub-Division of the Electric Light, Perry Hoberman, 1996, Artin-
tact 3. Original delvis i färg.

                                
89 Jacques Aumont, Amnésies, op. cit., s. 57. ”[C]adrer, c’est toujours trop cadrer, toujours
donner trop d’importance à l’image seule.”
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The Sub-Division of the Electric Light, Perry Hoberman, 1996, Artin-
tact 3. Original delvis i färg.

Anne-Marie Duguets beskrivning av den digitala transformeringen och dess
betydelse för den estetiska upplevelsen hos Jeffrey Shaw är träffande även
för Hobermans verk (och flera andra verk från Artintact). Duguet menar att
transformeringen består i ”the confrontation betwen two different levels of
reality [that] entails a composite experience, an inevitable twinning of con-
tradictory perceptions for a spectator who is simultaneously active in both.
The observation and contemplation of a scene compete with the act of
bringing it into being…”.90

Grundstommen i The Sub-Division of Electric Light är alltså en serie
skärmar och projektioner där rörligheten och tvådimensinonaliteten hos
skärmarna ständigt manipuleras. Pixlarna är det bildmaterial som relativt
enkelt låter Hoberman framställa skärmar som objekt (där projektionen sker
på olika objekt och föremål som går att flytta, ta bort eller lägga till), skär-
mar som rum (där projektionen sker mot väggar, tak eller golv i ett rum),
skärmar i rörelse (där projiceringen sker mot föremål eller skärmar i rörelse),
eller skärmar som veck, (där projektionen sker mot en veckad skärm, som
fungerar ungefär som ett dragspel). Hoberman arbetar här i det figurala ef-
tersom han manipulerar bildernas materialitet, deras digitala plasticitet.

                                
90 Anne-Marie Duguet, ”Jeffrey Shaw: From Expanded Cinema to Virtual Reality”, i Jeffrey
Shaw: A User's Manual: From Expanded Cinema to Virtual Reality, Karlsruhe: ZKM 1997, s.
46.
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The Sub-Division of the Electric Light, Perry Hoberman, 1996, Artin-
tact 3.

The Sub-Division of the Electric Light, Perry Hoberman, 1996, Artin-
tact 3.
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The Sub-Division of the Electric Light, Perry Hoberman, 1996, Artin-
tact 3.

The Sub-Division of the Electric Light, Perry Hoberman, 1996, Artin-
tact 3.
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När det gäller text i bild skriver Meyer Schapiro om ”…ett behov av att in-
tegrera det skrivna med ett objekt i det tredimensionella rummet”.91 The Sub-
Division of Electric Light vittnar om ett sorts behov eller strävan att integrera
själva projektionen i en tredimensionell miljö. Medlet för att göra detta är
skärmens och bildens eget material, vilket medför en möjlig figural förståel-
se av verket. Som de temporala och figurala gesterna i flera av Epsteins fil-
mer så försöker The Sub-Division of Electric Light att använda de estetiska
möjligheter som de nya medierna medför.

Rörliga bilder i form av film eller television uppfattas sedan länge som
relativt okomplicerade att förstå för de flesta åskådare, men digitala teknolo-
gier har till viss del placerat just rörelsen och det temporala flödet i nytt ljus.
Som Mary Ann Doane skriver i The Emergence of Cinematic Time: ”The
ease and obviousness of cinematic movement are deceptive. Much recent
avant-garde work in film, and, now, digital media no longer takes this re-
constitution for granted but instead works to defamiliarize this motion and
time, in short, to bare the device.”.92

Ett tydligt exempel på en sådan typ av rörelsemanipulation, som tenderar
”to bare the device”, finns i Jean-Louis Boissiers cd-rom Moments de Jean-
Jacques Rousseau. Verket bygger på textfragment från Rousseaus Bekännel-
ser kombinerat med korta scener av enkla tagningar med panoreringar. Da-
torprogrammet används sedan för att ”klippa ut” var tionde filmruta vilket
ger en märklig och något främmande rörelse. Raymond Bellour skriver om
Jean-Louis Boissiers cd-rom att den ”draws its strangeness and its strength
from its deviation from the standards for the reproduction of movement.”.93

Ytterligare ett verk som utvecklar rörelseproblematiken och som kan tjäna
som tematisk jämförelse till The Sub-Division of Electric Light är Hugo
Glendinnings och Tim Etchells Frozen Palaces (Chapter One) (från Artin-
tact 5). Verket bygger på en rundvandring mellan olika rum och scener. Som
åskådare hamnar man i ett hus där det pågår en fest som verkar sjunga på
sista versen. Man ställs framför stillbilder från olika rum i huset, som man
hjälp av musen kan panorera sig igenom, och vissa föremål eller områden är
klickbara och på så sätt tar man sig vidare i miljöerna.94 Precis samma upp-

                                
91 Meyer Schapiro, op. cit., s. 130. Se diskussionen ovan i avsnittet ”Mellan text och bild”.
92 Mary Ann Doane, op. cit., s. 213.
93 Raymond Bellour, ”Rousseau avec Marey: Repensé par l’ordinateur”, paper presenterat på
konferensen ”Stop Motion and Fragmentation of Time: Cinematography, Kinetography,
Chronophotography”, Montreal, 4-7 oktober 2000. Citerad av Mary Ann Doane, op. cit., s.
213-214.
94 Så här beskriver Tim Etchells själv verket: ”Pursuing our interest in the interaction between
performance, locations and photography, the starting point for Frozen Palaces is a series of
panoramic scenes staged for the camera in a domestic location, each secen involving many
”characters” or performers. Photographed and the rendered as navigable panoramas using
QVTR the interlocking scenes of the work explore, as the title suggest, frozen glimpses och
complex events. /…/ Confined to an ocular presence one moves with the discomforting ease
of a steadycam-dream through events in which one may not intervene – a feeling that may be
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lägg finns i en annan cd-rom Hugo Glendinning och Tim Etchell har gjort
tillsammans, som heter Nightwalks och utspelar sig i nattliga stadsmiljöer.
Scener och händelseförlopp är precis om i Frozen Palaces (Chapter One)
frysta, och läsaren kan själv vandra runt i staden och via associerande länkar
söka sig till nya miljöer. I en beskrivning av sitt verk skriver skaparna att:
“The city draws on real places to present a landscape which lies somewhere
between a distorted portrait of England and a catalogue of forgotten loca-
tions for an imagninary film.”.95 I detta citat finns flera av de aspekter som
Stephen Mamber framhåller som centrala för det digitala. En presentation av
ett landskap, en katalog med platser från en film. Karta, databas och film
som förenas hos Mamber i bland annat webprojektet Digital Hitchcock.96

Kartan kan fungera som databas och databasen som karta. Denna dubbelhet
finns till exempel i Mambers projicering av den första bildrutan från varje
tagning i The Birds/Fåglarna. När alla rutorna (cirka 1000) radas upp bred-
vid varandra blir de en karta över hela filmen (med de förenklingar och änd-
rade skalförhållanden som är typiska för varje karta), samtidigt som materi-
alet utgör ingången till en databas med information om filmen (varje bild
kan klickas på och så vidare). Mamber menar också att all multimedia kan
ses som någon form av databas, som olika samlingar av material, som rum i
ett museum. Här är också Chris Markers cd-rom Immemory ett bra exempel
på hur dessa tendenser, som redan finns inom andra medier, blir extremt
tydliga. Icke-linjära strukturer, komplexa förhållanden i tid och rum blir
särskilt intressanta att studera i digitala miljöer, menar Mamber. ”The way
you break something down is also the way you can ask questions about it.”97

En fråga man kan ställa sig är om The Sub-Division of the Electric Light
också handlar om det figurala synliggjort på en metanivå? Att det i mindre
grad handlar om en direkt presentation eller upplevelse av materialitet och
istället påvisar materialitetens närvaro och betydelse. Min analys visar att
båda aspekterna finns i verket. Det är också denna dubbelhet jag har velat
illustrera med avsnittets titel. Det jag kallat ”det figurala projicerat” syftar
alltså på att det handlar om visualiserade projiceringar, men även på att det
finns en meta-nivå där man i verken, på materialitetens nivå, kan läsa in
kommentarer, speglingar eller medvetna lekar med de medieteknologiska
möjligheter som finns. Men det figurala kan även här ha en direkt upplevel-
sebaserad dimension, samtidigt som det har en reflexiv, självkommenterande
funktion. Artintact är på detta sätt typisk för mycket tidig digital konst där
mediet används just för att kommentera sig självt eller återupptäcka och

                                                                                                                            
both pure uncany and pure 20th century.” Tim Etchells, ”Good Places – Performance, Photo-
graphy, Imaginary Space”, Artintact 5, s. 296.
95 Nightwalks, Hugo Glendinning & Tim Etchells, Sheffield: Forced Entertainment, 1998.
96 Stephen Mamber, Digital Hitchcock, [Ej publicerad internetpublikation, förevisad och
kommenterad på Stockholms universitet, Filmvetenskapliga institutionen, 23-29 mars 2000.]
97 Stephen Mamber, föreläsningsserie vid Stockholms univeristet, Filmvetenskapliga institu-
tionen, 23-29 mars 2000.
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synliggöra strukturer i äldre medieformer. Som Bolter och Grusin menar
fungerar det digitala inte sällan som en katalysator för remediering.98 Det
figurala kan här komma in på olika nivåer, men i generella termer är det de
ökade möjligheterna till bildmanipulation genom digital redigering som ock-
så gör det digitala till potentiellt figuralt.

                                
98 Termen remediering syftar på hur nya medier påverkar och förändrar äldre medier och vice
versa. Se Jay David Bolter och Richard Grusin, Remediation – Understanding New Media,
op. cit.
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Sammanfattande kommentar

Verken på Artintact är högst varierade både till form och innehåll, men de
har alla det gemensamt att de försöker utnyttja nya estetiska och teknologis-
ka potentialer som det digitala kan erbjuda. Jag har försökt använda variatio-
nen inom Artintact för att visa på en variation också inom det figurala som
begreppsbildning. Jag har visat hur det figurala öppnar för en förståelse av
en digital visualitet som mer materiell än vad en traditionell historieskriv-
ning ger sken av. Det jag benämnt en ”immateriell materialitet” ligger även
till grund för en förståelse av digitala uttryck som kroppsligt förankrade via
det visuella uttrycket. Jag har relaterat Artintact och det figurala till Mark
Hansens mediefilosofi och hans syn på kroppens roll som en viktig potential
för digitala uttryck: ”One might even characterize this properly creative role
accorded the body as the source for a new, more or less ubiquitious form of
aura: the aura that belongs indeliby to this singular actualization of data in
embodied experience.”.99

Masaki Fujihatas Impalpability från Artintact 5 kan ses både som en pre-
sentation och representation av denna kroppsliga förankring. Som presenta-
tion för att verket i sina bildmanipulationer, genom det figurala, aktualiserar
en haptisk visualitet. Som representation för att de visar bilder av visuellt
manipulerade händer vilka man även som åskådare manipulerar genom da-
torns interface. Impalpability innehåller och åskådliggör på detta sätt också
den distinktion jag argumenterat för mellan det taktila (som finns i repre-
sentationen) och det haptiska (som en del i presentationen).

En annan variant av det figurala finner Lyotard i olika upplösnigar och
integreringar av text och bild och jag har, med hjälp av några konsthistoriska
jämförelser, visat på hur denna integrering också på ett konceptuellt plan
ligger till grund för flera av verken på Artintact. Genom analysen av Perry
Hobermans The Sub-Division of the Electric Light har jag visat på hur den
ökade graden av manipulerbarhet av rörliga bilder också sprids till åskådar-
na/användarna samtidigt som den möjliggör en figural visualitet. På ett teo-
retiskt och historiskt plan har jag förankrat analyserna av Artintact i de pågå-
ende diskurserna kring både digital textualitet och det som jag benämnt en
postmedial visualitet, två aktuella områden inom medieforskningen som
delvis hamnar i nytt ljus genom att relateras till en utvecklad förståelse av
det figurala som estetiskt begrepp. D. N. Rodowick ser liknande tendenser
när han skriver: ”Because of the ease with which they enable the discursive

                                
99 Mark B.N. Hansen, s. 3.
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to become spatial and the visual to become discursive, perhaps the digital
arts are the most ’figural arts’”.100

Genom det figurala som en kroppsligt förankrad visualitet kan man även
se kopplingar och kontinuiteter mellan olika typer av rörliga bilder. Rosalind
Krauss har använt begreppet ”formless” för att visa på liknande typer av
samband och hon gör till exempel en analys av Marcel Duchamps film Ané-
mic Cinéma som står i samklang med de materiella manipulationer och visu-
ella strategier jag identifierat med hjälp av det figurala. Krauss beskriver det
så här i boken Formless:

To tie visuality to the body /…/ is to render it ”impure”, an impurity that
Anémic Cinéma sends skidding along the circuitry of the whole organism in
the kind of permanently delayed satisfaction we connect with desire. What
seems to drive the repetitive pulse of one organ dissolving into the image of
another is a sense of the erosion of good form, and experince of the prägnanz
in the grip of the devolutionary forces of a throb that disrupts the laws of
form, that overwhelms them, that scatters them. And it is here that Duchamp
invents the pulse as one of the operations of the formless, the pulse that
brings the news that we ”see” with our bodies.101

Anémic Cinéma är en film som bygger abstraktion och mönsterstrukturer,
vilket gör att den inte, på denna nivå, använder eller exemplifierar det figu-
rala. Krauss analys är dock intressant för att den pekar på en typ av kroppslig
förankring av de visuella abstraktionerna och mönstren, vilket är en ingång
till det figurala. Men det figurala är aldrig ren abstraktion, utan finns i mel-
lanlägen mellan abstraktion och avbildning, i olika rörelser och förskjutning-
ar däremellan. I just Anémic Cinéma finns emellertid även flera inslag av
roterande text i spiralformad rörelse och där finns en början till en upplös-
ning mellan det plastiska och det lingvistiska, mellan ord och bild, vilket vi
har sett att Lyotard också framhåller som en annan viktig ingång till det figu-
rala.

                                
100 D. N. Rodowick, op. cit., s. 39.
101 Yve-Alain Bois och Rosalind E. Krauss, Formless: A User’s Guide, New York: Zone
Books 1997, s. 135.
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Slutdiskussion

Det figurala som estetiskt begrepp och förhållningssätt kan, i alla dess vari-
anter, kopplas till gränsland av olika slag. Den temporala manipulationen,
som är viktig för Jean Epstein, skapar ett gränsland mellan stillhet och rörel-
se, och mellan avbildning och abstraktion. Den haptiska visualiteten, som är
viktig för Bill Viola, rör sig i ett gränsland mellan synsinnet och känselsinnet
där det visuella får en utökad kroppslig förankring. I ett postmedialt tillstånd,
som här exemplifierats av Artintact, aktualiseras det figurala i gränszonerna
dels mellan olika medier och dels mellan text och bild. Det figurala handlar
om den friktion som kan uppstå när gränser överskrids, men också om att
hålla sig kvar i gränslandet, om att dröja vid det som inte enkelt låter sig
definieras.

Det figurala hör inte samman med någon särskild typ av rörliga bilder el-
ler med någon särskild typ av visuella motiv. I den reklamfilm för Olympus

-mini digitalkamera, som jag refererade i introduktionen, finns dock flera
av de aspekter som återkommit genom avhandlingen. Reklamfilmen visuali-
serar ett gränsland och en skärningspunkt där väder och naturkrafter (vanliga
motiv hos både Epstein och Viola) förenas med en uttalad kroppslighet (vik-
tig både för Viola och Artintact) samt medierade effekter och visuell mani-
pulation av rörliga bilder (som återkommer i avhandlingens alla tre fallstudi-
er).

Både hos Lyotard, och hos dem som senare använt begreppet det figurala,
är en manipulerad materialitet hos bilderna en viktig nyckel för att förstå
begreppets olika dimensioner. När det gäller rörliga bilder är manipulationen
i hög grad beroende av de teknologiska förutsättningarna och som jag
genomgående har visat på erbjuder film, video och digitala medier olika
möjligheter till manipulation av det visuella uttrycket. Det figurala innebär
också ett fokus på en möjlig generering av idéer i bilderna (till skillnad från
bilder som medel för att uttrycka en redan existerande idé). När Jacques
Aumont skriver om vad filmer tänker på är det dock i första hand ett metafo-
riskt grepp.1 Det handlar inte om att tillskriva bilder ett tänkande i någon
vanlig (mänsklig) betydelse av termen, och det handlar inte heller om att
försöka se ett mänskligt tänkande nedlagt eller uttryck genom bilderna, utan
om att beskriva en visuell expressivitet som står i nära relation till åskådaren
och som i många fall är specifikt beroende av olika visuella medieteknologi-

                                
1 Jacques Aumont, À quoi pensent les films, op. cit.
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er. Här kan det figurala öppna för en mer nyanserad förståelse av rörliga
bilder i stora delar av det som brukar benämnas vår visuella kultur.

Ett figuralt perspektiv är intimt förknippat med materialiteten hos olika
medier, och genom att fokusera på figurala fält hos Epstein, Viola och Ar-
tintact har jag kunnat visa på estetiska potentialer och möjligheter, som
andra perspektiv tenderar att förbise eller negligera. Det figurala blir ett sätt
att komma åt aspekter i visuella teknologier som inte bygger på representa-
tion eller avbildning, utan där det visuella materialet används och bearbetas
för att skapa nya och nyanserade bilder av världen. Detta är vad Epstein
skulle kalla en sorts ”maskinens intelligens”.2 Ett figuralt perspektiv antyder
också en annan möjlig genealogi i vår visuella kultur, som inte fokuserar på
historieberättande eller formalistiska stilfrågor, utan där affektiva affiniteter
och en förkroppsligad visualitet får åskådaren att förflyttas från en utomstå-
ende åskådarposition till att, med Lyotards ord, bli ”stående inom represen-
tationen”.3

Flera av de teoretiker jag diskuterat och analyserat ser också det figurala
som en startpunkt för en mängd olika tänkbara analyser och kontextualise-
ringar. En viktig del i avhandlingen har emellertid varit en studie av be-
greppsliga variationer i diskussionerna av det figurala. Jag har, utifrån min
avgränsning och precisering av det figurala som en generering av visuella
idéer i de rörliga bildernas materialitet, visat på en rad olika områden i för-
ståelsen av bilderna som tillsammans formar det figurala. Utifrån begrepps-
paret bildtäthet och plasticitet har jag visat på hur det figurala är knutet till
processer och bildhändelser i det visuella flödet, och att dessa händelser står
i nära relation till den bildmanipulation som olika medieteknologier möjlig-
gör. Det figurala handlar mer om presentation än om representation. Ett fe-
nomenologiskt spår av den begreppsliga diskussionen har visat på koppling-
ar till idéer om en haptisk visualitet, där det figurala och det haptiska ofta
integreras i ett gränsland mellan avbildning och abstraktion.

I förhållande till rörliga bilder är de medieteknologiska förutsättningarna
avgörande för vilken typ av bildmanipulationer man kan göra, men kanske i
än högre grad frekvensen av olika manipulationer (när något blir enklare rent
tekniskt tenderar det också att bli vanligare). Jag har visat på en rad olika
manipulationer som förekommer i de olika medierna film, video och digitala
gestaltningar, men jag har samtidigt argumenterat för en viss fokusförskjut-
ning från teknologi till materialitet. Detta hänger samman med att det figu-
rala är ett begrepp som rör sig mellan en karakteristik av det mediala ut-
trycket, och en diskussion av upplevelsen av detta uttryck. Detta leder till ett
fokus på just materialitet där kontinuiteter är minst lika viktiga som teknolo-
giska skillnader mellan de olika medierna.

                                
2 Jean Epstein, L’Intelligence d’une machine, op. cit.
3 Jean-François Lyotard, Discours, figure, op. cit.
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I min genomgång av hur det figurala aktualiserats inom i första hand film-
och konstteori har jag också visat på hur idéer om visuell expressivitet
kopplas samman med en materialitet som beror av de medieteknologiska
förutsättningarna. Hos de flesta som använt begreppet återkommer idéer om
bildhändelser (att något händer bilden som bild och inte avbild), om tvety-
dighet, och om en dynamisk relation mellan materialitet och åskådarens
upplevelse. På ett metodologiskt plan finns en tydlig gemensam nämnare i
viljan att beskriva och ”möta” bilderna så förbehållslöst som möjligt. Jag har
även visat på hur det figurala knyter an till ”new aestheticism”, det vill säga
ett förhållningssätt där estetik och estetiska förklarings- och tolkningsmo-
deller har givits en ny legitimitet. Det figurala och idéer kring haptisk visua-
litet har inte tidigare relaterats till just ”new aestheticism”, men jag har visat
på flera aspekter som gör en sådan koppling fruktbar och relevant. Att lyfta
fram det figurala både som begrepp och som metodologiskt förhållningssätt
är till exempel ett sätt att undvika det som Simon Malpas och John J. Joug-
hin beskriver som forskningsperspektiv ”…that refuses to engage in any
reflective fashion with the particularity of the work of art, much less the
specificities of aesthetic experience.”.4 Det figurala i termer av manipulerad
materialitet och haptisk visualitet skulle också kunna utgöra viktiga pussel-
bitar för förståelsen av dagens visuella uttryck, och en möjlig förklaring till
varför stora delar av bildflödet idag ser ut som det gör. Till exempel den
fragmenterade visualitet som ofta finns i musikvideor där manipulationer i
form av bland annat slow motion används för affektiva och kroppsliga ef-
fekter. Jag tror att närvaron av en figural visualitet inom dagens visuella
kultur kan ses som ett tecken på en närmare relation mellan medier och
kroppslighet. Redan i det visuella (tradtionellt sett en icke-kroppslig domän)
finns alltså tecken på ett kroppsligt engagemang och förankring som är vik-
tig för att förstå bildstrategier och gestaltningar i till exempel reklamfilm,
musikvideor och dataspel.

          

                                
4 Simon Malpas och John J. Joughin, The New Aestheticism, op. cit., s. 5.
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Denna avhandling är en kombination av begreppsstudier, mediestudier och
fallstudier. Dessa är integrerade med varandra och får relevans i förhållande
till varandra, men deras relation är inte linjär och fast, utan flexibel och för-
hoppningsvis dynamisk. Skulle min analys och karaktäristik av det figurala
ha sett annorlunda ut med andra exempel än just Epstein, Viola och Artin-
tact? Inte på ett teoretiskt och metodologiskt plan, eftersom det figurala till
stor del handlar om att beskriva ett förhållningssätt och en utgångspunkt för
analys. Vad som däremot skulle ha blivit annorlunda med andra exempel är
bilden av hur det figurala kan användas och utvecklas. Detta är också en av
poängarna med flexibla definitioner och vad Réda Bensmaïa benämnt ”be-
greppsliga aktörer”.5

Det figurala innefattar både temporala och spatiala aspekter eller element
i bilderna och i avhandlingens tre fallstudier finns en rörelse från det mer
temporala (Epstein, Viola) till det mer spatiala (Viola, Artintact). Mitt fokus
på det figurala har i de tre fallstudierna också öppnat för mer nyanserade
beskrivningar, tolkningar och analyser av de olika visuella uttrycken. Jean
Epstein brukar till exempel hänföras till den så kallade franska impressio-
nismen som var tongivande i Frankrike under 1920-talet, men med utgångs-
punkt från det figurala har jag kunnat visa på en mer nyanserad förståelse av
hans verk. En närmare läsning av Epsteins texter har också tydliggjort att
hans perspektiv och ambitioner på viktiga punkter skiljer sig från ett impres-
sionistiskt projekt. David Bordwells karakteristik av Epstein blir därför otill-
räcklig och delvis missvisande när han använder en impressionistisk för-
klaringsmodell (detsamma förefaller gälla flera av Epsteins samtida regissö-
rer i Frankrike). Om en impressionistisk läsning till stor del handlar om hur
olika bildmanipulationer uttrycker filmkaraktärernas subjektiva och mentala
tillstånd, så visar en figural läsning istället på hur medieteknologin kan an-
vändas för att uttrycka något annat, en ny bild av världen där förhållandet till
åskådaren blir viktigare än interna förhållanden mellan karaktärer eller nar-
rativ. För Epstein är det bland annat hastighetsvariationer som blir ett sätt att
nå filmens temporala materialitet. Det handlar inte för Epstein om att till
exempel uttrycka karaktärernas subjektiva positioner, utan om att låta fil-
mens perception ge en annan möjlig världsbild. Att använda filmen som ett
tänkande i sig. Detta återfinns också inom övertoningar och andra typer av
bildmanipulationer i Epsteins filmer. Epstein beskriver till exempel, hur det
genom användningen av slow motion i avbildningen av havet, ”skapas en ny
materia”.6 Bordwells perspektiv är också ett tydligt exempel på det fokus
som länge har funnits på relationen mellan konstnär/regissör och verket, men
det handlar i princip inte alls om relationen mellan verk och åskådare, vilket
är det Jean-Luc Nancy benämner ”touch”, och där det figurala har en viktig
roll.7 Vissa element som tillskrivs den impressionistiska stilen är dock vikti-
                                
5 Réda Bensmaïa, op. cit.
6 Jean Epstein, ”La Féerie réelle”, op. cit.
7 Se Jean-Luc Nancy, Le Sens du monde, op. cit.



190

ga även för att förstå det figurala hos Epstein, i första hand det faktum att
impressionismen ofta rör sig i ett gränsland mellan abstraktion och avbild-
ning. Impressionistiska filmer har, enligt Bordwells indelning, handling och
fotografisk avbildning och skiljer sig därmed från ”pure cinema”, som rent
abstrakta och rytmbaserade filmer. Naturens roll är också något som betonas,
och avbildningar av naturen framstår även som ett viktigt område för figu-
rala fält (hos Epstein intar havet en särställning och hos Bill Viola öknen).

För Bill Viola blir experimenterandet med den visuella och ljudliga mate-
rialiteten ett sätt att nå en haptisk visualitet. Just hapitsk visualitet är ett be-
grepp som jag också använt för att visa på en vidgad förståelse av visuell
kunskap i förhållande till en dokumentär filmtradition. Synsinnets höga sta-
tus ifrågasätts både i Violas texter och filmer, där han öppnar för en fler-
sinnlig upplevelse. Genom bildpassager av olika slag visar Viola på hur ka-
meran ”breaks from the eye”.8 När Viola förvränger det fotografiskt indexi-
kala, blir det figurala ett sätt att nå en potentiellt mer kroppslig upplevelse av
bilden. Genom en förankring i samtida dokumentär filmteori har jag även
visat på hur Violas strategier på detta plan har mycket gemensamt med ten-
denser inom dokumentärfilm från de senaste 10-15 åren, där idéer om
kroppslig kunskap kopplats samman med nya former av experimenterande
med bildmaterialet. Precis som många av dessa dokumentärfilmare oscillerar
Viola mellan representation och abstraktion, mellan fotografisk indexikalitet
och manipulerad indexikalitet. Det figurala blir här en väg att förmedla en
närvarokänsla och en känsla för rumsligheten av öknen i Chott el-Djerid,
vilket blir något annat än en traditionell fotografisk avbildning. Ett figuralt
perspektiv i förhållande till Bill Viola har också varit värdefullt för att nyan-
sera tolkningnar av Viola, där de visuella manipulationerna framställs som
”dramatic ploys”. Det finns även tydliga paralleller mellan det figurala och
Violas intresse för passager och gränsöverskridningar av olika slag. Viola
skriver om den potentiella kraften som finns mellan olika nivåer och skikt
inom bilderna och samma potential finns i det figurala. Viola skriver till
exempel ”The key agent in this exchange of energies is the image, and this
’space between’ is precisely the place in which the work operates.”.9

För Viola är gränser och mellanrum ett sätt att skapa friktion (och därmed
energi i det visuella uttrycket). Hans verk rör sig ofta i ett gränsland mellan
avbildning och abstraktion, och man kan i många fall säga att han förvränger
det fotografiskt indexikala för att nå det figurala, för att på så sätt också nå
en potentiellt mer kroppslig upplevelse av bilden. I flera verk från Artintact
är också överskridandet av olika gränser och kategoriseringar en central
strategi. Artintact bygger på en digital textualitet där ord och bild integreras
och bryts upp på nya sätt, och som Lyotard tidigare efterlyste, finns här en
upplösning av det plastiska och det lingvistiska. En digital textualitet innebär

                                
8 Bill Viola, ”Note, 1980”, op. cit.
9 Bill Viola, ”Statements 1985”, op. cit., s. 149.
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också en mer visuell textualitet och det figurala inom Artintact är en del i
vad jag kallat en postmedial visualitet. Min analys har även visat på hur det
digitala i sin förmodade immaterialitet samtidigt innebär en ökad betoning
av just materialiteten. Som D.N. Rodowick påpekar är det möjligheten hos
digitala gestaltningar att spatialisera det diskursiva och att göra det visuella
diskursivt som också gör dem till potentiellt figurala uttryck.10 Bland verken
från Artintact finns exempel som fungerar på en rad olika nivåer i förhållan-
de till det figurala. I Perry Hobermans The Sub-Division of the Electric Light
finns en metanivå där materialiteten hos olika projiceringsytor manipuleras
både av gestaltningen, och av åskådarens/användarens interventioner. När
konsthistorikern Meyer Schapiro skriver om ”…ett behov av att integrera det
skrivna med ett objekt i det tredimensionella rummet”,11 kan man i The Sub-
Division of the Electric Light se ett sorts parallellt behov eller strävan att
integrera själva projektionen i en tredimensionell miljö. Precis som i flera
andra verk från Artintact blir materialiteten central för att komma åt gräns-
zoner mellan representation, manipulation och abstraktion eller mellan text
och bild. I flera fall medför betoningen av materialitet också en betoning av
det kroppsliga i upplevelsen. Verket Impalpability av Masaki Fujihata från
Artintact 5 har jag till exempel läst som en kondensering av frågeställningar
kring ”immateriell materialitet” och en haptisk visualitet. Ett fokus på det
figurala i analysen av Artintact har på detta sätt lyft fram två tydliga aspekter
som kommit i skymundan i många mediehistoriska studier. För det första har
det visat på  materialitetens roll för den estetiska upplevelsen och dess för-
måga att medföra en ökad kroppslig förankring (till skillnad från idéer om
hur digitala medier på olika sätt ”disembodies”). För det andra har det visat
på olika gränszoners estetiska potentialer (som inte sällan blivit underordna-
de diskurser kring information och interaktivitet).

          

                                
10 D. N. Rodowick, op. cit., s. 39.
11 Meyer Schapiro, op. cit., s. 130.
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Det figurala som estetiskt begrepp är inte endast relevant för en konstteore-
tisk och konsthistorisk diskussion, utan det är också viktigt för en estetisk
förståelse av den visuella kultur som växt fram under 1900-talet. Jag tror till
exempel att områden som reklamfilm och musikvideos, där ett relativt kort
tidsformat samspelar med en vilja till snabb känslomässig påverkan, inne-
håller många bildhändelser som kan betecknas som figurala. I dennna typ av
rörliga bilder manipuleras den visuella materialiteten frekvent i hastighets-
förskjutningar, skärpeförflyttningar och där finns genomgående ett montage i
bildernas täthet. Detta skulle man även kunna se som en återkommande
kontrast i Bill Violas verk; samtidigt som verken använder nya ”snabba”
teknologier används de ofta för att göra det ”långsamma”, för att filma i slow
motion.12 Här finns förstås möjliga paralleller till modernitetsdiskussioner,
där nya hastigheter och uttryck fångas och saktas ned med nya visuella tek-
nologier under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, men det finns
även liknande kontraster i dagens visuella kultur inom till exempel reklam-
film; samtidigt som reklam är en tidspressad och ofta ”snabb” uttrycksform
använder den frekvent just slow motion. Det finns en ny hastighet som upp-
står genom nedsaktning av det visuella flödet och potentiellt en snabbare
kroppslig förankring. Det figurala kan vara en metod för att fånga in och
sätta fokus på den här typen av bildhändelser.

När olika medier integreras och förlorar sin materiella specificitet kan
man samtidigt se flera exempel på hur åskådarens kroppslighet får en mer
framträdande roll i upplevelsen. Detta är upprinnelsen till Mark B.N. Han-
sens omdefiniering av den digitala bilden. Han sammanfattar förskjutningar-
na så här: ”Simply put, as media lose their material specificity, the body
takes on a more prominent function as a selective processor of informa-
tion.”.13

På ett helt annat plan kan man även se ett ökat akademiskt intresse för det
kroppsliga och sinnliga i mediala uttryck och upplevelser.14 Perioder av me-
diala förskjutningar och förändringar tenderar kanske att återkoppla till just

                                
12 En strategi som också återkommer i flera senare verk, där Viola med teknologins hjälp
närmar sig ett måleriskt uttryck. Se till exempel Jean Wainwright, ”Telling Times – Revisiting
The Greeting”, i Chris Townsend (red.), The Art of Bill Viola, op. cit., s. 110-123.
13 Mark B.N. Hansen, s. 22.
14 Jag har tidigare refererat till bokserien ”Sensory Formations” och ett antal nyutkomna
böcker på temat. 2006 kommer även första numret av ny tidskrift med titel ”The Senses and
Society”. Ett annat möjligt tecken i tiden är den traditionella italienska konferensen om tidig
film i Udine som 2004 hade temat ”The Five Senses of Cinema”, eller den nordiska Interarts-
konferensen som 2005 hade rubriken: ”Bodies. Arts. Crossroads. The Body and Intermedia-
lity”. Med ett intresse för det sinnliga och kroppsliga följer möjligen också ett intresse för
estetik i den betydelse jag här givit termen. Ett möjligt tecken på detta är att estetik, efter att
ha kritiserats och marginaliserats under relativt lång tid, nu åter dyker upp som sammanhål-
lande perspektiv för några nya utbildningar i Norden i början av 2000-talet. Sådana utbild-
ningar finns till exempel på Södertörns högskola och Olso universitet. För en kort men kärn-
full diksussion i frågan se Arne Melberg, ”Universitetsreformernas logik”, Glänta, nr. 1-2
2005, s. 82-83.
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det sinnliga och det kroppsliga, där det kan finnas någon form av fast punkt,
någon form av kontinuitet som kanske rent av blir starkare ju mer medier
löses upp, förändras eller integreras. En annan sådan gemensam och något
stabilare nod kan vara materialiteten och som Laura U. Marks skriver: ”To
appreciate the materiality of our media pulls us away from a symbolic un-
derstanding and toward a shared physical existence.”.15

Det är många som menar att perioden kring sekelskiftet 1800/1900 var en
särskilt intensiv period av mediala förändringar och då som nu fanns även ett
tydligt intresse för det kroppsliga. Till exempel i de många kronofotografiska
studierna av kroppar i rörelse, eller i Alois Riegls diskussion av det haptiska,
eller kanske allra tydligast i Henri Bergsons filosofiska verk. Jag har också
visat på hur en typ av Bergsonism var viktig för Epstein, och hur denna får
förnyad relevans i förhållande till Bill Violas verk, och hur man sedan, fram-
förallt med hjälp av Mark B.N. Hansens arbete, återfinner en ”Bergsonist
vocation” i flera konstverk från Artintact.

Det figurala som estetiskt begrepp sätter fokus på en rörelse mellan mate-
rialiteten i visuella uttryck och en kroppslig upplevelsebaserad förankring av
denna materialitet. Jag har argumenterat för det figurala som något som går
att urskilja och beskriva i en rad olika typer av bilder, men denna beskriv-
ning måste även sättas i relation till åskådarens upplevelse. Det figurala som
begrepp och förhållningssätt blir viktigt för att det tar sin utgångspunkt i
områden och komponenter i rörliga bilder som historiskt sett ofta har läm-
nats utanför den akademiska diskussionen och analysen. Det figurala är en
integrerad och dynamisk del i upplevelsen av många olika typer av rörliga
bilder, och genom att följa en rad figurala variationer blir det också möjligt
att följa mediala variationer. Nya medieteknologier medför nya materiella
möjligheter och nya gränsområden i de rörliga bildernas materialitet. Genom
att dröja kvar i dessa gränszoner har jag också visat på att det figurala hand-
lar mer om presentation än om representation och hur det handlar om bild-
händelser och processer i det visuella flödet. Dessa aspekter är också vad
som kan göra det figurala till en relevant utgångspunkt för förståelsen av
dagens visuella kultur.

                                
15 Laura U. Marks, Touch, op. cit., s. xii.
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Summary

The title of this dissertation is The Figural and the Moving Image – On
Aesthetics, Materiality and Media Technology in the Work of Jean Epstein,
Bill Viola and Artintact. The dissertation is a comparative study of the con-
cept of the figural in relation to moving images with three case studies on
filmmaker and writer Jean Epstein (1897-1953), video artist Bill Viola
(1951-) and the cd-rom art magazine Artintact 1-5 (1994-1999). Throughout
the dissertation there are three different areas of investigation: 1. A theoreti-
cal discussion and comparative analysis of variations of the figural as an
aesthetic concept. 2. Three conceptually focused case studies where the fig-
ural is discussed in relation to films, videos, texts and artworks by Jean Ep-
stein, Bill Viola and from Artintact. 3. A conceptually framed comparison
between the different media technologies of film, video and new digital me-
dia.

The figural is a concept originally used by Jean-François Lyotard in the
1970s and has resurfaced in the works of Jacques Aumont, Philippe Dubois,
Nicole Brenez and D. N. Rodowick. Building on ideas expressed by these
writers I show how the figural is understood as a concept describing a border
zone between abstraction and representation, where focus is on the image as
event and process, and various effects due to image manipulation. I argue
that a figural approach enables a more nuanced understanding of visual ma-
teriality as well as of new relationships between image and text. I also show
how the figural can be understood as part of a ”new aestheticism”, where the
aesthetic experience and the relationship between viewer and image is em-
phasised. On a conceptual level the figural is put in relation to the concept of
a ”haptic visuality” and the so-called ”post-medium condition”. Taken to-
gether these aspects introduce the figural as an important element for our
understanding of visual culture.

In the first chapter of the dissertation, called ”Figural Variations in Film
and Art Theory”, I show how several film and art scholars have used and
discussed the concept of the figural in relation to moving images. In both
cinema studies and art theory the concept of the figural has gone through a
minor revival in the last ten years. This revival has taken place mostly in
Europe through the work of film scholars including Philippe Dubois, Jacques
Aumont and Nicole Brenez and art historian Georges Didi-Huberman, and in
2001 when D. N. Rodowick published his book Reading the Figural, or,
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Philosophy after the New Media.1 In the first chapter I show how these dif-
ferent figural approaches are mostly about a re-articulation and a re-
evaluation of certain aesthetic and philosophical aspects that have been with
us in different forms throughout most of the history of art and philosophy. I
think there are various reasons why the figural is put forward today, however
one common denominator is a desire to focus on the image as image (and
not primarily an image of something) and what might be neglected dynamic
fields in these images. In different ways these writers all focus on visual
materiality and plasticity, on the image as event and different processes in
the images. The figural has to do with something that happens to the image
as image and not as form or representation. I argue for an understanding of
the figural as a dynamic concept that is identifiable in the images, but also
describing different aspects of the experience of the images, as well as a
possible methodological approach to understanding these kinds of image
events. This is also why I connect the figural with a ”new aestheticism” as
put forward by for example Simon Malpas and John J. Joughin.2

I think it’s fair to locate some kind of origin in the use of the concept of
the figural to Jean-François Lyotard and his dissertation Discours, figure.
For Lyotard the figural is an inherent dynamic in images, and not primarily
representation. In the introductory chapter he calls his book a protest against
the idea of text. A painting is not something you read, or understand, and he
writes that ”sitting at a table you identify and recognize linguistic units, but
standing inside the representation you seek plastic and libidinal events”.3

Lyotard’s argument is well known, and even though he promotes a “defence
of the eye”, it should not be understood as a simple opposition text-image.
It’s more complex, but you can conclude that the figural is about formal
presence, about sensory experience and image-related events. Whether you
consider the idea of standing inside a representation literally or metaphori-
cally it is of course not only about what you see, but what you feel with your
body when you are “inside the representation”. To narrow it down further
you could say that the figural is an aesthetic concept which I use to discuss
dynamic fields in images where the focus of the aesthetic experience is con-
nected to the materiality or plasticity of the images. This simplification is
necessary and useful as a way to make the concept operational and to facili-
tate a meeting between images and concepts.

The second chapter of the dissertation, called ”Jean Epstein – The Tempo-
ral Materiality of Cinema”, is a case study of the films and writings of Jean
Epstein. In my reading of Jean Epstein the figural is used to demonstrate that
an impressionist framework (as put forward by for example David Bordwell)

                                
1 D. N. Rodowick, Reading the Figural, or, Philosophy after the New Media, Durham and
London: Duke University Press 2001.
2 John J. Joughin and Simon Malpas (eds.), The New Aestheticism, Manchester: Manchester
University Press 2003.
3 Jean-François Lyotard, Discours, figure, Paris: Éditions Klincksieck 1971, p. 9.
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is not adequate to understand his films and writings. When the impressionist
image manipulations are used to depict the mental state of the characters in
the films, the figural instead foreground aspects of ”thinking with images”,
and ”temporal perspective” as a new visual matter. In Epstein’s words there
is an ”intelligence of a machine” that is expressed visually. I show that there
are many aspects of Jean Epstein’s writings and films that can be developed
in relation to the figural, but what I’m looking for is perhaps most evident in
his second last movie, Le Tempestaire (The Storm Healer) from 1947. In this
film Epstein draws his ideas on temporality and speed variations to their
extreme and the film is the most obvious example of what Epstein calls a
“temporal perspective”. In the film the sea outside Bretagne is continually
showed in slow motion and the sound is equally manipulated. Epstein writes
for example that “between water and ice, between the liquid and the solid, a
new matter is created, an ocean of viscous movements”.4 Philippe Dubois
has argued that the use of slow motion here is a way to work the figural as-
pects of the film medium.5 The speed variations of the filmstrip become a
way to visualize the film matter, to visualize time. Epstein’s temporal per-
spective is precisely about different effects of temporal elasticity. Simply put
it’s an elasticity of space and time that our physiology is incapable of and for
Epstein film is not primarily a way to reproduce movement, but to create a
new movement through variations of the image matter.

The third chapter is called ”Bill Viola – The Haptic Visuality of Video”,
and in the case of Bill Viola the figural can be found in his frequent use of
slow motion, not only as a dramatic effect (as sometimes claimed), but also
an important element of an embodied visuality. It is primarily in relation to
Bill Viola that I develop the concept of a haptic visuality and point out dif-
ferent connections with the figural. Jean Epstein and Bill Viola share the
same focus on materiality and have actually both used the term “temporal
elasticity” when talking about their images.

Viola is, in a sense, a very documentary filmmaker, at least with reference
to his video work from the 1970s and 1980s which is the focus of my analy-
sis. His main material has been documentary footage and in this work we are
dealing with recorded representations, but images that are not only indexical
images but also something else that you could very well describe in terms of
the figural. In comparison to Epstein you can say that the work of Viola
marks an emphasis on a more direct bodily and emotional relationship to the
images that becomes almost immersive. My hypothesis is that this bodily
knowledge (that I also connect to recent documentary theory), in both cases,
often works through a figural and haptic mode. A point that is underlined by

                                
4 Jean Epstein, ”La Féerie réelle”, Spectateur, 21 January 1947, in Écrits sur le cinéma 2,
Paris: Seghers 1975, p. 45.
5 Philippe Dubois, ”La tempête et la matière-temps, ou le sublime et le figural dans l’œuvre de
Jean Epstein”, in Jacques Aumont (ed.), Jean Epstein – cinéaste, poète, philosophe, Paris:
Cinémathèque française 1998, p. 267-323.
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most of Viola’s video work and his writings is that we don’t experience film
with our eyes and ears only. We see, understand and feel films with our
whole body; to differing degrees with all our senses. This is not primarily
about film experience through identification with characters or other posi-
tions in the films, but rather through what Vivian Sobchack calls ”the sense
and sensibility of materiality itself”.6

As I noted earlier the figural has to do with something that happens to the
image as image. This is linked to the focus on the image as presence, not as
form or representation, but the presence of the material and different effects
due to the plasticity and the materiality of moving images. Light, time and
sound are often thought of as immaterial but through manipulations they
move towards a more obvious presence of their material, and towards a hap-
tic dimension. Viola constantly works with these parameters and it perhaps
becomes most obvious when he departs from optical phenomena in the real
world, like in Chott-el-Djerid (A Portrait in Light and Heat) from 1979. This
film is shot to a large extent in a desert landscape which is of course an envi-
ronment that invites questions about perception and illusion. One of the most
distinguishing aspects of the desert space is the horizon that constitutes or
becomes a spatial disorientation and compression that is connected with and
dependent upon a temporal elasticity and distortion. Moving images allow
for reinforcement and manipulation of these conditions and this line of
thought is, as I argue, apparent in the filmic and philosophical work of Jean
Epstein. Viola’s video work is a clear example of what Epstein has called a
temporal perspective. There is a movement between senses, between differ-
ent sense experiences in Viola’s images of the desert, which I think is de-
pendent upon a desire to communicate more than an image, to communicate
a sense of place and presence. In line with media theorists like Laura U.
Marks and Mark B.N. Hansen I use the concept of a “haptic visuality” to
engage these images.7 I also illustrate how Gilles Deleuze’s and Felix Guat-
tari’s use of the term haptic is especially relevant in relation to Viola’s im-
ages of the desert. As many others have done they begin with Alois Riegl’s
terms the haptic and the optic, but Deleuze and Guattari develop the term
haptic when they are trying to describe what they call an ”espace lisse”8 (a
smooth space). If you follow the argument of Deleuze and Guattaris it seems
quite clear that the figural, in its different variants, operates mainly in the
”smooth space”, where image events and the materiality are principal ele-
ments. I argue that the figural as embodied knowledge might be a step to-

                                
6 Vivian Sobchack, ”What My Fingers Knew: The Cinesthetic Subject, or Vision in the
Flesh”, Senses of Cinema, Issue No. 5, April 2000, www.sensesofcinema.com, p. 7.
7 See Mark B.N. Hansen, New Philosophy for New Media, Cambridge, Massachusetts: The
MIT Press 2004, and Laura U. Marks, Touch – Sensuous Theory and Multisensory Media,
Minneapolis: University of Minnesota Press 2002.
8 Gilles Deleuze and Felix Guattari, Mille plateaux, Paris: Les Éditions de Minuit 1980. See
the chapter ”1440 – Le lisse et le strié”, p. 592-625.
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wards a visuality where other senses besides vision becomes more explicitly
involved. Viola describes how the camera “breaks from the eye” and, in a
sense, becomes a multisensory experience. The work of Viola is also an ex-
ample of the visual shift from photographic indexicality to materiality which
is a characteristic for the so-called “visual turn”.9 Slow motion for example
is a key technology for both Epstein and Viola and I think one can say that in
many of their films and videos the use of speed manipulation is linked to a
desire to go beyond the photographically indexical. They are both develop-
ing different ways of modelling images and in so doing trying to go beyond
representation, although without leaving it completely as pure abstraction.

The fourth chapter of the dissertation is entitled ”Artintact –Digital Tex-
tuality and Post-medium Visuality”. In the case of the different digital art-
works from Artintact 1-5 I use the figural to show how digital media is not
as immaterial as often claimed, on the contrary the digital brings a new im-
portance for visual materiality and a possible haptic mode of vision. What
makes the figural interesting in relation to new media art is both the montage
where overlapping and different image-relations become more flexible and
potentially dynamic (including new relationships between text and image)
and the facilitation of working with matter, working with pixels. There is a
potential for a radically increased degree of manipulation, especially in rela-
tion to moving images. Morphing for example could lead to discussions of
time-matter, and it is clear that as experimentation and manipulation are
made easier; it becomes easier to modulate the image. This fact has influ-
enced the idea of an indexical image of reality. The idea of indexicality has
lost a great deal of its importance and, I believe, that the figural could be a
mode that assumes some of this importance. Throughout the chapter I de-
velop the figural in relation to the interrelated problem areas of post-medium
visuality and digital textuality.10 One of the examples I analyze in this chap-
ter is explicitly about materiality and screen plasticity. The work is aptly
titled The Sub-Division of the Electric Light and made by Perry Hoberman in
1996. It is made up of a series of screens and projections where the stability
and two dimensionality of the screens are continually manipulated. It’s a
work that testifies to a need or a desire to integrate the projection in a three-
dimensional space. The tool is the subject matter of the screen itself. There
are screens as objects (where the projection is made on different objects),
screens as rooms (where the projection is made on walls in a room) moving
screens (where the projection is made on moving objects) screens as crease
or fold (where the projection is made on a creased screen, like an accordion-
screen). The different types of screens often blend into each other but the

                                
9 Se for example the writings of Martin Jay, William J. T. Mitchell, Angela Dalle Vacche.
10 The post-medium condition is discussed and analyzed for example by Rosalind Krauss, Lev
Manovich, Friedrich Kittler. Digital textuality is discussed and analyzed for example by Jay
David Bolter, Richard Grusin, Lev Manovich, Raymond Bellour.
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interesting thing is that Hoberman is working with the figural because he is
working with the screens materiality, with plastic aspects. He is actually, in a
sense, screening the figural.

I argue that a figural approach could be a way to orient the discourse on
new media and new technologies from information to aesthetics. A higher
degree of manipulation and easier experimentation can also bring us closer
to the details, to the materials of the media, and here the figural is an aes-
thetic concept that can provide an interesting development of certain aspects.
The figural is a concept and an approach that is well suited to discuss aspects
of aesthetic displacements related to experimentation and manipulation of
moving images in film, video and new media art. Taken together these as-
pects also establish the figural as an important element for our understanding
of visual culture in a broader sense.
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Källor

Anmärkningar till litteraturförteckningen

Jean Epsteins samlade skrifter om film finns utgivna i två volymer: Écrits sur
le cinéma 1-2 Paris : Seghers 1974 resp. 1975. Jag har citerat Epstein endast
från dessa två volymer, som jag förkortat EC1 och EC2. I litteraturförteck-
ningen finns titlar på artiklar och böcker jag citerat, med information om för-
sta publicering och hänvisning till EC1 eller EC2. Flertalet av Bill Viola tex-
ter finns samlade i Reasons for Knocking at an Empty House – Writings
1973-1994, Cambridge, Massachusetts: MIT Press 1995. I litteraturförteck-
ningen återges eventuella tidigare publiceringar med hänvisning till Reasons
for Knocking at an Empty House. När det gäller texter publicerade i samband
med de olika numren från Artintact 1-5 har jag citerat dem från dvd-utgåvan
The Complete Artintact (DVD-ROM Version), Karlsruhe: ZKM 2002. I litte-
raturförteckningen anges titlar samt hänvisning till The Complete Artintact.
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