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Eva Jgrholt 

Indledning 
Hovedlinjer i de sidste 25 års filmteori og -analysepraksis 

Hvad vil det sige at analysere film? Godt sporgsmål, knap så enkelt at be- 
svare. Denne bog skal give nogle eksempler på, hvad filmanalyse kan vaxe. 
men den gor på ingen måde krav på at udtomme emnet. Tager man ordet 
filmanalyse på ordet, er vi som biografgzngere og tv-seere i en vis forstand 
alle analytikere, idet vi efter at have set en film nzrmest uvilkårligt piller den 
fra hinanden, foretager en niental omorganisering af'den, for at ende med en 
fortolkning, en forklaring eller blot en forståelse. 

Over for den spontane analyse står den systematiske, som tager udgangs- 
punkt i en eller flere teoretiske metoder. På dansk grund var antologien Film- 
analyser - Hrstorien ifilmen (redigeret af Michael Bruun Andersen, Torben 
Kragh Grodal, Soren K-jorup Peter Larsen, Peter Madsen og Jorgen Poulsen. 
Rode Hane 1974) et af de fmste bud på en sådan systematiseret analyse, i det 
mindste i samlet bogform. Siden da er der sket mangt og meget på den 
filmvidenskabelige arena, hvilket ikke har ladt den analytiske praksis uberort. 
Denne bog tager sålcdes tråden op, hvor F~lmanalvser slap og prmenterer et 
udvalg af film- og tv-analyser fra den mellemliggende tid. Nogle af dem har 
tidligere vmet offentliggjort i Kultur & Klasse, nogle i Kosmornma, mens 
andre er helt nye. Sigtet med ildvalget er således dels at illustrere breddcn i 
dagens filmanalyse, dels i kraft af artiklernes teoretiske spredning at give en 
rzkke bud på, hvordan den kvalificerede rejse ind i filmene og ind i vores 
egen oplevelse kan tage sig ud. 

FIvorfor i det hele taget analysere film? Det skal man naturligvis heller 
ikke nodvendigvis. I vzrste fald kan man risikere at analysere sin yndlings- 
filni ih.jel, men generelt er den gode analyse ikke bare en sztten oplevelsen på 
formel. Den gode. analyse bestrzber sig tvzrtiinod på ikke blot at forstå fil- 
men på et mere kvalificeret plan, men tillige at forstå vore egne reaktioner i 
forhold til de audiovisuelle udtryk, som udgor en stadig storre del af vores 
hverdag. Ud over at gore selve filmoplevelsen rigere kan den gode filinanalyse 
således også bidrage til at nge vores bevidsthed om os selv og verden omkring 
os. Bl.a. derfor er det både vigtigt, interessant, s p ~ n d e n d e  og ofte tillige sjovt 
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at analysere film. 
0; hvordan gor man så? Det er det bedste og  mest ubesvarligc sporgsmål 

af  dem allc. F i h  er på mange måder en lige så fascinerende son-i uhindtcrlig 
storrelse at anal) sere. Dcn gamle kliche o111 billedet, der siger mere end 1000 
ord, er ikke helt L ed siden af, og når det enkelte billcde så sxttes i bcvxgelse 
«g klippes sammen med andre billeder, og med indtil flcie lag lyd, kan det 
hele blive ganske overvxldende. Man må sålcdes fra starten gmc sig klart, at 
den udtunlinende filmanalyse er en utopi, og at enhver analyse vil vz rc  rc- 
duktiv i f»rhold til sit objekt. 

Der gives ikke nogen generel opskrift på filinanalyse, ingcn universel nlc- 
todc, som passer på alle film «g alle analytiske temperamenter. Det betydcr 
dog ikke, at inan som filinanalytiker er fuldstxndig på l-ierrens mark, 101- der 
h d c s  trods alt, ikke mindst i dag, en rakke  kvalificerede tcoricr og metoder, 
som man som filmanalytiker kan vselge enten at stutte sig til cllei- distanccrc 
sig fra. 

På vej nzod en$lmvidenskabelig tradition 

I år fcjrer filn-ien sine forste hundrede år. Som videnskabelig disciplin er s t~ i -  
diet af  lilm imidlertid vasentligt yngre. Knbcnhavns Universitet var rclativt 
tidligt ude, da man i 1967 oprettede faget Filmvidenskab, men selv om der var 
blevet teoretiseret over filmen siden IOerne, stod filmvidenskaben Isnge ovcr 
k ~ r  det problem, at den ikke havde en egen vidcnskabelig tradition at trxkkc 
på. Teorier og metoder måtte derfor i vidt omfang importeres fra andrc fag- 
områder - hovedsagelig lingvistik og litteraturvidenskab. En sådan tvzrfaglig 
udveksling kan naturligvis vsere uhyre frugtbar, men ))lånte(<, ikke-medic- 
specifikke teorier og metoder har også deres naturlige begrsensninger ovcr for 
))lremmcdobjekter<<. 

At hxvde, at lilmvidenskaben i dag er blevet voksen, er måske nok at tagc 
inundcn lovlig fuld, men den er i alt fald vokset fra nogle af sine borncsyg- 
domme. I Iubet af det sidste kvarte århundrede har filmen fået sit cgct korpus 
af teoretiske tekster, der bl.a. i kraft af  deres udspring i det internationalt 
univcrsitctsmiljo gcrr krav på betegnelsen videnskab. Dette korpus indskrivcr 
sig nok på mange måder i mere generelle teoretiske ))trends<< og henter stadig 
i vidt omlarig inspiration fra andrc omrader - fia neuropsykologi ovcr lilosoii 
og a tomjs ik  til litteraturtcori -, men er samtidig specifikt i den forstand, at 
teoricn cr udformet med specielt henblik på dc audiovisuelle medier. d.v.s. 
l i l i i l  sivcl som tv. 

På det grundlag har også lilmanalycen, og -analytikerne, udviklet sig. Soin 
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man vil kunne konstatere, går flere af skribenterne fra Filmat~alyser igen i 
denne antologi, undertiden med en ganske anderledes indfaldsvinkel. Og hvad 
filmanalysen ang5r: så er selve det, at den har udviklet sig, vel ikke nodven- 
digvis ensbetydende med, at den er blevet bedre, men selv skeptikerne må 
indr~mnic ,  at den i det mindste på mange måder er blevet mere kompetent og 
har fået mere sofistikeret teoretisk vzerktuj at arbejde med. 

Et vresentligt kendetegn ved filmanalysens udvikling er, at den har spaltet 
sig, s5 del nu ikke Izngere er muligt at tale om filmanalyse i ental. Hvor 
Filmnnalyser var przget af én analytisk indfaldsvinkel, der i forordet beskri- 
vcs so111 »cn konibination af  indholdsanalyse og historisk-samfundsmzssig 
orientering«, bygger den foreliggende anlologis analyseudvalg på en broget 
skare af teoridannelser, såvel fra bidrag til bidrag som (undertiden) inden for 
rammerne af den enkelte analyse. Dermed afspejler bogen den heterogenitet. 
som i dag przeger det filmanalytiske felt. Ideologikritikken er  stadig reprre- 
centeret, men det er tillige bl.a. en feniinistisk, en dekonstruktiv, en filosoiisk 
og cn oplevelsesorienteret analysepraksis. Udvalget a f  artikler skal således 
også demonstrere, at »gamle« analysemetoder ikke nodvendigvis er forxl- 
dede og uanvendelige, blot fordi man i dag har fået nyt legetqj og også kan 
anskue film p2 andre måder. Kun må man affinde sig med, at torestillingen 
0111 den cnkle og modsigelsesfri analyse er en saga blot. 

Vzelger man at folge én metode slavisk, uansct Iivilkcn, må man se i oj- 
ncne, at dcr vil v m e  en m m g d e  elcnienter i filmene, som falder uden Ior 
denne nietodes kapacitet, eller som metoden simpelthen ikke er gearct [il at 
mcdtzenkc. Forskellige metoder vil således typisk fokusere på forskellige ele- 
menter i filmene, hvorfor analyseresultaterne kan blive ganske uensartede. 
Ydermere er der den iboende fare ved den blinde adoption af en metode, som 
aiivendcs over for alle film, at analytikeren nzestcn med vold og inagt forsoger 
at få filinene til at passe til metoden, og ikke omvendt. Der cr derfor mange 
gode grunde til at vzere eklektisk i sit mctodevalg og ty til de  nielodcr og 
teorier, soin synes mest hensigtsmassige i forhold til den film. nian vil analy- 
sere. 

Når det filmanalytiske fclt er så hcterogent i dag, l imger  det sammcn med 
en af de vzesenlligste begivenheder på dct filmteoretiske område siden midtcn 
af 70crne: erkendelsen af, at en films mening ikke cr en ob.jektivt given. i 
filnieii iboendc stwrrelse, men deriniod resultatet af cn stadig udveksling niel- 
leni filmen på den ene side og den enkclte tilskuer på den anden. En lilni kan 
dcrfor ikkc bclragtes som havende en Cn gang for alle tastlagt mening, som 
det er analysens opgave at uddragc. Filmanalyse vil uvzgerligt vzre  forbun- 
det med en vis relativisme, ikke blot på det rent metodiske områdc, men til- 
lige i lorhold til den enkelte tilskuers, herundcr analytikers, betydningsdannelse 
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ogleller opIevelse. 
I det fdgende skal przesenteres nogle af de teorier, som mest markant har 

przeget den filmvidenskabelige diskurs gennem de sidste godt og vel 25 år. 
Som nzevnt har filmanalysen også i vidt omfang trukket på »metoder<< hentet 
andetstedsfra - som f.eks. dekonstruktion -, men her vil der udelukkende blive 
fokuseret på de aspekter affilmteorien, som har haft stmst indvirkning på den 
analytiske praksis. Przesentationen foregiver på ingen måde at vasre u d t m -  
mende, men skal blot forstås som en slags nngle til de teorier og metoder, der 
i mange tilfaslde trzekkes implicit på i analyserne. Undervejs vil der blive hen- 
vist til de analyser, hvor de enkelte teorier enten anvendes ellcr diskutcrcs, 
men da de fleste af bidragene ikke holder sig til en enkelt metode eller en 
enkelt teori, men netop jonglerer med tilgangene, som det nu forekommer 
mest frugtbart i forhold til det enkelte projekt, må disse henvisninger tages 
med et gran salt. De er blot tzenkt som en slags forbrugervejledning, ikke som 
en indrangering af de enkelte analyser i bestemte båse. 

Behandlingcn af de enkelte teorier kan ifdge sagens natur kun blive gan- 
ske sunimarisk inden for rammerne af en sådan (relativt) kort introduktion, 
nien forhåbentlig vil den i sin egenskab af »guide« kunne anspore interesse- 
rede lassere til eventuelt selv at gå ombord i den teoretiske litteratur. 

Auteurbegrebet og det skabende subjekt 

De teorier og metoder, som har gjort sig gieldende i filmanalysen i det sidste 
kvarte århundrede, er ikke alle f ~ d t  inden for perioden. Nogle går adskillige 
år lzengere tilbage, til 50erne, dvs. til fur den egentlige filmvidenskabs opståen. 
Det vil vel ikke vzere helt korrekt at hzevde, at filnianalysen fodtes i 50erne 
med de unge franske kritikere ved filmtidsskriftet Cahiers du Cinéma, som 
siden skulle udgure kernen i Den ny b ~ l g e .  Fm da havde bl.a. den sovjctiskc 
montagefilmskaber Sergei M. Eisenstein leveret indgående analyser af sine 
egne film og af den amerikanske pioner David W. Griffiths. Og i tiåret for 
Bolgen havde dens teoretiske fader, André Bazin, i lange kritiske essays ana- 
lyseret bl.a. den italienske neorealismes film. Men med Den ny B ~ l g e  og det 
autcurbcgreb, som dens hovedpersoner forsvarede, gik såvel filmkritik som 
filinanalyse ind i cn ny fasc. 

Auteurbegrebet, der bygger på cn romantisk opfattelse af det kiinstneriske 
subjekts suverzenitet, udsprang i vidt omfang af filmskaberen og -krilikercn 
Alexandrc Astrucs essay »En ny avantgardes f ~ d s e l .  Kamcract som pen« Sra 
1948. Ifolge Astruc var filmen på vej til at blive et lige så smidigt og subtilt 
udtryksniiddcl som maleriet og litteraturen, hvorfor den enkelte film ogs5 
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burde opfattes som et enkelt skabende subjekts - instrukturens - personlige 
udtryk: »Instruktion vil ikke Izngere vzre et middel til at anskueliggure eller 
przsentere en scene, men en sand skrivemåde. Auteur'en vil skrive med sit 
kamera som skribenten med sin pen. [...l Kan man forestille sig en roman af 
Faulkner skrevet af nogen anden end Faulkner? Og ville Citizen Kane kunne 
tznkes i nogen anden form end den, Orson Welles har givet den?<<' 

Sådan skrev filminstruktmen Astruc med sin pen, og i indgående analyser 
fremhlevede de unge kritikere ved Cahiers dii Cinema, hvordan enkelte ame- 
rikanske filmskabere - bl.a. Alfred Hitchcock, Howard Hawks og Vinccnte 
Minnelli - inden for rammerne af dct stzrkt industrialiserede hollywood'ske 
studiesystem havde formået at scette en helt personlig signatur på deres film. 
En signatur, som przgede såvel filmenes tematiske indhold som, ikke mindst, 
deres stil. For de unge kritikere var auteurbegrcbet naturligvis ikke reserverct 
amerikanske filmskabere. At instrukturer som Luis Bufiuel, Jean Renoir, 
Ingmar Bergman og Carl Th. Dreyer også måtte betragtes som auteurs, fore- 
kom imidlertid så indlysende. at man hovedsagelig brugte krzfterne på, i en 
ofte ganske uforsonlig polemisk tone. at anskueliggure det mindre indlysende. 
Franqois Truffaut udsendte således en hel interviewbog med Hi tch~ock ,~  hvori 
denne gjorde rede for sine filmsproglige og tematiske overvejelser, og Truffauts 
kolleger Eric Rohmer og Claude Chabrol iiemanalyserede i deres fzlles 
Hitchcock-monografi3 de metafysiske aspekter i niesterens oeuvrc, ikke på 
indholdsplan, men i filmenes form, for, som de to forfattere fremhzvede, »Det 
er i formen, man skal suge dybden, det er den, der er svanger med metafysik.« 

De unge kritikere, der siden skulle gure auteurbegrebet til en krumtap i 
deres egen filmkunstneriske skabeq4 var således mindst lige så optaget af 
filmenes cinematografiske udtryk som af deres tematik. De to kunne ikke 
adskilles. hvilkct en fjerde af de centrale nybulgefolk, Jean-Luc Godard, ud- 
trykte på den måde, at enhver kameravinkel er et spnrgsn~ål om moral. 

Auteurpolitikken vandt gehur på den anden side af Kanalen, hvor filmkri- 
tikere ved tidsskriftet Movie parrede det franske auteurbegreb med deres egen 
litterzre nykritik. Resultatet var en fil~nanalysepraksis, som nzrlzste den en- 
kelte film og betragtede den som et skabende subjekts kunstneriske udtryk, 
lusrevet fra den sociale og historiske kontekst, hvori filmen var blevet skabt. 
Hos en af dcn angelsaksiske nykritiks fremmeste reprmentanter, Robin W ~ o d , ~  
hedder det nzsten som et ekko af de franske auteurfolk, at »Et kunstvzrk er 
kun ct kunstvzrk for så vidt som det er skabt af og udtryk for cn skabende 
bevidsthed; hvis filmen overhovedet er en kunstart, da er den en instruktnrens 
kunstart.<<" 

Soni auteurkritikerne lagde også nykritikerne uhyre vlegt på filn~cnes iorm. 
I et polemisk udfald niod tidens kritikere, der udelukkende bednmte en film 
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på dens »motiviske styrke<<, skriver Robin Wood således: 

))Hvor ser De efter en films »motiviske styrke<<? Under kalechen'? Rr ind  
ikke fingrene, motoren kali vare  varin! Et kunstvlerk er ikke en bil, og 
man vil ikke kunne finde dets motiviske styrke ved at se andre steder 
end der, hvor den trzder klart frem: i dets stil og metode. Indholdet i en 
bog er ikke et referat af handlingen. Dens indhold er ordcnc, hvoraSdcn 
er sammensat; hvis man forandrer dem, forandrer nian ikke blot stikn. 
nien også indholdet. O g  hvor meget mindre er da ikke en film identisk 
med et referat af  dens handling, endsige da nied manuskriptforfattcrcns 
zd l e  hensigter! En films indhold er skiftende billeder. ord og lydc, sain- 
let til en helhed.<<' 

Disse indfaldsvinkler til film betragtet som kunst gav anledning til cn rrekkc 
filnianalytiske metoder. En af  dem er den egentlige autcuranalyse, Iivor c11 
given film fortolkes i relation til instruktmens rrvrige vlerkcr. Er analyseob.iektet 
[eks. Taxi Driver, holdes dennc op imod Martin Scorsescs andre l i ln~ ,  hvor- 
ved gennemgående stilistiske figurer trzder tydeligere frcm. Det gzlder såle- 
des f.cks. Scorseses brug af szrlige roterende kainerabevzgelser, der kan 
udtrykke personernes ensomhed, emotionelle ophidselse e.l. Tilsvarende kan 
en evt. skyld- og selvtzgtsproblcmatik i T m i  Driver t rzdc tydeligere freiii, 
hvis man er opnizrksom på, hvordan Scorsese generelt behandler temaer som 
skyld og soning. 

I forbindelse med Taxi Driver - og flcre andre af Scorseses film - kan I ~ I I  

dog diskutere, hvor meget der stammer fra Scorsese selv, og Iivor meget der 
m å  skrivcs på manuskriptforfatteren Paul Schradcrs konto. En svaghed vcd 
auteuranalyscn er således, at den henfrrrer alt til instruktoren, selv om det i 
praksis oste kan vzre  vanskeligt at afgore. hvem der er den egcntligc ophavs- 
mand t i l  dctte eller hint i fiImene. 

Godtager vi i.midlertid, for eksemplets skyld, Scorsese soiii auteur. kan 
Taxi Driver tillige relateres til Scorseses personlige biografi, hans katolshe 
opvzkst som t u b e r k ~ ~ l m  knzgt  i New Yorks L,ittle Italy. Dernied forlrcngcs 
auteuranalysen i den biografiske analysenietodc. Kobles denne til psykoana- 
lyscn, får vi den psykobiografiskc metode, der anskuer den kunstncriskc skabcn 
som en kompensatorisk ogleller terapeutisk praksis. 1 lvor interessant dcniic 
metode vil vs-re i Sorbindclse mcd nctop Scorsese, Tår stå Iicn i det uvisse, 
men mctodcn er bl.a. blevet praktiseret over for Eisenstein, hvis lilni af'fiansk- 
ninndcn Doniinique Fernandez analyseres på baggrund af  instruktorens angi- 
velige honio~cksualitet.~ Og herhjemme har Martin Drouzy analyseret Carl 
Th. Dreyers vz rk  i lyset af hans barndonistrauiner som ulegte so11 af  cn svcnsk 
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mor, der bortadopterede ham til en dansk plejefan~ilie.~ 
Den psykobiografiske metode er ikke lzngere i så hnj kurs på det akademi- 

ske parnas, muligvis som en fwlge af den traditionelle psykoanalyses krise. 
Den har imidlertid også en rzkke iboende risici, hvoraf den mest iqjnefal- 
dende er, at inan i stedet for at analysere filmene analyserer instruktwren og 
blot bruger filmene som en slags bevismateriale. Som det gzlder for de flestc 
tidlige analysemetoder, har de auteurkritiske og biografiske metoder under et 
ydermere den svaghed, at de i mange tilfrelde synes at gå ud fra, at en films 
mening ligger fast en gang for alle. Det er et problem, vi  skal vende tilbage til. 

Men ud over til psykoanalysen kan auteurbegrebet naturligvis også kobles 
til praktisk talt enhvcr tznkelig anden indfaldsvinkel. Således bruger Torben 
Kragh Grodal det i »Arbejds-lyst eller Back to the Future<< over for fznome- 
net Spielberg inden for rammerne af en ideologikritisk tilgang; Anne Jerslev 
forbinder i »Rejsen til det mwrke kontinent - Om Blue Velvet<< sin feministiske 
analyse af  filmen med et udblik til auteuren David Lynchs wvrige vmker.  I 
»Tarkovskij - Skulptur i tiden<< betragter Niels Aage Nielsen den russiske 
instruktwr Tarkovskij som auteur ud fra en tidsfilosofisk indfaldsvinkel, og 
Claus K. Kristiansen & Ove Christensen underbygger deres analyse af Riget 
med en henvisning til hypnoseelenlentets tilstedevrerelse i alle Lars von Triers 
film. 

Såvel psykobiografien som auteuranalysen vil som regel have stwrst 
forklaringsvrerdi, når de anvendes på film, der kan betegnes som kunst. Men 
film cr - som bekendt - også meget andet end stor kunst ..... 

Kulturindustri og ideologikritik 

Bl.a. kan film tillige opfattes som en vare og som del af  kulturindustrien mere 
bredt. En sådan holdning reprmenteredes af den tyske Frankfurterskole, der 
leverede en uforsonlig kritik afde nye massemedier. I hovedvzrket Oplysning- 
ens dialektik satte Theodor W. Adorno og Max Horkheimer direkte kultur- 
industri lig massebedrag. Styret af kapitalens varelogik bidrager filmen til 
ideologisk uniformitet og lammer publikums - eller konsumenternes - evne til 
at tznke selv, hzvdede de: )>Tilskueren skal ikke have behov for egne tanker: 
produktet foreskriver enhver reaktion: ikke i kraft af  sin saglige sammenhzng 
- dcnne falder fra hinanden, forsåvidt den krzver tznkning - men ved signa- 
ler. Enhver logisk forbindelse, der forudsztter et åndeligt pust, bliver med 
flid undgået.«'0 

Adornos og Horkheimers kulturanalyse mundede ud i fwlgende pessimisti- 
ske dom: ))Kulturindustrien forhindrer skabelsen af autonome, selvstzndige, 
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bevidst vurderende og besluttende individer. Men sådanne ville vzre  forud- 
sztningen for et demokratisk samfund, som kun kan bevares og udfolde sig i 
myndige mennesker.«" 

I en sådan optik bliver det vzsentligt at afslwre de kulturindustrielle pro- 
dukters ideologiske rogslor for således at Izre folk at tznke selvstarndigt igen. 
Et af midlerne hertil er den ideologikritiske filmanalyse, der sager at påvise 
ideologiens som oftest usynlige virke i filmene. 

I denne strzben efter at fremvise filmenes karakter af ideologisk konstruk- 
tion under deres skin af naturlighed tager ideologikritikken ofte sin tilflugt i 
den såkaldte tematiske analysemetode.12 Dens grundtanke er, at der under 
filmenes manifeste overflade gemmer sig et betydningssystem, som er vigti- 
gere end den umiddelbare fremtraden, og som det derfor er analytikerens 
opgave at bringe frem i lyset. For den tematiske analyse, der beskzftiger sig 
med tekster i bred forstand, herunder film, i deres egenskab af bevidstheds- 
produkter. )>drejer det sig [...l ikke så meget om at få fat i et intenderet bud- 
skab som at gribe det mere ubevidste og kollektive bevidsthedsmanster, som 
de valgte teuter manifesterer konkret, og som den enkelte text er barrer af .d3  

Metoden henter sit teoretiske fundament i en kombination af Ferdinand de 
Saussures lingvistiske forskelstznkning, Claude Levi-Strauss' antropologi- 
ske myteanalyser og  A.J. Greimas' strukturelle semantik. Her defineres be- 
tydning differentielt, d.v.s. på grundlag af ligheds- og ulighedsrelationer. I et 
sådant betydningssystem er hvert enkelt element betydningslost i sig selv; 
betydningen bliver fmst til i et samspil med andre elementer inden for ram- 
merne af et semantisk felt. 

Dette axiom i den strukturalistiske tankegang udkrystalliseres i begrebs- 
parret paradigmer og syntagmer. Paradigmerne henviser til de fravzrende, 
ikke-aktualiserede elementer, som det enkelte element i teksten forholder sig 
til, mens syntagmerne er den aktualiserede kontekst, hvori elementet indgår. 
Det enkelte elements mening defineres såvel af dets syntagmatiske placering 
som af dets paradigmatiske tilhnrsforhold. En sztning som »Sofie elsker An- 
ton« er således et syntagmatisk ordnet udsagn, hvor faktorernes orden ikke er 
vilkårlig. Vi kan ikke gå ud fra, at det at Sofie elsker Anton, er ensbetydende 
med, at Anton elsker Sofie. Samtidig peger hvert enkelt element - »Sofie«, 
»elsker« og  »Anton« - også vertikalt ud af udsagnet selv, til de paradigmer, 
hvorfra de er hentet. I stedet for »Sofie« kunne der have stået f.eks. Karla, den 
lille rodhårede pige, busehaufforen, Anton e.l., hvilket - som man ser - ville 
have givet udsagnet helt andre indhold. Tilsvarende kan »Anton« naturligvis 
skiftes ud, ligesom »elsker« kan erstattes afeksempelvis hader, betragter, slår, 
elskede o.s.v., ogs5 dette med helt andre betydninger til fdge.  Pointen er, at 
»Sofie«, »elsker« og »Anton« - i den rzkkefdge - må ses på baggrund af alle 
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de andre elementer, som er valgt fra i den hensigt at formidle netop indholdet 
»Sofie elsker Anton«. 

Inden for rammerne af den tematiske analysemetode tznkes teksters be- 
tydning struktureret i binzre oppositionspar, f.eks. naturkultur, kvindelmand, 
lyslmarke, godlond o.s.v. Den enkelte tekst vil typisk koble modsztningspar- 
rene sammen, eksempelvis således at alle de elementer, der står til venstre for 
skråstregen, hzvdes at »svare til« hinanden. Det betyder med andre ord, at 
kvinden i dette eksempel ikke alene står i modsztning til manden, men tillige 
til kulturen, til market og til ondskaben. Når modsaitninger svarer til hinan- 
den, bliver der også mulighed for at forskyde problemstillinger fra én sfzre til 
en anden og dermed mediere mellem dem, oplme dem, på et andet felt end 
der, hvor de faktisk var. Forskydningsteknikken er velkendt fra psykoanaly- 
sen, hvor man f.eks. taler om, at modsztningsparret skyldluskyld kan forsky- 
des til en modsaitning mellem urenhed og renhed. Overf~r t  til dette andet 
område kan problemet ~lr;lses« ved, at man f.eks. vasker hznder. 

Den tekst, som opererer inden for den dominerende ideologi, vil i vid ud- 
strzkning bestrzbe sig på således at mediere og oplase modsaitninger for at 
bevzge sig hen imod en harmonisk lukning af universet. Bl.a. forskydes social- 
historiske konflikter ofte til indre, psykologiske dramaer. Det historisk foran- 
derlige forskydes til noget uforanderligt, almenmenneskeligt. Klasse- 
modsaitninger gmes således typisk til en kamp mellem det gode og det onde, 
reprzsenteret ved to individer. Når en film slutter med, at den onde helt får sin 
velfortjente bekomst, er den individualpsykologiske konflikt last og modsxt- 
ningerne medieret, men, påpeger den tematiske analyse, den egentlige, histo- 
riske konflikt er der ikke blevet rokket ved. Ved filmens ideologiske betydnings- 
arbe.jde er den blot blevet skudt i baggrunden, usynliggjort, og - hvad vzrre er 
- gjort naturliglindiskutabel. 

I overensstemmelse med den strukturalistiske grundtanke bevzger den te- 
matiske analyse sig ofte ud over den enkelte teksts eller films grainser for 
også at inddrage andre tekster. Ligesom hvert enkelt >>mikro«-element tager 
betydning efter sine omgivelser, »henter en given film bl.a. sine betydninger 
fra sine ligheds- og ulighedsrelationer til (elementer i) andre film. der på et 
eller andet niveau kan tilordnes samme paradigme, f.eks. samme genre.d4 
Ved at anskue filmene i et intertekstuelt perspektiv hzvder den tematiske 
analyse således bl.a. at kunne fremdrage redundante betydningsstrukturer, d.v.s. 
meninger, som måske ikke er så fremtrzdende i den enkelte tekst, men som, 
når de gentages ud over et helt tekstkorpus, ender med at danne en slags man- 
ster. 

Modsat nykritik og auteurkritik betragter den tematiske analyse ikke fil- 
mene som et individuelt kunstnerisk subjekts udsagn om verden. Snarere ser 
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den filmskaberne som en slags - mere eller mindre ufrivillige - talerar for den 
herskende ideologi og filmene som et symptom på samme. Ganske vist kan 
den tematiske analytiker måske nok tilskrive instruktmen de holdninger, dcr 
fremanalyseres af filmene, men instruktmens bevidsthed ses da blot som en 
instans ud af mere kollektive, historisk definerede forestillingsm~rnstre. 

Styrken ved dcn tematiske analyse - som i mrigt ofte forbindes med et 
psykoanalytisk blik på de fiktive personers indbyrdes relationer - er naturlig- 
vis dels, at den anskuer film som bevidsthedsprodukter, dels at den på dct 
grundlag cr i stand til at fremdrage dybcrc liggcndc bctydningsstrukturcr, som 
ikke altid er umiddelbart synlige. På den anden side har også denne analyse- 
metode, i det mindste i ren form, sine amme punkter. 

For det fmste er den ikke lige anvendelig på alle typer film, men forudszt- 
ter film, som netop er struktureret omkring sådanne fortzttede betydnings- 
organiseringer, der kan uddrages af analytikeren. Således er den tematiske 
analyses forklaringsvzrdi stzrkt begrznset over for film og audiovisuelle pro- 
dukter, der arbejder på andre ledder end den klassiske - f.eks. avantgardefilm, 
oplaste modernistiske film, legende postmodernistiske film uden budskab, en 
del musikvideoer, samt film der prioriterer sanselighed hajere end tematik. 
For det andet beskzftiger den sig - som navnet antyder - hovedsagelig med 
filmenes tematiske indhold, og praktisk talt ikke med det filmiske formsprog 
(selv om billedanalyse kan forekomme i en vis udstrzkning). For det tredje 
synes den ude af stand til at forholde sig til begrebet kunst eller restetisk vzrdi  
i det hele taget. 

Endelig deler den ideologikritiske analyse trods det, at den nzsten er 
auteurtznkningens diametrale modsztning, en rzkke af dennes problemer. 
Når den f.eks. angriber filmene i deres egenskab af ideologiske seismografer 
- hvilket er en uhyre relevant indfaldsvinkel -, risikerer den at forskyde 
analysens genstand fra filmene til ideologien, der blot illustreres ved filmenes 
betydningsstrukturer, lidt ligesom den psykobiografiske metode undertiden 
mere analyserer instruktmer end film. Videre ser også den ideologikritiske 
analyse filmenes mening som fastlagt en gang for alle, fordi den ikke med- 
tznker tilskueren som andet end en passiv, imprzgnérbar masse. Implicit lig- 
ger således en forestilling om. at filmenes ideologiske indhold overfmes fuld- 
stxndig modstandslmt til tilskuerens bevidsthed eller, måske iszr, underbe- 
vidsthed. 

I denne bog er den ideologikritiske analysemodel reprzsenteret ved Tor- 
ben Kragh Grodals »Arbejds-lyst eller Back to the Future«. Som det gzlder 
for de fleste af antologiens bidrag står metoden dog ikke ren, hvorfor det 
lykkes analysen at styre uden om de fleste af metodens ovennzvnte fald- 
gruber. Den er dermed et eksempel på, hvordan den gode analyse netop hen- 
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ter sine kvaliteter ved ikke slavisk at fulge den metodiske recept, men blot 
bruge denne som et inspirerende afszt. 

Men hvorfor ser vi overhovedet dissc film, som ifolge ideologikritikerne 
absolut ikke tjener vore objektive klasseinteresser? Med hjxlp fra psykoana- 
lysen har ideologikritikken forsugt at forklare medieprodukternes fascinations- 
kraft ved deres inddragelse og aktivering af publikums ikke-tilfredsstillede 
ansker og deres barbe-jdelse af både erkendt og fortrzngt konfliktmateriale. 
Itcrlge denne udlzgning er kernen i filmoplevelsen således cn frigorelsc af 
psykiske spxndinger. 

Selv oiu den psykoanalytisk inspirerede behovsteori erkender tilskuernes 
aktivitet i forhold til det, at vi faktisk opsuger filniene, betragtes sclve film- 
seningen stadig som en direktc, uhindret overfarsel af ideologiske betydnings- 
strukturcr fra film til passivt annammende tilskuer. Der er således ihhe talc 
om nogen egentlig udveksling film og tilskuer imellem, og folgelig ejhcller 
mellem film og analytiker. 

Fra sprog til udsigelse - Jilmsemiologiens fase?- 

Hvor auteurkritikken anskuede filmen som kunst, og ideologikritikken be- 
tragtede den som bevidsthedsprodukt, beskzftigede 60ernes tidlige film- 
sen~iologi '~  sig med den som sprog. Også her var det teoretiske korpus henlet 
andetstedsfra, fra lingvistikken, hvilket i starten f m k  til i hovedsagen ganske 
pedantiske sammenligninger mellem film- og verbalsprog. Men med sig bragte 
semiologien også en ny bevidsthed om de mange koder, som er på spil på 
praktisk talt alle ledder i en film. En indsigt, der er til uvurderlig nytte i det 
praktiske analysearbe.jde, og som også den tematiske analyse som nzvnt i et 
vist omfang trzkker på. 

Dct hele startede med, at den franske semiolog Christian Metz i 1964 re.jste 
sporgsm5let, hvorvidt filmen var at betragte som Imgue eller langage. 'Wetz 
insisterede på at finde ud af, om filmen blot er et simpelt meddelelsesmiddel 
uden nogen saxlig systematik eller struktur (langage), eller om »filmsproget« 
kan jzvnfores med det okonomisk strukturerede og systematisk opbyggede 
sprogsystem (langue), con1 verbalsproget er? Det ulyksalige sporgsmål gav 
anledning til en rzkke ikke videre frugtbare diskussioner, som dominerede 
filmteorien i sidste halvdel af 60erne. Et af de springende punkter var. hvor- 
vidt filmen ligesom verbalsproget havde to artikulationsniveauer, d.v.s. ét ni- 
veau af betydningsbzrende mindsteelementer (svarende til verbalsprogets nior- 
femcr), og et andet bestående af hun betydningsdifferentierendc storrelser 
uden selvstxndig betydning (svarende til verbalsprogets fonemer). 
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I deres bestrzbelser på at finde sådanne mindstcclcmenter i et fotografisk 
billede I~rb de tidlige tilinsemiologer ind i svare problemer. Har man ct billede 
af tre hunde og klipper en fra, vil det fraklippedc altid v z r e  den tredje hund og 
ikke en betydningslm starrelse, fastslog Metz selv indsigtsfuldt. 

Et andet springende punkt var dct fotografiske billedes status, dets karak- 
ter af analogt aftryk af motivet. Semiologien villc gerne se kodedc kgn-  
relationer overalt, betydningsni~ttcde nadder, som kunne knzekkes ved sc- 
miologisk analyse, men det fotografickc billede lod sig ikke knzkkc. Ikke 
fordi skallen var for hård. snarere fordi fotografiet var som en nad udcn skal 
tim. Metz måtte modstrrebende kaldc det fotografiske billedc naturligt og  
ukodet og anbefalede falgelig, at filmsemiologien satte ind på andre planer, 
som f.eks. filmfort~ellingens struktur. 

Dcn italienske kulturpersonlighed og filmskaber Picr Paolo Pasolini var 
enig med Metz i fotografiets ikke-kodede karakter. Ja. Pasolini gik endog s2 
vidt som til at betegne forskellen mellcm film og liv som ubetydclig. For ham 
var virkelighedcn blot en slags film in natura. og tilnicn nvirkelighcdcns skrift- 
s p r o g ~ . ' ~  Man kunne mene, at disse forn~uleringer vel i grunden snarcrc 
indikerer, at der er en vzsentlig forskel på film og virkelighed, men lad nu dct 
ligge. Pasolini ydede nemlig det sympatiske bidrag til filmsemiologien at cr- 
klzre den unadvendig. Hovedhjarnestcncn i hans tcori var, at filrncn umid- 
delbart gengiver det mest basale kommunikationsmiddel mellem mennesker, 

handlingens sprog, og dctte handlingens sprog perciperer vi ens, hxvdede 
han, uanset om dct kommer til os via et lzrrcd, eller vi oplcver det i virkclig- 
heden. Filmens kode er den samme som virkelighedens kode (lir-koden, cllcr 
Kodernes Kode, som Pasolini også kalder den). Filmen har dcrfor ikke behov 
for en specifik filmsemiologi, men kan fint klare sig med den generelle sc- 
miologi, konkluderede Pasolini. 

Hans teoretiske fundament kan diskuteres, men den vqj. Pasoliiii  ids stak 
med sin henvisning til den generelle semiologi. var i mangc hcnseendcr mcrc 
frugtbar end Metz's lingvistiske pindehuggeri. For dcn praktiske filn~analpsc 
er det således af altafgarende betydning at kunne dechiffrere de tegn, som 
tilnien udsender. Alt, hvad der optrceder i en film, fra sk~iespillernes hårlangdc 
til sovevarelsernes indretning, må betragtes som resultater af valg foretaget 
af  instruktaren, scenografen eller andrc. I modsxtning til autcuranalyscn kcrcr 
den seiniologiske indfaldsvinkel sig ikkc om, hvetn valget skal tilskrives. I 
strukturalistisk terminologi kan man med andre ord se filmen som ct syn- 
tagme, livis enkeltclementer er hentet fra paradigmer af forskellig art. DC fi-a- 
vaxcnde elementer delinerer betydningen af dc nzrvzrcnde. Når hcltcn rygcr 
Cecil, er det derfor ikke hare et spargsmål om. at han rygcr netop dciinc ciga- 
ret, incn i mindst lige så haj grad ct spargsmål om, at han ikke rygcr hvcrkcn 
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Prince Light, Senior Service eller King's - ja, i teorien kunne han jo sågar 
have vzret  ikke-ryger. Cigaretmzrket er en kode, ligesom personernes bevz- 
gelser, holdninger, påklzdning ctc. er det. På dette plan ligger filmens koder 
t z t  på virliclighedens. 

Men uanset hvad Pasolini måtte mene. har filmen - i sin egenskab af mkrilt- 
sprog<< - nu også en rzkke koder, som den ikke deler med virkeligheden. incn 
eventuelt nicd andre kunstarter. Dem, og adskillige andre, oprcgncde den tredje 
af  de mest betydningsfulde tidlige filmsemiologer, Umberto Eco, i sit bidrag 
til fil~nscmiologicn. '~ Eco så koder overalt og gik så vidt som til, i det mindste 
i teorien. at betragte det fotografiske billcde soni digitalt kodet, altså byg- 
gende på i princippet lige så arbitrzrc tegnrelationer som verbalsproget. I den 
veritable kodeskov, Eco opregnede for filmens vedkonimende, var imidlertid 
ogsa grafiske koder, ikoniskc, ikonografiske, stilistiske, retoriske og endelig 
filmiskc koder, d.v.s. allesammen koder, der havde direkte med filmen som 
zstetisk og narrativt udtryk at gme. 

Ligc så vel so111 cigaretnim-ket udtrykker noget om den rygcnde person. er 
filmens kaineravinkler, -afstande, belysning, klipning, dramaturgi. videns- 
tloscring osv. tegn i den forstand, at de reprmenterer paradigmatiske valg og 
må forstås på baggrund af det fravalgte. En lilm holdt i dybdeskarpc billeder 
forholder sig implicit til andre films fladere visuelle zstctik. ligesom den hårde 
belysning in5 ses på baggrund af den blndc, og sortlhvid (i det mindste i dag) 
m i  betragtes som et fravalg af farver. En bevidsthed om disse kodcrs virke, 
om betydning som konstitueret af paradigmatiske valg og syntagmatiske sam- 
nienkzdninger kan selvsagt vz rc  uhyre nyttig i analytisk ujemed. 

Til den frugtbare del a f  den tidlige filmsemiologi hnrer tillige Roland 
Barthes' essay ))Billedets retorik<<'"ra 1964. Selv om genstanden her ikkc 
direkte er film. men et reklamebillede, leverer Barthes med sine refleksioner 
over forholdet inellem billede og tekst nogle brikker til ct analyseapparat. 
so111 også har vist sig relevant i rorhold til filmen. Iïcrlge Barthcs kan »den 
lingvistiske nieddelclse<< havc to forskellige funktioner i forhold til ))den iko- 
niske mcddelelsc<<: den kan vz re  enten forankrende eller aflusende. I det Sor- 
stc tilrzlde udpeger teksten de elementer i det mangetydige billede. som op- 
ma-rksomhcden onskes henledt på; teksten gentager og  fastholder silcdcs 
nogct. som allerede findes i billedet. Når teksten afluser billedet, fqjcr tlen 
derimod noget nyt til billedet, således at tckstens og billedets betydningsind- 
hold star i ct komplcment~r t  forhold til hinanden. Barthes mener, at dette 
meget ofte er tilfzldet i filmen. hvor dialogen kan få handlingen til at skride 
frem vcd at levere nicrc information, end der ligger i billedsiden alcnc. Man 
kan diskutere. om ikke den aflusendc funktion altid vil have et element al' 
Ihrankring i sig - og vice versa -, men ikkc desto mindre er Barthes' bcgrebcr 
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frugtbare udgangspunkter, når man som analytiker skal undersage, hvordan 
billede og dialog, eller lyd mere generelt. i det enkelte tilfarlde virker sammen 
eller evt. mod hinanden. 

Efter d e  fimte lingvistiske spilfzgterier gik Metz i slutningen af h0erne 
over til at applicere semiologien på den filmiske fortarlling, for selve den fo- 
tografiske gengivelse så han sig stadig ikke i stand til at garc noget ved. Metz 
opstillede i årene 1966-68," hvad han selv betragtede som en slags tilmens 
grammatik i form af otte såkaldt autonome segmenter, eller storsyntagnier, 
d.v.s. otte forskellige modeller for gestaltning af forholdet mellem rum og tid 
inden for en enkelt filmisk sekvens. I princippet havde instrukturen ifulge 
Metz kun disse otte byggesten (plus niuligvis et par ekstra ...) at konstruere sin 
filmfortrelling udfra. Derfor kunne altså ogs i  storsyntagnierne betragtes som 
en slags paradigme, der lå åbent for semiologisk analyse. 

Med de autonome segmenter fadtes en ny analysemodel, segmcntcrings- 
analysen, soni gik ud på farst at identificcrc en given films storsyntagnier og 
dcrpa besvare semiologiske spargsmål af typen: Hvorfor netop dettc stor- 
syntagme på netop denne plads'? Ofte begrznsede segmenteringsanalycen sig 
til et enkelt segment, et enkelt storsyntagme. Denne nzrsynede analyseniodcl 
praktiseredes iszr  af franskmanden Raymond Bellour. I 1968 analyserede 
han i Cahiers du Cinémas spalter en enkeltsekvens fra Hitchcocks Fziglenc." 
Sekvensen bestod af 83 indstillinger, hvis indbyrdes forhold Bellour nxr-  
analyserede, og hans konklusion var, at dcnne enkeltsekvens i sit niikrokos- 
mos bar hele Hitchcocks univers. Til sin kombination af  semiologi og 
auteurpolitik fu.jede Bellour i 1975 den psykoanalytiske vinkel, da han pr=- 
sterede sin vel nok berumteste analyse, af en enkclt sekvens i Hitchcocks 
Mennesk<jagt (scenen med Cary Grant, landeve.jen og sprqjtcflyet)." Bello~irs 
pointc var. at denne ene sekvens i sig rummede den kastrationsangst, so111 han 
så som hele filmens bzrende ide og et centralt t rzk vcd Hitchcocks film i 
~ v r i g t .  

Samtidig med at semiologien i 70erne forskad interessen fra lukkede 
betydningsstrukturer til de dynamiske spil mellem tcksten selv, dens produ- 
cent og niodtager samt dens relationer til andre tekster, gik filmseniiologien i 
ct vist omfang bort fra at beskzftige sig med ndet sagte<<, l'énoncé, t i l  i stedel 
at undersage selve udsigelsen, l 'énonciahn. Hvor man f m  hovedsagclig Iiavdc 
vzret  optaget af filmenes indhold, så man nu på, hvordan filmen ntaltc<< til 
tilskueren og anviste denne en bestemt position i forhold til det sagte. 

I bogen S/P3 gav Roland Barthes i 1970 et bud på en udsigelsesorientcrct 
analyse, den tekstuelle analyse. Hans analyseob.jekt var ikke en film - dem 
brud han sig nemlig ikke meget om -, men derimod en novelle af Balzac, 
Sarrasine. Barthes lancerede i den forbindelse et par begrcber, som siden cr 
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dukket op i mange forskellige tcorctiskc og analytiske samn~cnhzngc.  For 
det fnrste argunientcrcde han for, hvordan enhver fortzelling er bygget op 
omkring fem koder, hvoraf nogle har til formål at drivc den nysgerrige lzeser 
til at Izese videre - det cr de horisontale koder, der dels vedrnrer handlingens 
ticmdrift, dels opstiller gåder og forhaler deres losning -, mens andre har med 
tekstens v,rv af alskens viden, af symboler og ideologi at gme - de vertikale 
koder, som peger ud af teksten selv. Det er en af Barthes' fem koder, den 
enigmatiske. der udgnr den rnde tråd i min egen Cusablanca-analyse, »Spil 
dcn igen og  igen og igen, Sam!«, i n~rvzerende bog. 

Med introduktionen af  de tekstucllc koder pointerede Barthes, hvordan 
enhver lzsning udspiller sig som en slags dialog mellcm tekst, lzeser og vcr- 
den omkring dem, hvorfor det bliver meget svrert at fastholdc tanken om, at 
teksten skulle have en modsigelsesfri iboende mening. I samme forbindelse 
skelnedc Barthes mellem lzsbare og skrivbare tekster. Betegnelsen Izesbar 
brugte han om tekster, fortrinsvis klassiske, hvor Izseren ikke levnedes anden 
mulighed end blot at Izese det, der var skrevet, mens de skrivbare tekster, 
hovedsagelig af modernistisk art, t v~ r t i i nod  ved deres åbenhed inviterede 
Izeseren til selv aktivt at skrive videre på teksten eller til ligefrem at skrive sin 
egen tekst på grundlag af det Izeste. 

Samme år skrev den altid tankemressigt mobile Barthes et essay med titlen 
»Den tred-je mening«.24 Her beskzeftigede han sig faktisk på et vist plan med 
film, idet han tog udgangspunkt i en rzkke  fotogrammer, eller enkcltbilleder, 
fra Eisensteins film Panserkrydseren Potemkin og Ivan den Grusomme. Still- 
billeder er naturligvis ikke det samme som film, men Barthes kunne ikke for- 
lige sig med filniens hastige fremadhalsen, som han f ~ l t e  ikkc Icvnede ham 
tid til refleksion. Alligevel skulle )>den tredje mening<<, måske iszer sidenhen, 
blive et helt centralt begreb i filmteorien. Analogt med de vertikale koder, 
soiu han påviste i Sarrasinc-analysen, peger )>den tredje mening<< for Barthes 
ud af billedetifilmen, ind imod tilskueren. 

Når Barthes nemlig betragter sine stillbilleder, må han konstatere, at der i 
visse af dem optrzeder elementer, som på én gang overskrider og stritter imod 
billedernes to grundkggende meningsniveauer: det rent informationsmzessige, 
kommunikative niveau o g  det, han kalder det symbolske niveau eller 
signifikationsniveauet. Disse elementer pirrer ham, fordi de ikke umiddelbart 
er til at placere og ikke synes at vz re  anbragt med hensigt af Eisenstein. Der 
er for Barthes tale om nogct, som »ligger hinsidcs psykologi, anekdote, funk- 
tion, hinsides mening<<, og som ved denne ubestemmelighed provokerer ham 
til en spnrgende lzsning. I denne ubestemmelighed ligger billedets »tredje 
mening<<, der således bliver til i et samspil mellem billede og betragter. Den 
befinder sig på et tredje niveau, som Barthes benzevner betydningstilblivelscns 
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(signzJiunce) niveau. 
Barthes kalder også den tredje mening for en stump mening, fordi den i en 

stump vinkel viser ud over de traditionelle meningsniveauer, ind imod hani 
selv og hans egen betydningstilskrivning. Den tredje mening må således også 
forstås som et forstyrrende element i forhold til fortzllingens fren~adskridcnde 
logik. Den er en slags modfortzlling, en skrobeligt Soranderlig mcning, soin 
hqjst sandsynligt vil vzre  forskellig fra tilskuer til tilskuer, og som muligvis 
slet ikke vil manifestere sig for alle tilskuere. Som det pointeres af Claus IC 

Kristiansen og Ole Christensen i >>Det hemmelige og det hellige i Tivin Peuks<< 
i denne bog, cr »den tredje mening<< at betrligte som et omdrejningspunkt for 
cnhver analyse, idet analysen altid vil udgmre et supplement t i l  teksten, som 
den dog samtidig er forpligtet overfor. 

Selv om Barthes stikkcr hovedet frem i mange saninienhznge, var det dog 
ikke så meget ham som narratologen Gérard Genette, psykoanalytikeren 
Jacques Lacan og marxisten Louis Althusser, der kom til at przge 70crilcs 
filmiske udsigelsestcori. Den narratologiske indfaldsvinkel satte fokus på selve 
kommunikationsakten - eller udsigelsessituationen - o g  berigede det 
tilmvidenskabelige vokabulari~im med begreber som synsvinkel, point-OS-view 
og  fokaliscring. Egentlig er kun dct sidste Genettes, men der er i det store og 
helc tale om synonymer, som a l k  har med fortzllcrens forhold til dct fortalte 
at gmre. I los Althusser og Lacan hentede man derimod psykoanalytisk og 
inarxistisk skyts til teorier 0111 filmens »interpellation« (Althusser) eller posi- 
tioncring a f  tilckuercn, d.v.s. hvordan selve filmsproget tznkes at konstruere 
et tilskuersubjekt. Her saniledes interessen om filnienes administration afblikke 
- kameraets blik på personer og setting, personernes blik på hinanden og, 
iszr ,  det blik på hele herligheden, som filmen stiller til rådighed for tilsku- 
eren. 

I et iiidflydelsesrigt essay2' tog franskmanden Jean-Louis Baudry i 1970 
fat i dcn helt materielle side af  den filmiske udsigelsesproblematik. Hans pointe 
var, at sclve filmens tekniske apparaturbasis producerer specifikke ideologi- 
ske effekter, og i overenssten~melse hermed argumenterer han for, hvordan 
den f i lmisk  forestilling cr tilrettelagt for én synsvinkel, kameraets, som til- 
skueren i forste række må identificere sig med. Da kameraet er mobilt i såvel 
tid som rum, giver denne identifikation ifmlge Baiidry tilskueren en illusion af 
alinagt, men dette er netop kun en illusion, fordi synsvinklen, hvor inobil den 
end måtte forekomme, altid er tilrettelagt og b e g r ~ n s e t  på forhånd. I forlzn- 
gelse af Althusser er det med andre ord Baudrys påstand, at filmen via sit 
basale tekniske apparat skaber et tilskuersubjekt. som er i den dominerende 
ideologis interesse. 

Selv om Baudry her beskzfiiger sig ined tilskuerens situation i biografen, 
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er denne tilskuer mere en tznkt end en reel stmrelse. Når udsigelsesanalysen 
i modsztning til de avrige analyseniodeller, vi har mndt, synes at inddrage 
tilskueren i sine betragtninger, så er der i det store og hele tale om en sandhed 
med modifikationer. Generelt kan nemlig den tilskuer, man opererer med, 
ikkc spise popcorn. Den har intet til fzlles med den reelle tilskuer i biografcn, 
inen cr netop et begreb, en abstrakt storrelse. der i mangc tilfzlde er placeret 
i »teksten« sclv. 

»The Spectator-in-the-Text« er netop titlen på en af de mest beromte tid- 
lige iidsigelse~analyser.~Wed udgangspunkt i en enkelt scene fra John Fords 
klassiske western Diligencen påviste amerikaneren Nick Browne, hvordan 
tilskueren placeres i tekstenifilmen på to ledder: dels via det blik, som stilles 
til rådighed, d.v.s. kameraets blik, der f.eks. kan vzre identisk med en af dc 
fiktive personers blik, dels via mere komplicerede identifikationsmekanismer, 
lasrevet fra det enkelte blik. I den pågzldende scene ser vi den socialt iid- 
stodte glzedespige Dallas via den ansete officershustru Lucys blik. Dallas er 
objekt for et autoritativt blik og tildeles ikke på noget tidspunkt selv et sty- 
rende blik. På den anden side, havder Browne, identificerer vi os på grundlag 
af konteksten ikke folelsesrnzssigt med Lucy, sclv om det er hendes blik, vi 
låner, men med objektet for hendes blik. Dallas. Problematikken omkring 
filmens »positionering« af tilskueren er således for Browne vzsentlig mere 
kompliceret end et simpelt sporgsmål om, med hvis ajne vi skuer ind i det 
fiktive univers. 

I sine forskellige varianter er udsigelscsanalysen ofte - ornend ikke altid - 
ideologikritisk, men inan vil bemarke, hvordan interessen her har forskudt 
sig fra teksternesifilmenes tematiske dybdestrukturer til deres formidlings- 
form, herunder deres modtagelse. Det var således i vidt omfang udsigelses- 
analysen, der bragte tilskuerinstansen ind i den filmvidenskabelige teori, omend 
det stadig blot var som en abstrakt teoretisk storrelse. Dermed blev det VE- 
sentligt vanskeligere at betragte en films mening som en entydig i r i h e n  
iboende stmrelse. Mening - og dermed også det praktiske analysearbejde - 
kunne ikke lzengcre adskilles fra hverken den filmiske form eller tilskuerens 
blik på det sete, uanset hvem der havde kontrollen med dette blik. 

1 psykosemiotikkens spejl - den imagin~re signzfiant 

Ligesom han havde givet startskuddet til den filmsemiologiske stramning, 
skulie Christian Metz i 1975 levere et af de vzgtigste indlzeg i den psykoana- 
lytisk orienterede udsigelsesteori. 

I essayet »Le signifiant imaginaire«" slår han fast, at filmen bygger på 
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i kke -n~rvz r .  Alt i den film, der udspiller sig på lzrredet for vore ajne, er 
fravzrende, optaget på et andet tidspunkt og et andet sted. Metz siger, at 
signifianten, eller udtrykssubstansen, er imaginsr. Alt, hvad der er tilbage af 
skuespillere, dekoration, objekter etc., er deres skygger eller aftryk. For Metz 
bliver enhver film dermed i sin essens en fiktionsfilrn, hvilket han antyder 
kunne v m e  noget af forklaringen på, at filrnen er så god til at fortzlle histo- 
rier. Filmens imaginare signifiant bevirker imidlertid, måske paradoksalt nok, 
at fiktionen opleves som vzrende reel, mens teatrets reelle signifiant - de 
n~rvserende skuespillere etc. - medfarer, at teaterfiktionen opleves som netop 
fiktion. 

Metz konstaterer, at filmen ud fra en kvantitativ betragtning er mere 
perceptiv end de avrige kunstarter, fordi den henvender sig til flere sanser på 
en gang, men samtidig kvalitativt set mindre perceptiv, fordi signifianten ikke 
er reel. Filmen leverer med andre ord »falske perceptioner«. Det er bl.a. dette 
karakteristikum ved filmen, der får Metz til at bruge spejlet som metafor Tor 
den. Tilskuerens perceptionsaktivitet er både reel og stierk nok, men han/hun 
perciperer kun skyggen, dobbeltgmgeren, eller spejlbilledet af det oprinde- 
lige objekt. 

Spejlmetaforen har tillige en central plads i Jacques Lacans psykoanalyse, 
hvor den er knyttet til den imaginwe orden, d.v.s. den periode (fra cirka 6 til 
l 8  måneders alderen), hvor barnet konstituerer sig som jeg og »i spe.jlet« 
oplever sig selv og moderen som to adskilte personer. Fra og med indtrzdel- 
sen i den imaginzre orden vil barnet for altid begrzede tabet af den forudgå- 
ende reelle orden, hvor mor og barn oplevedes som en enhed. Men den ima- 
ginzre orden aflmes selv af den symbolske orden, hvor tabsfalelsen bliver 
endnu stmre, samtidig med at sproget skyder sig ind mellein barnets ople- 
velse af sig selv og omverdenen. 

Når Metz sammenligner filmen med et spejl, tznker han dels på den filmi- 
ske signifiants s ~ r l i g e  karakter, dels på en slags tilbagevenden til et tilbage- 
lagt stadium i barndommen, den imaginzre orden eller spejlstadiet. Filmens 
voksne tilskuere er naturligvis for lzngst trådt ind i den symbolske orden, 
men Isenges tilbage mod såvel den reelle som den imaginare ordens harnloni. 
For Metz hznger det at se film således sammen med Izengslen efter en tabt 
oprindelighed, med oplevelsen af en (illusorisk) tilbagevenden til et mere har- 
monisk stadium. Deraf noget af den filmiske lyst. Filmen er for semiologen 
Metz nat~irligvis også sprog, d.v.s. synlbolsk, men det symbolske bygger på 
perceptionens og det imaginzres spil i en kiede af indbyrdes reflekterende 
spejlprocesser. 

Sammenligningen mellem film og spejl har dog den alvorlige brist, påpe- 
ger Metz selv, at tilskueren aldrig vil komme til at se sig selv i filmens spejl. 
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Der kan v z r e  en politisk idé nied, som Mulvey frcmhzver  det, at bruge 
analysen li1 at dissekere og  drzbe  den oprindelige fascination, man rulte ved 
sit i r s t e  mcrde med en bestemt film. P i  den anden side kan der også v z r c  en 
erkcndelscsmzssig og  på anden m i d e  berigende pointe i at lukke filmene o p  
i et forsug på at forsli, hvad det er ibr elementer i filmene o g  i én selv, der har 
givet oplevelsen den karakter, den nu måtte have, udeler1 nodvendigvis at tage 
afstand fra den. 

Vi tilbringer mere og  niere tid i selskab med visuel fiktion, hvad cntcn den 
udspiller sig p i  dct store b i o g r a k r r e d  eller den lille tv-skzrm. Derved hcistcr 
vi mange s.jove, underholdende, akoblendc,  smukke o g  tankevzkkende op- 
levelser, men hvad er det egentlig, vi ser? Hvorfor ser vi den og den filin? 
IIvad siger den os? Hvordan siger den det? O g  hvorfor reagerer vi, som vi 
gur, når vi scr den? I sine forskellige afskygninger er det netop den type spargs- 
mål, der interesserer filmanalysen. D e  burde også interessere den almindelige 
tilskiier. [)et er ikke sikkert, man efter at have Izst  dennc antologi vil kunne 
give mere kvalificerede svar, end man kunne inden. inen hvis bogens analy- 
ser i det mindste kunne anspore til; at man i det hele taget stiller sig selv 
sådanne sprrrgsmål, vil de have ijeiit et vzsentligt formål. 
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ikke differentierer den ud på forskellige filmtyper. Det sidste gjorde derimod 
Jens Toft, da han i forlzngelse af Metz i 1985 lancerede sin teori om de 
cinematografiske reprzesentationssystemer. I bogen Fzlmsprog, subjekt, sam- 

påpeger han, hvordan den filmiske signifiant, her kaldet cinematografien. 
op igennem (fi1m)historien optrzder i forskellige modeller, repr~sentations- 
systemer, som i ideologisk og driftmzssig forstand positionerer tilskueren på 
forskellig vis. Også for Toft er ideologiens sted således lokaliseret til den 
filmiske udtrykssubstans, og med udgangspunkt i Metz' to identifikations- 
niveauer argumenterer han for, hvorledes det iszr er den klassiske Hollywood- 
film, der ved sit stadig mobile synspunkt i kombination med de handlekraf- 
tige fiktive personer giver tilskueren en fulelse af almagt, en fulelse af selv at 
producere Loven (i lacaniansk forstand). Toft mener, at dette reprzsentations- 
system dermed er i allerhujeste grad i fase med den borgerlige ideologi, som 
setter netop individualisme og en forestilling om det almzegtige sub.jekt i haj- 
szdet. Hollywoodfilmen opstod jo også, påpeger Toft, i et USA, hvor den 
industrielle kapitalisme allerede var fiildt udviklet. Den tyske ekspressionisme, 
der er bundet til Weimarrepublikken og tiden frem til denne, er derimod nzer- 
mest den klassiske Hollywoodfilms diametrale modsztning, set med Tofts 
ojne. Hvor I-Iollywoodfilmen betoner handling, betoner den ekspressionisti- 
ske film situationer. Her er ingen handlekraftige subjekter, men derimod per- 
soner, som nzrmest får objektstatus på linje med dekorationerne. Derfor k g -  
ges der ikke op til nogen sekundm identifikation, også fordi tingene, og per- 
sonerne, fremstår som tegn for en indre verden. Toft konkluderer på det grund- 
lag, at diegesen, eller fiktionen, opleves som en pro-jektion af subjektets 
fantasmer. Hvor Hollywoodfilmen appellerer til tilskuerens almagtsfolelse, 
fuler tilskueren til den ekspressionistiske film sig ifolge Toft snarere som et 
objekt for Loven, for instanser, der ligger uden for hanslhendes egen kontrol. 
Han argumenterer for, at dette netop var situationen i l0ernes Tyskland, hvor 
den samfundsmzssige udvikling i vidt omfang fremtrådtc for borgerne som 
en ukendt og dzmonisk lov, de ikke selv var skabere af, men snarere ofre for. 

Tilsvarende analyserer Toft det, han kalder det eisensteinske cinematografiskc 
reprzsentationssystem, det avantgardistiske reprzsentationssystem samt 
dybdefokus- og sekvensinstillingszstetikken og sztter dem i relation til for- 
skellige historisk definerede tilskuerpositioneringer. Hvor interessant Tofts 
bidrag end er, skulle det imidlertid ikke blive denne Metz-udlober. der vakte 
sturst opmærksomhed i den internationale filmteori. Også amerikanske femi- 
nister fik nemlig uje på Metz, og deres anvendelse af ham - og besl~gtede 
teorier - gav det mandsdominerede filmforskermiljo stof til eftertanke. 
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Alt andet kan han/hun se, men aldrig sig selv som jeg. Tilskueren identificerer 
sig altså ikke med sit eget spejlbillede på lzrredet, men i farste rzkke med sig 
selv som perciperende subjekt, som blik. 

Når tilskueren furst og fremmest er et perciperende jeg, et blik, må han/hun 
i furste omgang identificere sig med kameraet, som har set tingene fm tilsku- 
eren. På samme måde som kameraet er almzgtigt og hele tiden ser det, som er 
vzrd at se, bliver tilskueren altperciperende, almzgtig, qua sin identifikation 
med kamera og fremviserapparat. For Metz bliver der ligefrem tale om, at 
tilskueren skaber filmen, fordi det perciperede - det, som foregår på lzrredet 
- kun eksisterer i og med, at der er en, der perciperer det. Metz ser altså tilsku- 
eren som på en gang udlsser og modtager af fiktionen, hvilket bringer ham 
tilbage til spejlmetaforen, hvor personen foran spejlet på en gang udluser og 
modtager sit eget spejlbillede. 

Med et lån fra Baudry kalder Metz denne identifikation med kameraet, 
eller med filmens signifiant, den primcere identzfikut~on - den er tilskuerens 
eneste indfaldsvinkel til filmen og dermed til filmens fiktive univers. Fsrst 
når denne primzre identifikation er etableret, kan der blive tale om identifika- 
tion med filmens fiktive personer - den sekundcere ~dentzfikation. 

Metz knytter begreberne voyeurisme og  fetichisme til disse to 
identifikationsniveauer. På den ene side kan tilskueren opnå en voyeuristisk 
lyst ved som en ubemzrket »flue på vzggen« at skue ind i andre (de fiktive) 
menneskers privatliv, når de tror sig (lader som om de er) alene. På den anden 
side kan den tilskuer, soni frygter at fortabe sit jeg i en sådan identifikatorisk 
indleven, i stedet fetichistisk fokusere på netop signifianten - studere kamera- 
vinkler, klipning o.s.v. - og klamre sig til den som et vzrn  mod jegfortabelsen. 

Som Baudry påpegede det, kan tilskueren som perciperende jeg nok fule 
sig almagtig i forhold til filmen, men denne fdelse afjeg-almagt er et selvbe- 
drag, hzvder også Metz. Jeg'et konstituerer sig ikke igennem filmoplevel- 
sens primare identifikation - som barnet konstituerer sitjeg i spejlfasen. Jeg'et 
er allerede konstitueret, både fordi tilskueren for lzngst har tilbagelagt den 
lacanianske spejlfase, og, ikke mindst, fordi jeg-konstitueringen i den pri- 
mare  identifikation er tilrettelagt på forhånd af filmen. 

Tidligere havde psykoanalysen fmst og  fremmest vz re t  anvendt i 
psykobiografien og den psykoanalytiske indholdsanalyse - sidstnzvnte ses 
inden for rammerne af denne antologi praktiseret på forskellig vis i bl.a. Tor- 
ben Kragh Grodals to bidrag, hos Anne Jerslev og Lise Busk-Jensen. Metz' 
psykoanalytiske indfaldsvinkel til den filmiske oplevelsesform er imidlertid 
interessant ved den måde, hvorpå den transponerer psykoanalysen til sclve 
det filmiske udtryk. 

Selv afstås Metz fra at anvende sin teori i analytisk praksis, ligesom han 
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Den feministiskeJilnzkritik og det »kmnede(( blik 

Hvor udsigelsesanalysen generelt stadig så tilskuerinstansen som om ikke en 
udiffercntieret inasse, så i det mindste en homogen, abstrakt teoretisk, stor- 
relse, påpegede den feministiske filmtcoretiker Laura Mulvey i 1975 i sit ind- 
i-lydclsesrige essay ))Visual Pleasure and Narrative Cinen~a«,~" at der var to 
typer tilskuere: mandlige og kvindelige. Mulveys pointe var dog, at filmindu- 
strien praktisk talt udelukkende lavede film til den ene type: den mandlige. 

Også Mulvey tager sit udgangspunkt i psykoanalysen - såvel Freuds som 
Lacans -, som hun med egne ord bruger som et ))politisk våben, der skal de- 
monstrere den måde, hvorpå det patriarkalske samfunds ubevidste har struk- 
tureret den filmiske form.« I en videretznkning af Baudry og Metz undcrso- 
ger hun altså den filmiske signifiant i dens egenskab af den patriarkalske 
ideologis sted. 

Den skopofili (eller synslyst), som allerede Metz havde forbundet med den 
filmiske lyst. spalter Mulvey i to typer: A. den objekt-orienterede skopofili, 
hvor subjektet betragter en anden person, der optrzder som ob-jekt for seksuel 
stimulering. B. den narcissistiske skopofili, der bygger på lysten ved at se sig 
selv i spejlet. Der er med andre ord tale om to modsatrettede tendenser, sva- 
rende til Freuds skelnen mellem libido og ego. For Mulvey optrzder begge 
typer i forbindelse med den filmiske form, og begge henvender sig til den 
patriarkalske kulturs mandlige tilskuer, d.v.s. et mandligt blik. 

Inden for filniencs fiktivc univers hersker ifolgc Mulvcy en streng arbejds- 
deling, som tildeler den mandlige protagonist rollen som den aktivc, udfa- 
rende kraft, der igangsztter og kontrollerer handlingen. Kvinden, derimod. cr 
der for at blive set på, blive begzret. af såvel de mandlige personer som det 
mandlige publikunl. Hun er således ene og alene objekt for dct mandlige blik, 
og det i en sådan grad, at hendes tilstedevzrelse ofte bremser den narrative 
fremdrift, h m d e r  Mulvey. Når hun optrzder på lzrredet, inviteres man som 
tilskuer til for en stund at lade handling vzre  handling og bare se. 

Den mandlige protagonist bliver naturligvis også set på af den mandlige 
tilskuer, men her er der tale om den narcissistiske skopofili. Den glamourose 
mandlige helt er ikke erotisk objekt for tilskuerens blik, men inviterer tvzrti- 
mod til identifikation, ikke mindst fordi tilskuerens og heltens blik på kvin- 
den er identiske. Gennem sin identifikation med den mandlige helt tildeles 
den mandlige tilskuer således cn folelse af kontrol med såvel kvinden som 
handlingens rum mere generelt. 

Ifwlge Freud er kvinden nok genstand for mandens begaer, men hun er sam- 
tidig en truende påmindelse om hans kastrationsangst. Kastrationskomplekset 
ytrer sig ifwlge Mulvey i filmene på to måder: gennem enten fetichistisk eller 
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sadistisk iscenesxttelse af kvinden. Den furste type finder hun hos Josef von 
Sternbcrg, dcr så at sige lafter Marlene Dietrich ud af sine films handling og 
udstiller hende direkte for tilskuerens blik, uden oinvc.jeei over den mandlige 
protagollist. Hitchcock, derimod, har ifdgc Mulvey en forkxrlighcd for dcn 
sadistiske iscenesxttelse, idet hans ofte uregerlige og derfor truende kvinder i 
adskillige film gradvis gnres til objekt for den mandligc hclts blik og endcr i 
en position, hvor de er fuldstzndig underlagt hans kontrollerende inagt- 
udavelse. Ikke mindst gcnnem den udbredte anvendelse af subjektivt kamera 
inviterer Hitchcock tilskueren til at dele heltens angstfyldte blik på kvinden 
og dermed også hans tilfredsstillelse ved til slut at få hcnde tainmet. 

Mulvey opererer med tre slags blikke: kameraets, tilskuerens og personer- 
nes blikke på hinanden indbyrdes. Den traditionelle Hollywoodfilm benagter 
de to fnrste og henviser blikudvekslingen alene til personerne i det fiktive 
univcrs. Dermed usynliggures den filmiske forms patriarkalske magtudmelse, 
og Mulvey slår derfor til lyd for en alternativ, radikal filmpraksis, soin netop 
skal fremhzve de andre to typer blikke for således at påvise filmens iscene- 
szttelse af det »kannede<< (en af feminismens neologisrner) bliks akonomi. 

Den feministiske indfaldsvinkel er ikke mindst givtig i forbindelsc med 
film, der foregiver at skildre kvindefrigorelse. Tager man f.eks. Ridley Scotts 
Thelma and Louise, handler den om, hvordan de to titelpersoner gradvis g m  
sig fri af mzndenes kontrol. Filmen skildrer kvindernes vej fra objekter for 
mzndenes blik til selvstzndige subjekter, eller gur den? En feministisk ana- 
lyse af filmens isceneszttelse af Mulveys tre bliktyper - kameraets, tilsku- 
erens og personernes indbyrdes - vil muligvis give et andet billcde af kvinde- 
skildringen i Thelma andLouise. Forholder det sig sådan, kan analysen mcgct 
vel komme til at slå skår i den begejstring, man oprindelig måtte have fult for 
filmen, men som Mulvey selv turt formulerer det i indledningen til sit essay: 
))Det hxvdes, at man adelzgger nydelse eller skanhed ved at analysere dem. 
Det er hensigten med denne artikel.« Så er man advaret. 

Mulveys essay har måske nok haft en vis effekt blandt udavende feministi- 
ske filmskabere, men isar har det haft enorm indtlydelse i filmanalysen, hvor 
det lagde grunden til den retning (eller rettere: de retninger), der går under 
betegnelsen feministisk psykosemiotik. Mulvey er blevet kritiseret af såvel 
frznder som fjender og har da også selv sidcn modificeret sine synspunter 
noget. Hendes kritikere fremhxver bl.a., at hun ser lidt for firkantct p i  det 
mandlige og det kvindelige, og at hun bl.a. helt overser, at også mange kvin- 
der ser disse film med stor lyst, ligesom hun af andre feministiske 11Bje be- 
brejdes sit syn på kvinder som tekstpositioner. Endelig har hun, også uden Sor 
feministmil.jaet, madt modstand mod sin noget unuancerede stempling af i 
princippet alle Hollywoodfilm som henvendt til et maskulint publikum. Ikke 
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desto mindre er hendes indlzg stadig et inspirerende udgangspunkt for en 
Serninistick analysepraksis, der kan tage hende for pålydende eller diskute- 
rende arbejde sig videre fra hendes indledende standpunkt. I sine to analyser 
i denne bog bruger Anne Jerslev netop Laura Mulvey som springbrat for en 
langt niere nuanceret behandling af de tilskuerpositioner, som hhv. Gaslight 
og Blue Velvet tilbyder såvel et kvindeligt som et mandligt publikum. Men 
Mulvey dukker også op i andre bidrag, bl.a. i Twin Peaks-analysen og i Lise 
Busk-Jensens analyse af The Plano. 

Den JilosoJiske vinkel 

Var psykosemiotikken i dens forskellige varianter hovedtendensen i 70ernes 
filmteori, kendetegnedes EOerne af to nye, vidt forskellige, teoretiske spor: et 
filosofisk og et kognitionspsykologisk. 

Det filosofiske spor reprzscnteres fwrst og fremmest af den franske filosof 
Gilles Deleuze, der ved siden af at spekulere over bl.a. Kafka, Nietzsche og 
Anti-GJdipus ojensynlig også har haft tid til at gå i biografen. I sin Henri 
Bergson- og Charles Sanders Peirce-inspirerede filmteori, der er koncentreret 
i tob indsv~rket  Cinétna 1: L'Image-Mouvement og Cinéma 2: L'Irnage- 
Tenzps,"' begår Deleuze det kunststykke så at sige at nulstille filmteorien for 
at starte helt forfra. 

Hvad er film?, sporger han og nar Srem til, at filmen i sin essens hverken er 
virkelighedsrcproduktion, sprog eller fortalling. selv om den naturligvis knn 
vzre  alle tre. Deleuze ser den filmiske essens som et signaletisk materiale, en 
plastisk masse, som endnu ikke er sprogligt formet. Film er således hverken 
udsigelse eller udsagn, nien udsigelighed. og dens ristof er bevzgelse. h a v -  
der han. Dette plastiske bevzgelsesrnateriale kan bojes og formes i alle ret- 
ninger - ikke mindst kan det bruges til at fortzlle historier med. 

Bevzgelse er et samspil mellem tid og rum, og det er netop disse to stwrrcl- 
ser og deres indbyrdes forhold, der udgwr krumtappen i Deleuzes filmteori. 
På grundlag af, hvordan de prioriterer rum og tid i forhold til hinanden, 
klassificerer han således filmhistoriens forskellige skoler og strwmninger og 
inddeler dem i to overordnede kategoricr. I det, han kalder ))bev~gelsesbil ledet~~ 
- hvis storste gruppe udgwres af  det såkaldte »handlingsbil lede~~, d.v.s. 
Hollywood-/mainstreamfiImen -, er tiden underordnet rummet, niens det for- 
holder sig omvendt i hans »tidsbillede«-kategori, der hovedsagelig omfatter 
europzisk film siden 1945. 

For Deleuze bygger handlingsbilledet - som vi her vil Infte ud afbevzgclses- 
billedct og behandle selvstzndigt - i alt vasentligt på en simpel behavioristisk 
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stimulus-respons-model, såvel i det indbyrdes forhold mellem fiktionens.per- 
soncr som i forholdet film-tilskuer. Der vil typisk vare  talc om, at personerne 
enten reagcrcr på en eller anden situation og ved deres handlinger ccndrcr 
denne, eller at dc afslarer noget ved cn given situation, hvilket arrader en ny 
situation. I begge tilfalde er handlingsbilledet udtryk for en tillid til individet 
og en tro på den menneskelige adrards muligheder for at andre  onigivclscr 
eller bringe noget skjult for dagen. 

I-Iandlingsbilledets sensomotoriske dynamik (eller mishe ligcli-em auto- 
matik) afloses omkring 1945 i europccisk film af det, Dclcuzc kaldcr rene 
optiske eller akustiske situationer. Helved forstår han situationer, soni ovcr- 
stigcr personernes sensomotoriskc kapacitet. og som derfor ikke Iorlmges i 
handlingcr. Dét er netop karakteristisk for efterkrigstidens italicnskc ncorca- 
lisme, hvis personer ikke ser sig i stand t i l  tivcrkcn at andre  afgorcndc på 
deres egen situation eller afslore magtens stadig mere uigennemskucligc struk- 
turer. I stedet sccttes såvel fihtionens personer som publikurn fri t i l  at bctragtc 
og lytte oprnterksomt. 

Neorealisnien er imidlertid kun fmste skridt på ve.jen inod det cgcntlige 
tidsbillede, der han antage mange forskellige former. I centrum Sor deni alle 
står dog den rene tid, dvs. den bergsonshc varen - duvée -, der Sorener tidens 
fortids-, nutids-, og fremtidsaspekter i én ihke-kronologisk tidsmassc. Til dcn 
overordnede tidsbilledekategori harer således selvsagt film, der bcskrcftiger 
sig direkte incd tidsproblematikkeri og lader nutid, fortid og Sremtid blande 
sig. så det bliver vanskeligt, om ikke umuligt, at afgme, hvad der er hvad. 
Denne type tidsfremstilling finder vi bl.a. hos instruktarcr som Alain Resnais, 
den tidlige Bernardo Bcrtolucci og, i s a r , ~ n d r e i  Tarkovskij, men naturligvis 
også i mange andre filni. 

Inkluderet i tidsbilledet er ogs5 film, som ikke umiddelbart synes at have 
nied tid at grrre. Men Deleuzes og Bergsons niådc at anskue tiden på liar en 
rxkkc implikationer, soni rakker lid ovcr det, vi vanligvis forstar ved tid. 
Tidsbilledekategorien kommer således tillige til at omfatte bl.a. det, D c l c ~ ~ z c  
kalder kropsfilni - dvs. film, hvor kroppen fremstilles netop som krop og ikke 
som instrument for at opnå et eller andet (John Cassavctcs' film navnes soiii 
ekscmpcl) -, og det, han kalder hjernefilm - t1.v.s. film, der i draniatiirgi og 
cvcntuelt også tematisk fremstiller hsjcrncns liinktionsniodus (bl.a. Rumt.ejset7 
Uv 2001 og Tlze Slzinrng afStanley Kubrick og Mon onde d'Am6vrqzx af Alain 
Rcsnais). Nar også disse film henregnes under tidsbilledet, er det fordi savcl 
kroppen soni hjernens funktionsinodus demonstrerer tiden i ren form. ICrop- 
pen barer her og ni1 fortiden i sig i form af f.eks. alderdonistcgn cller trcethcd. 
mens fremtiden kan vcere til stede som spandt forventning, kygt e.l. Hvad 
h.jernen angir, fiingerer den ifalge Bcrgsori simpelthen ved en samtidig intcr- 
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