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Rejsen til det merke 
kontinent 
Om Blue Velvet 

Jeg skal i det falgende bcskxftige inig med den amerikanske filminstruktor 
David Lynch's film Blue Velvet fra 1987. Efter en kort introduktion til in- 
struktorcns produktion og  univers vil jeg foretage en psykoanalytisk oriente- 
ret laisning af  filmen, i hvilkenjeg vil diskutere dens ambivalente fremstilling 
a f  elementer i en mandligsubjcktkonstruktion. Jeg vil vise. hvordan filmen på 
den ciic side, i sin struktur. soger bagud, bag om den »n~andlig/kvindeligc<< 
polaritet. som konsidcntitetsdannelscn cndelig konstituerer, i o g  med genncm- 
spilniiigen af  0dipuskomplekset. På den anden side vil jeg spargc, om den 
ikke samtidig opretholder en slags adipal orden, i og  med sin dybest set 
autoritativt udsigelse. Endelig vil jeg diskutere Blue Velvet i forhold til den 
nycrc, ~ v e r v c ~ j e n d e  amerikanske, feministiske filmteoris diskussion om 
»koniiede tilskuerpositioner<< (gendcred spectatorship) og  dens analyser ai: 
hvordan den klassiske narrative film konstitucrer >>mandlige<< tilskuerpo- 
sitioner. Jeg vil bruge Blue Velvet i forhold til en nuancering a f  den teoretiske 
lorestilling om, at dcn mandlige tilskucrs blik og  b e g z r  nadvendigvis må 
struktureres cntydigt og  fikserct i en accept af  o g  identifikation med filmens 
(odipalc) projekt, dcr (ubevidst) drcjcr sig o m  at bemestre det kvindelige. Og 
filmen kan bruges i forhold til de teoretikere. der betragter den kvindelige o g  
den mandligc tilskuers tilbud om identifikationcr fra den (klassiske) narrativc 
film som niindrc entydige o g  mcrc flydende.' 

David Lynch - en auteur 

Blzle Velvet er David Lynch's fjcrde langiilm. Efter kultfilmen. den sort-hvide 
Eiase~hentl {?a 1978, lavedc han i 1980 den ligelcdcs sorthvide Elephanf Mon 
(da. 13cl'aiitmanden) og  i 1984 storproduktioiicn Dune (da. Klit).? 

Eixwerliead fremstiller en srer o g  angstfyldt vcrdcn. Den er e n  slags surrca- 
listisk mareridt uden noget egentligt handlingsskelet. Ilcns rum, dcr p5 En 
gang cr klaustrofobisk og  omfattcr hclc universet, er befolket af  nixrkcligc 
skabninger - forst og frcmmest den passive o g  afmregtige Henry mcd dct barn- 
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ligt-gamle ansigt og hans »baby<<, en slags for tidligt fodt foster, der nasten 
uden krop og slimct, som var det uden hud, ligger på en pude og grxder. 
Filmen kan ses som en rcjse i kroppenes indre og ubevidste dele, tematiserende 
forst og fremmest ukoordinerede, ~isammenhsengende kropsforestillinger: 
vxsker dcr flyder ud af dyrs og menneskers kroppe, blod der sprnjter, sxdcel- 
leligncnde orme, der drysser ncd fra lofier, organer der dunker uden et be- 
skyttendc lag arhud til at holde sammen p i  dem. 

Eraserheacl cr sociologisk interessant i den forstand? at fmst da den blev 
sat på midnatsprograminet i en biograf i Los Angeles, blev den beinxrkct og 
fik en kultligncnde status på linje med The Rocky Horror Picture Show. Mcn 
sct i relation til Lynch's scnere film (såvel som hans to foregående korte film- 
eksperimenter, den 4 min's The Alplzahet fra 1968 og den 34 min's Tlze Grand 
mother fra 1970) kan Eraserlzead også ses som en slags pensel-prove, hvor c11 
stor del af de visuelle (og auditive) udtryk og de temaer, han sencre tagcr op, 
konstitueres: fascinationen rifrummet, dels dets @de og uendelige lyd og dels 
svxvende klumper af materie, der kan sprienges når som helst, fores viderc i 
Dunes monumentale mainstream-kulisser; det samme gar ormene, der i Erasel-- 
Izead både er billede på kroppen og muligvis den seksualitet, 1Ienry er bange 
for, mens de i Dune reprxsenterer en ubunden kraft, der i txmmet Sorm kan 
stilles i det godes tjeneste. Teaterscenen er et centralt synibol både i Eraserlzcnrl, 
Elcphant Man og Biue Velvet; den kan markere overgange eller pege på ily- 
dende grxnser: mellem indre og ydre virkelighed og mellem fiktion og ikke- 
fiktion. Med en slags spejleffekt peger scenesymbolikken på en gang ud mod 
biografiilskueren og ind mod filmens aktmer. Den henviser til udsigelsen og 
har tematisk funktion - mest gennemfort i Elephant Man, hvor blikket hos 
biografpublikum og de mange forskellige publikummer i filmen bliver ct og 
det samme: fmst det forventningsfuldt nyfignc blik på den hxttctilsl~irede, 
vanskabte John Merrick og dernxst maskens blik, skucspillerens pokeransigt 
(som filmcns fejrede skuespillerinde, Mrs. Kendall, er den ypperstc i), blikket 
der ser og scr den hxsligt forvredne krop og hele tiden vil se den sknnne s j d .  
Denne krop seksualiserer filmens ene publikum: proletariatet, der ikkc har 
lxrt at sminke og fowandle sin lyst. Men fascinationen af kroppen og seksua- 
liteten er samtidig også det punkt, alle Lynch's film dre-jer om, og som han 
prmcr at fa hold på; bag billederne af de deforme kroppe og angstbcsatte sck- 
sualitetsfantasicr kan instruktorens oeuvre ses som (meget forskellige) rorsog 
på at fa hold på den sviere personlighedsudvikling i et mandligt individ. I Ivor 
Ernserhead - i den ene ende er en disparat samling kropsfantasmer over ct 
handlingsskelet, og hvor Elephant Man og Dune på en gang fremhxver krop- 
pen og hyller den ind i en kristen, henholdvis gammel- og nytestamentlig 
frelsern~ytologi, der beskxftiger Blue Velvet sig - i den anden ende - med det 
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