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Foto-urealisme 
Kameraets bidrag til okularcentrismens krise 

Lad mig begynde med at bede Dem om uden videre at godtage en 
forudsztning, som jeg ikke vil få tid til at forsvare eller blot udarbejde 
her, men som jeg har diskuteret andetsteds og håber at bevise i fuldt 
omfang inden for rammerne af den bog, jeg skriver på nu.' Forud- 
sztningen består i den hidtil ubemzrkede eksistens af en gennem- 
trzngende og dybt rodfzstet forkastelse hos et bredt udsnit af det 20. 
århundredes franske intellektuelle af den vestlige kulturs okularcentristiske 
ensidighed. Mens vore dominerende filosofiske, videnskabelige og 
zestetiske traditioner almindeligvis har hyldet »synets adelsmxrke«2, er 
utallige franske tamkere i det mindste siden Bergson i stigende grad 
begyndt at mistro dets hegemoniske rolle i moderne epistemologi, zste- 
tik og endog i det sociale liv. Det begyndte med en mistanke til rzekkevid- 
den af den moderne zeras dominerende synsmade [scopic regime], der 
kombinerede Albertiansk perspektivisme med en Cartesiansk tiltro til 
bevidsthedens ~ j e s  monokulzere blik pA »klare og tydelige ideer«; derfra 
bredte deres kritik sig ofte til at omfatte enhver udgave af det visuelles 
forrang, hvad enten den beroede på spekulation, observation eller 
Abenbaringens lys. 

Et righoldigt eksempelmateriale fra så forskelligartede tznkere som 
Bataille og Sartre, Blanchot og Foucault, Metz og Irigaray, Levinas og 
Lyotard, Lacan og Derrida kunne fremfores som forsvar for disse 
generaliseringer, som jeg må bede Dem godtage uden bevis. Hellere end 
at bruge al min tid på at fremlzegge et sådant, foretrækker jeg i stedet at 
hellige den, hvad jeg tror meget vel kan vzre en del af forklaringen på 
denne vidt udbredte bortvending fra okularcentrismen. Jeg understreger 
denne forklarings begrzensede omfang, for der er givetvis andre over- 
vejelser, der også må fremfores, f.eks. nybruddene i det 19. århundredes 
forståelse af optikkens fysiologiske grundlag, den moderne bys forandring 
i det visuelle landskab og tilmed indtrykket af f~ r s te  verdenskrig. 

Den omstamdighed, jeg onsker at udforske i dette foredrag, er 
imidlertid ikke blot et centralt element i sagen; den er også særdeles fas- 

Elektronisk version af artikel i KK nr. 67, 17. årgang nr. 3


	Button1: 


