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Mondo Weirdo Video 

Splat! Hjernemasse spr~jtet ud over væggen. Splat! Indvolde der klasker 
mod gulvet. Man ser det, og man herer det - splatter. Splatter-film er en 
genre, der ikke lader sig n ~ j e  med den diskrete antydning. Der er ingen 
grænser for, hvad der lader sig se; grænser er der kun for at blive brudt ned. 

Splatter-æstetikeren bruger kroppen som palet. Den krop en moderne 
kultur har gjort sig s& ihærdige anstrengelser for at tæmme og disciplinere. 
Den krop mennesket gØr sig sA store anstrengelser for at gØre sig til herre 
over: krops-entrepen~rer og body-buildere. Men kroppen ggr modstand i en 
beklagelig alliance med naturen; den forfalder og d ~ r  trods alle tænkelige 
indgreb. Kroppen er et onde, vi - ihvertfald indtil videre - mA leve med. 
Kroppen som det onde er et centralt tema i splatterfilmen; men ikke 
n~dvendigvis udtrykt som en regressiv, reaktionær fornægtelse af kroppen. 
Nok smadres der kroppe i massevis; men det er et bestemt kropsbillede, der 
ggres til genstand for de voldsomme opgor. 

Lige i Øjet 

I Den andalusiske hund lod Bunuel og Dali et Øje gennemskære med en 
barberkniv. Maske fiImhistoriens fØrste eksempel p4 splatter. Her er det 
selve den sans filmkunsten er direkte afhængig af, der angribes. Det er 
kunst, der skærer. Kroppen Abnes op for et nyt medie, en ny kunst, der 
trænger helt ind i menneskets inderste og tvinger det til at se pa sig selv, til 
at se pA sjælens uhumskheder, der vælter ud af denne nye kropsabning. En 
grænse er blevet brudt, og fra denne nye forpost har splatterfilmen angrebet 
kroppen som volden mellem subjekt og objekt. Det kropsbillede, der 
anfægtes, er den tæmmede og disciplinerede krop, der er i tjeneste hos det 
moderne subjekt - mennesket som individ: et helt, individuelt subjekt, der 
har kontrol over, og er ansvarlig for, sig selv og sine - sin krops - hand- 
linger. Kroppen bliver det værn, der indgrænser subjektet og adskiller det fra 
omverdenen. Derfor mA kroppen være hel; en enhed, der kan beskytte 
subjektet mod en uhumsk, uhygiejnisk n~rkontakt med objektet. 

Elektronisk version af artikel i KK nr. 69, 18. årgang nr. 1




