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Melodrama og forskel 

I .  Abstraktion og forskel 

PA en filmkonference i Asilomar i 1981 - arrangeret af Milwaukee's Center 
for 20th Century Studies - holdt Linda Williams et foredrag med titlen 
»When the Woman Looks«.' Foredraget var en vidtspændende diskussion af 
implikationerne af kvindens tilegnelse af maden at se p3 i horrorfilmen, 
forholdet mellem monsteret og kvinden, og psykoanalysens rolle i feminis- 
tisk filmteori. Efter hendes foredrag rettede en relativt veletableret mandlig 
kritiker, af hvad der maske kunne kaldes den gamle skole - tilsyneladende 
fuldskndig desorienteret -, nogenlunde dette spØrgsmA1 til hende: »Hvorfor 
bliver du ved med at henvise til kvinden? Du taler om talrige kvinder, i 
forskellige film, hvor alle er unikke figurer«. SpØrgsmAlet forekom mig p i  
det tidspunkt latterligt, som den mandlige kritikeres fortvivlede forsØg p3 at 
afparere feminismen ved at påkalde umuligheden af at opfatte kvinder som 
en klasse, som en gruppe med sin egen specificitet. Ironisk nok er det nu - 
cirka ni år senere - kvinder selv, der rejser dette smrgsmal, idet de gØr 
gældende, at kategorien »kvinde« ophæver forskellene mellem kvinder - 
forskelle i race, klasse, national identitet, historisk specificitet. 

Ikke desto mindre er det afgflrende at vedkende sig, at det er abstrak- 
tionen »kvinde«, som muliggjorde feministisk teori fra f~ r s t e  færd, som satte 
os i stand til at tænke den kØnsmæssige undertrykkelses specificitet som 
modstillet andre typer af undertrykkelse. I teoretiseringens projekt er 
abstraktioner uundgaelige. Når man står over for dilemmaet, bliver man 
mindet om Borges fortzlling »Funes the Memorious«, hvori Funes bliver 
forbandet med en overfyldt hukommelse, med manglende evne til at glemme 
forskelle - en tilstand, som i realiteten bliver a-sproglig: »I det 17. år- 

hundrede planlagde (og forkastede) Locke et umuligt sprog, i hvilket hver 
enkelt ting, hver sten, hver fugl og hver gren ville have sit eget navn; Funes 
udkastede engang planer til et lignende sprog, men opgav det, fordi det 
forekom ham for generelt, for flertydigt. Faktisk huskede Funes ikke alene 
hvert blad p9 hvert t r ~  i hver skov, men ogs9 hver eneste af de gange, han 
havde sanset eller forestillet sig det«.2 Funes' hyper-perception og fejlfri 
hukommelse tillader ingen abstrakte tanker, for - som Borges skriver - »At 
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tænke er at glemme forskelle, generalisere, foretage abstraktioner. I Funes 
vrimlende verden var der kun enkeltheder, næsten umiddelbare i deres 
tilstede~ærelse.«~ Teoriens bestræbelse er ulgseligt forbundet med abstrak- 
tions-processen. Men for s2 vidt som abstraktion i dens etymologiske 
betydning er en »trrekken væk fra«, en slags subtraktion, vil teorien altid 
medfgre et tab. Det, der går tabt, er en overflod af opfattelsesmæssige 
enkeltheder - af forskel. Hvad der ofte tilsyneladende tabes i frembringelsen 
af feministisk filmteori, er enhver tilgang til begrebet om det æstetiske. 

Vi har maske naet et historisk punkt i udviklingen af feminismen, hvor 
den teoretiske abstraktions gevinster ikke længere synes at opveje for- 
mindskelsen af æstetisk erfaring. Vanskeligheden ved at forestille sig en 
alternativ filmpraksis, som kunne undga en fetichistisk eller voyeuristisk 
organisering af blikket, vidner om selve styrken i denne teori. Over for den 
problematik, som filmteori i 1970'erne valgte, synes det allerede klassiske 
spØrgsmAl angaende feminismen og dens forhold til æstetik: »Burde vi tale 
om en feminin æstetik eller en feministisk æstetik?« malplaceret, forkert 
stillet. For det mere radikale sp~rgsmål, som modsvarer det, specielt hvad 
angår film, er: »Er der noget som helst behov for restetik i den mekaniske 
reproduktions tidsalder?« Hvis Walter Benjamin har ret i sin analyse af den 
mekaniske reproduktions negative indvirken pA selve kunstbegrebet og 
kunstens funktion, hvorfor sA forsØge p9 at udvikle en æstetik for, hvad der 
ikke længere er tænkeligt som en kunstform? Har begreberne »repræsenta- 
tion«, »tekstualitet« og »betydning« ikke i en vis forstand fortrængt æstetik 
som en levedygtig bestræbelse? 

IfØlge Oxford English Dictionary henviser ordet »aesthetic« oprindeligt 
til »ting, der kan opfattes med sanserne, materielle ting, i modsætning til 
ting, der er tænkelige eller immaterielle«. Set fra denne side er feminismen 
måske blevet for cerebral. Givet den radikale r del æg gel se af nydelse som 
Laura Mulvey forbinder med det feministiske projekt sammen med den 
teoretiske bestræbelse p i  at lokalisere og analysere filmiske abstraktioner af 
femininitet, er feministisk filmteori sårbar over for anklagen for ikke at 
udvikle en feministisk aesthetics, en restetik, men en feministisk anaes- 
thetics, et bed~velsesmiddel. Denne sandhed angår ikke s5 meget analysen 
af samtidige avantgardefilm produceret af kvinder - ofte med feministiske 
tendenser - som fortolkningen af den klassiske Hollywood-tekst. Maske er 
det dette, der har drevet feminster til at genoptage de æstetiske spØrgm91, og 
tilskyndet os til at kaste endnu et blik pA filmene. Gertrud Kock gØr sig for 
eksempel til talskvinde for en »feministisk filrnteori, som i den kritiske temis 
tradition er interesseret i filmerfaringens æstetiske materialitet og ikke 
udelukkende i filmenes sociale og symbolske indhold«.4 For at pivise 
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