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Innledningsvis noen tekniske bemerkninger. Alle tekster vil introduseres med originaltittel, og 

der det er snakk om tekster som er skrevet på andre språk enn norsk eller engelsk, vil 

oversettelsens tittel inngå i en parentes etter denne. Sitater fra norske og engelske tekster er sitert 

fra originalverket, mens tekster skrevet på andre språk enn disse er sitert fra norske eller engelske 

oversettelser. I forhold til enkelte franske verk har oversettelser ikke vært tilgjengelig, og i disse 

tilfellene har jeg selv oversatt til norsk, men tilføyd det originale sitatet i en fotnote. 

Jeg avviker fra denne praksisen i forhold til Roland Barthes’ La chambre claire: Note sur 

la photographie (1980). Her forholder jeg meg til Knut Stene-Johansens oversettels (Pax Forlag 

AS, 2001), men ettersom dette verket er min hovedkilde, vil alle sitater også finnes i fransk 

original i fotnoter (Gallimard, 1980).  

For ordens skyld vil jeg bemerke at bare tekster jeg referer i oppgaven er tatt med i 

bibliografien, og at jeg benytter Chicago som referansestil. 

   

Ellers vil jeg benytte anledningen til å takke Dag Østerberg for oppklarende kommentarer, og 

min mann Thomas og studievenner for inspirasjon og motivasjon under arbeidet med oppgaven. 

 

 

Oslo, 10.11.2008 

Heidi Bale Amundsen 
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Ethvert fotografi er et nærværsbevis.1 

Roland Barthes 

 

Som mekanisk fremstilt representasjon har fotografiet alltid vært tilknyttet en realismediskusjon 

– spørsmålet om fotografiet bør betraktes som en direkte virkelighetsgjengivelse eller som 

kulturelt formidlet tegn. Innenfor 1970- og 1980-tallets kunstteoretiske klima etablerte sistnevnte 

posisjon seg som doxa, og ideen om fotografiet som kulturelt og diskursivt formidlet fikk 

fotfeste. Denne tenkningen har slik jeg ser det tre teoretiske kontekster; poststrukturalismens 

språklige orientering, den hermeneutiske fortolkningspraksisen og kunstteoriene som kan knyttes 

til fremveksten av minimalismen og den konseptuelle kunsten. 

Poststrukturalismen knyttes i særlig grad til 1970- og 80-tallet og til en rekke franske 

tenkere innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige feltet. Dette gjelder blant annet 

Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze og Jean Baudrillard. Med utgangspunkt i 

språkvitenskapen vendte disse tenkerne seg bort fra den strukturalistiske søken etter fenomenenes 

felles, bakenforliggende strukturer, og mot betrakterens fortolkning av fenomenene i relasjon til 

en kontekst. På denne måten åpnet de for ulike realiseringer av ett og samme kunstverk relativt til 

den singulære mottagersituasjonen, og med dette for en kvalitativ måte å vurdere kunst på. 

Innenfor et poststrukturalistisk perspektiv vil den beste kunsten være den som kan realiseres på 

flest ulike måter. Men samtidig førte den også med seg en kritikk av begreper som autentisitet, 

virkelighet og nærvær. Poststrukturalistene så erfaringen som grunnleggende språklig, og fordi 

språket er uunngåelig vevet sammen med den kulturen vi er del av, er konsekvensen av dette 

synet at erfaring bare er mulig i formidlet form. Så også med kunsterfaringen, som vil preges av 

et grunnleggende fravær idet vi nødvendigvis vil ta med oss hele vår kulturelle referanseramme i 

møtet med ethvert nytt kunstobjekt.  

Den andre konteksten for den fraværstenkningen som også i dag preger kunstteorien, er 

den hermeneutiske fortolkningspraksisen. Med dette tenker jeg ikke på den filosofiske 
                                                 
1 Roland Barthes: Det lyse rommet. Overs. Knut Stene-Johansen. Oslo: Pax Forlag A/S, 2001, s. 106. ”Toute 
photographie est un certificat de présence.” Roland Barthes: La chambre claire: Note sur la photographie. Paris: 
Gallimard, 1980, s. 135. 
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hermeneutikken som knyttes til Hans Georg Gadamer, men på den tilnærmingen som søker 

kunstverkets mening ”bak” kunstverket selv gjennom en orientering mot verkets innhold og 

betydning, på bekostning av den sanselige erfaringen av dets form.2 Det er denne tradisjonen den 

innflytelsesrike kulturkritikeren Susan Sontag kritiserer i sitt essay ”Mot fortolkningen” fra 1964, 

der hun retter en kraftig kritikk mot den moderne vestlige måten å tenke kunst på.3  

Slik Sontag forstår det, preges vår tids forhold til kunst på av en fortolkende tilnærming 

og av ideen om at kunst kan oversettes til entydig mening: ”Directed to art, interpretation means 

plucking a set of elements (the X, the Y, the Z, and so forth) from the whole work. The task of 

interpretation is virtually one of translation.”4 Denne fortolkende måten å nærme seg kunst på 

baserer seg på et skille mellom form og innhold, der sistnevnte betraktes som primært, og formen 

sees som bare av komplementær verdi. Samfunnet generelt preges av en tilsvarende oppvurdering 

av det åndelige og bestandige på bekostning av det foranderlige og materielle, påpeker Sontag. 

Denne betydningsfokuseringen er så innarbeidet i oss at vi opplever en regelbundet 

fortolkningspraksis som den naturlige måten å nærme oss kunsten på. Men kunsten kan ikke 

reduseres til sitt innhold på denne måten, og derfor betrakter hun det som kunstkritikkens 

viktigste oppgave å lære seg å sanse igjen. Sontag skriver:  

 

What is important now is to recover our senses. We must learn to see more, to hear 
more, to feel more. Our task is not to find the maximum amount of content in a work of 
art, much less to squeeze more content out of the work than is already there. Our task is 
to cut back content so that we can see the thing at all. The aim of all commentary on art 
now should be to make works of art – and, by analogy, our own experience – more, 
rather than less, real to us. The function of criticism should be to show how it is what it 
is, even that it is what it is, rather than to show what it means.5 

 

Ved å tre et sett kulturelt bestemte fortolkningsregler ned over kunstobjektet, reduserer vi 

kunsterfaringens sanselige komponent, mener Sontag. Bare ved å trekke inn vår egen 

                                                 
2 Gadamers hermeneutikk er derimot en dialogisk forståelsespraksis der målet er en sammensmeltning mellom 
fortolkeren og fortolkningsobjektets meningshorisonter. 
3 Riktignok er denne artikkelen preget av polemikk, som kan være et resultat av at teksten er skrevet parallelt med 
fremveksten av den konseptuelle kunsten, og man kan sette spørsmålstegn ved flere av Sontags argumenter. Likevel 
mener jeg at hun setter fingeren på et viktig poeng, og det er hvordan vi i dag ofte inntar en språklig og form-
ignorerende tilnærming til kunstverket, og søker kunstverket bortenfor og bak dets materielle komponenter. 
4 Susan Sontag: ”Against interpretation” [1964]. I Against interpretation: And other essays. New York: Picador, 
2001, s. 5. 
5 Op. cit., s. 14. 
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persiperende kropp i kunsterfaringen går vi klar av denne fellen, og unngår å gjøre kunstverket til 

språk. 

Hans Ulrich Gumbrecht representerer et mer samtidig utfall mot den samme måten å 

forholde seg til kunst på i sin Production of Presence fra 2004, der han påpeker hvordan den 

vestlige tradisjonen for kunstkritikk baserer seg på en langt større interesse for hva verket betyr 

enn for den opplevelsen det gir.6 Ifølge ham preges de humanistiske fagene av en 

institusjonalisert søken etter språklig mening, som han mener er en konsekvens av en 

rasjonalistisk tenkemåte med utspring i renessansen. For mens middelaldermennesket forstod seg 

selv som del av guds skaperverk på lik linje med alt annet i verden, innebar overgangen til 

renessansen en ny forståelse av selvet som utvendig i forhold til omgivelsene og som intellektuell 

fortolker av en materiell verden. Denne måten å tenke på har, ifølge Gumbrecht, fratatt oss evnen 

til å forholde oss til kunstens nærværsdimensjon, det vil vi til kunstens sanselige appell og 

virkning på våre kropper. Dette aspektet er en vel så viktig del av kunsterfaringen, hevder han, og 

etterlyser en teoretisk praksis som retter søkelyset mot den estetiske erfaringen.7   

 Fraværstenkningens tredje kontekst er teoriene som kan knyttes til fremveksten av 

minimalistiske og konseptuelle kunstpraksiser på 1960-tallet. I Art since 1900 beskrives den nye 

estetikken på denne måten:  

 

What is at stake in this aesthetic is a critique of the modernist notion of visuality (or 
‘opticality’), here defined as a separate, autonomous sphere of aesthetic experience. 
What is further at issue is the question of the problematic uniqueness of the art object as 
well as the new mode of distribution (the book, the poster, the journal) and the 
‘spatiality’ of that object – namely, the pictorial rectangle or the sculptural solid […].  
[…] This in turn parallels the transformation of the visual object – as autonomous – into 
an understanding of that object as highly contingent, depending as it does on the context 
of its particular engagement with the viewer.8  

 

Ved å ta avstand fra de tradisjonelle estetiske prinsippene om form, satte disse kunstnerne 

formidlingen av en idé i første rekke.  

                                                 
6 Hans Ulrich Gumbrecht: Production of presence: What meaning cannot convey. Stanford, California: Stanford 
University Press, 2004. 
7 Op. cit., s. 23-25. 
8 Hal Foster et al.: Art since 1900: Modernism, antimodernism, postmodernism. London: Thames and Hudson, 2004, 
s. 527-528. 
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En av de mest markante eksponentene for denne estetikken er kunstneren og skribenten 

Joseph Kosuth. I essayet ”Art as idea as idea”, basert på Jeanne Sigels intervju med Kosuth 7. 

april 1970, demonstrerer han en slik kunstforståelse: 

 

Like everyone else I inherited the idea of art as a set of formal problems. So when I 
began to re-think my ideas of art, I had to re-think the thinking process, and it begins 
with the making process. So what happened was a shift within what I understood was 
the context of the work. ‘Art as idea’ was obvious; ideas or concepts as the work itself. 
But this is a reification – it’s using the idea as an object, to function within the 
prevailing formalist ideology of art. The addition of the second part – ‘Art as Idea as 
Idea’ – intended to suggest the real creative process, and the radical shift was in 
changing the idea of art itself. In other words, my idea of doing that was the real 
creative context.9 

 

For Kosuth er således enhver kunst grunnleggende konseptuell, og den estetiske erfaringen 

uavhengig av en sanselig opplevelse. Denne tanken finner sitt mest slående uttrykk i Kosuths 

tekstbaserte kunstverk, som fremstår som en utforskning av denne intellektualistiske 

kunstforståelsen. Ofte innbefatter disse verkene ikke stort mer enn en tavle med en 

ordbokdefinisjon. Et eksempel på dette er bildet Titled (Art as idea as idea), [Meaning] (1967). 

Bildet er rett og slett en kopi av definisjonen av det engelske ordet for mening montert på en 

kvadratisk ramme. Her er kunstnerens fysiske inngripen redusert til et minimum. Med dette 

verket peker Kosuth på meningens kontekstuelle forankring, og i stedet for å stimulere til 

sanseerfaring inviterer han mottageren til å ta del i en intellektuell prosess som starter i og med 

kunstneren selv. På denne måten setter han selve meddelelsen i sentrum, og er et eksempel på en 

type kunstnerisk praksis som jeg mener har virket forsterkende på den kontekstualiserende måten 

å forholde seg til kunst på. 

Disse tre posisjonene har spilt en sentral rolle innenfor de siste 30 årenes kunstteori. De 

har videre bidratt til en nedvurdering av den sanselige erfaringen og en generell skepsis til ideen 

om nærvær, det vil si til tanken om verden som umiddelbart gitt for mennesket. På tross av dette 

har likevel ikke fotografiet mistet sin magi, men fungerer fortsatt og like fullt som nærværsbevis i 

vår daglige omgang med denne typen bilder. Når vi betrakter bilder av våre kjære i et album eller 

konfronteres med fotografier i aviser og ukeblader, er det på bakgrunn av bildenes erfarte 

                                                 
9 Fra Jeanne Siegels intervju med Joseph Kosuth: “Joseph Kosuth: Art as idea as idea” [1970]. I Ad Reinhardt et al. 
(red.): A. Reinhardt, J. Kosuth, F. Gonzalez-Torres:  Symptoms of interference, conditions of possibility. London: 
Academy Editions, 1994, s. 55-57.  
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tilknytning til virkeligheten at de er interessante og meningsfulle for oss, på tross av at vi vet at 

det er snakk om representasjoner, utsnitt og manipulasjon. Med begrepet ”erfaring” forholder jeg 

meg her til Gadamers beskrivelse av denne som en dynamisk relasjon mellom tolker og 

fortolket.10Det er i forhold til den fenomenologisk erfarte realismen jeg vil hevde at en ensidig 

fraværsorientert tilnærming blir reduserende, fordi den ikke fanger opp den meningen som 

springer ut av vårt følelsesmessige engasjement i fotografiet.  

I dag mener jeg at vi kan snakke om en kunstteoretisk vending mot fenomenologien, som 

blant annet kan knyttes til tenkere som Jean-Luc Nancy, Karl Heinz Bohrer, Martin Seel, Gernot 

Böhme, Richard Shusterman og nevnte Gumbrecht, som tar nærværsspørsmålet og den 

subjektive erfaringen opp til diskusjon igjen. Men i forhold til disse tenkerne er det ikke snakk 

om den ”naive fraværstenkningen” som blant andre Derrida og Foucault har kritisert, men om en 

orientering mot den subjektive erfaringen koblet med en innsikt i meningens kontekstuelle 

forankring. Denne retningen står for et endret nærværsbegrep, som ikke baserer seg på en 

metafysisk forestilling om at verden kan fremtre uformidlet for bevisstheten, men en 

nærværsforståelse som trekker inn kroppen og sanseerfaringen – kort sagt den estetiske 

erfaringen – som premiss.  

Denne fenomenologiske vendingen kan sees som et resultat av en erfaring av at de tre 

nevnte posisjonene oppleves som utdebatterte og reduserende i forhold til den faktiske erfaringen. 

Som Gumbrecht påpeker: ”What […] we miss in a world so saturated with meaning, and what 

therefore turns into a primary object of (not fully conscious) desire in our culture, are […] 

phenomena and impressions of presence”.11 Ved å vende seg mot den subjektive erfaringen og de 

sanselige aspektene ved denne, mener jeg at den nye, fenomenologiske nærværstenkningen åpner 

for en rikere innfallsport til kunsten, og til fotografiet spesielt, enn det en tegnteoretisk avlesning 

av verket vil gjøre. 

I oppgaven vil jeg undersøke om man kan tale om et fotografiets nærvær, og se på 

verdien av en tilnærming som fokuserer på fotografiets effekt på mottakeren ut ifra et 

fenomenologisk perspektiv. Jeg vil trekke frem ett av den spanske fotografen David Nebredas  

                                                 
10 Hans-Georg Gadamer: ”Opphøyelsen av forståelsens historisitet til hermeneutisk prinsipp” [fra Warheit und 
Methode, 1960]. Overs. Torgeir Skorgen og Sissel Lægreid. I Skorgen og Lægreid [red.]: Hermeneutisk lesebok. 
Oslo: Spartacus, 2001, s. 116. 
11 Gumbrecht, 2004, s. 105. 
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(1952 – ) selvportretter som eksempel på et fotografi som demonstrerer behovet for en 

nærværsestetikk. Bildet viser den psykisk syke kunstnerens utmagrede kropp som hviler mellom 

hvite lakener etter at han har skadet seg selv ved å kutte dype sår i begge føttene. Bildet er hentet 

fra fotoboken Autoportraits (2000). Der fremstilles det sammen med et nærbilde av kunstnerens 

skitne føtter, med lange negler og blodige kuttsår. Billedteksten beskriver den avbildete 

hendelsen på denne måten: ”Sårene på føttene er allerede grodd igjen.” 12 

 Billedteksten henviser til scenens tilknytning til et virkelig liv som føles nærværende 

gjennom det sterke motivet. Men på et representerende nivå henviser bildet til Andrea Mantegnas 

bilde av den døde Kristus både gjennom motiv, koloritt og komposisjon. Som Kristus i 

Mantegnas bilde er også Nebredas skikkelse hvit, mager og med stigmata i føttene, og bildene har 

den samme litt blasse hvite og rødlige tonen som Mantegnas bilde har i dag. I renessansemaleriet 

ligger Jesus vertikalt innover i bildet, og dybde konstrueres gjennom forkortning. Nebredas 

skikkelse er plassert på samme måte, og de tynne leggene – som virker unormalt lange mot den 

spinkle og halvt tildekkede kroppen – gir illusjon om en tilsvarende forkortning.  

På tross av likhetene mellom Nebredas og Mantegnas bilder, innebærer fotografiet en 

annen type erfaring enn maleriet. For i møtet med fotografiet skinner David Nebredas private 

lidelseshistorie igjennom, og derfor overbeviser det ikke som ren representasjon. Fotografiet får 

mening på bakgrunn av spenningen mellom virkelighetserfaring og symbolsk lesning. I forhold 

til et bilde som Nebredas vil en fortolkning som kun tar høyde for verkets referensielle betydning 

åpenbart være reduserende. Det betyr ikke at jeg vil utelukke andre og komplementære 

tilnærminger til fotografiet, men at jeg ser behovet for en tilnærming som også tar hensyn til 

bildets effekt på mottageren. Jeg vil forholde meg til dette mottageraspektet ved å trekke inn et 

begrep om nærvær i mine drøftinger av fotografiet.  

*** 

For å komme frem til et nærværsbegrep med anvendelse for fotografiet, vil jeg ta utgangspunkt i 

La chambre claire: Note sur la photographie (Det lyse rommet: Tanker om fotografiet), den siste 

boken Roland Barthes (1915 – 1980) skrev før han døde. Dette er kanskje det viktigste og mest 

leste bidraget til diskusjonen av fotografiets nærvær. Roland Barthes regnes blant vår tids mest 

betydelige franske intellektuelle, og siden førsteutgivelsen av Det lyse rommet i 1980 har den 

                                                 
12 Min oversettelse av ”Les blessures aux pieds sont déja refermées.” David Nebreda: Autoportraits. Overs. Juan 
Alonso. Paris: Éditions Léo Scheer, 2000, s. 71. 
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vært det sentrale omdreiningspunktet for diskusjonen rundt dette mediets relasjon til 

virkeligheten.13  

I Det lyse rommet argumenterer Barthes for en ikke-begrepslig tilgang til fotografiet. 

Verket peker i mine øyne ut over den dominerende fraværsorienterte billedteorien gjennom sitt 

fenomenologiske utgangspunkt og vektleggingen av fotografiet som et særegent møte mellom det 

subjektive og det objektive.14 Barthes’ forfatterskap preges av en særlig evne til fornyelse, og han 

er en viktig figur både innenfor strukturalismen og senere også i poststrukturalismen. Denne 

tilknytningen til poststrukturalismen gjør at mange har sett Det lyse rommet som et ”mislykket” 

poststrukturalistisk verk, men jeg mener at det snarere bør betraktes både som uttrykk for en ny 

vending i forfatterskapet hans, og som et av de første bidragene til den fenomenologiske 

vendingen i samtidens kunstfilosofi. Dessverre fikk ikke Barthes muligheten til å videreutvikle 

tankene han introduserer i Det lyse rommet fordi han døde samme år som boken ble utgitt. 

Barthes’ siste bok befinner seg i skjæringspunktet mellom reflekterende essay og 

argumentativ kunstteori. På bakgrunn av denne sjangeroverskridelsen, og på grunn av tekstens 

fragmenterte form og springende argumentasjon, fremstår den fotografiets fenomenologi han 

skisserer, som både vag og vanskelig å få grep om. Jeg mener at Barthes her i stor grad baserer 

seg på Maurice Merleau-Pontys kroppslig orienterte fenomenologi, og at en lesning som tar 

hensyn til denne forbindelsen vil være oppklarende. På bakgrunn av en slik sammenveving vil 

jeg i oppgavens første del sirkle inn den nærværsforståelsen Barthes forholder seg til i sin 

undersøkelse av fotografiet.  

Mitt prosjekt blir todelt. I første del av oppgaven vil jeg altså, med utgangspunkt i Roland 

Barthes, forsøke å komme frem til et nærværsbegrep. I tekstens andre del vil jeg benytte dette 

som analyseredskap i forhold til to iscenesatte, postmoderne fotokunstverk av henholdsvis 

amerikaneren Joel-Peter Witkin (1939–) og nevnte David Nebreda. Dette for å undersøke verdien 

av en nærværsestetisk og mottakerorientert tilnærming til kunstfotografiet. Begge kunstnerne 

forholder seg eksplisitt til det kroppslige og sanselige og benytter menneskekroppen som 

                                                 
13 Jeg vil her forholde meg til Knut Stene-Johansens norske oversettelse. Roland Barthes: Det lyse rommet: Tanker 
om fotografiet. Overs. Knut Stene-Johansen. Oslo: Pax, 2001. Alle sitater oppgis i fransk original i fotnoter. Roland 
Barthes: La chambre claire: Note sur la photographie. Paris: Gallimard, 1980. 
14 Denne vendingen i Barthes’ forfatterskap oppstod naturligvis ikke ut av ingenting, og vi finner ansatser til Det lyse 
rommet blant annet i essayet ”Longtemps, je me suis couché de bonne heure…” fra 1978. Likevel mener jeg at det 
først er sin siste bok at han for alvor markerer en ny posisjon gjennom inndragningen av et fenomenologisk subjekt 
og nærværsbegrep.  
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hovedmotiv. Jeg mener at disse verkene har en særlig sanselig appell, som gjør dem til gode 

eksempler på en kunst som krever en nærværsorientert innfallsvinkel. 

I de foreliggende analysene av deres bilder benyttes det i all hovedsak en psykoanalytisk 

innfallsvinkel, som kunstnerne også til en viss grad legger opp til i egne tekster.15 Jeg opplever at 

dette ofte reduserer bildenes kompleksitet og gjør dem til enkle bekreftelser på allerede 

foreliggende teori. Et annet problem ved en slik tilnærming er at den gjerne resulterer i en 

generaliserende fortolkning som reduserer verkenes individuelle kunstneriske uttrykk. Jeg vil i 

stedet hevde verdien av en tilnærming som baserer seg på et konsept om nærvær, fordi jeg mener 

dette gir en mer nyansert forståelse av fotografierfaringens ikke-språklige aspekt og vil være 

bedre egnet til å få frem enkeltverkets særegne kvaliteter.  

For Barthes er kunsten én av samfunnets måter å frata fotografiet dets egenart, og å gjøre 

det tamt og virkningsløst på. Han skriver:  

 

Samfunnet bestreber seg på å temme Fotografiet, dempe det vanviddet som ustanselig 
truer med å eksplodere i ansiktet på den som betrakter et fotografi. Til dette formålet har 
det to midler til sin disposisjon. Det førte består i å gjøre Fotografiet til kunst, for ingen 
kunst er gal. Derfor insisterer fotografen på å konkurrere med kunstneren ved å 
underkaste seg maleriets logikk og dets sublimerte utstillingspraksis.16  

 

Barthes forholder seg åpenbart til den franske fotografiske tradisjonen, og det ”kunstfotografiet” 

han er kritisk til, tilsvarer det piktorialistiske fotografiet. Det vil si den typen fotografier som 

baserer seg på maleriets idealer. Han avviser denne tradisjonens bruk av manipulasjon og 

bevisste komposisjon og kalkulasjon, og trekker i stedet frem en rekke fotografier tatt av 

amatører med kunstneriske ambisjoner, men som tilsynelatende er uavhengige av kunstneriske 

forbilder og den klassiske kunsthistorien.17  

                                                 
15 Noen eksempler på dette: Peter Schwenger: “Corpsing the image”. Critical Inquiry, 2000, nr. 2: 395-413. Eugenia 
Parry: Joel-Peter Witkin. London: Phaidon, 2001. David Houston-Jones: “The body eclectic: Viewing bodily 
modification in David Nebreda.” Reconstruction: Studies in contemporary culture 2005, nr. 1. 
<http://reconstruction.eserver.org/051/jones.shtml> (oppsøkt 10.11.2008). Frédérick Aubourg: ”Freud et l’art 
contemporain: de Dali à Nebreda”. 
<http://www.cairn.info/search.php?WhatU=nebreda&Auteur=&doc=N_FP_007_0093.htm&ID_ARTICLE=FP_007
_0093&DEBUT=#HIA_1> (oppsøkt 10.11.2008). 
16 Barthes, 2001, s. 140-141. Barthes opererer med et skille mellom ”Fotografi” og ”fotografi”. Ifølge oversetter 
Stene-Johansen innebærer denne lille forskjellen i skrivemåte en differensiering mellom fotografiet som gjenstand 
for en fenomenologisk undersøkelse, og fotografiet i sin allmennhet. Se: Knut Stene-Johansen: ”Etterord” i Barthes, 
2001, s. 172.  
17 Riktignok er flere av fotografene Barthes forholder seg til siden blitt del av en kunstnerisk kanon, men de ble ikke 
til innenfor og i relasjon til kunstinstitusjonen. 
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Witkins og Nebredas kunstnerskap går på tvers av dette idealet, idet de gjennom sine 

bevisst iscenesatte fotografier forholder seg aktivt til kunsthistoriske forbilder og tradisjonelle 

komposisjonsformler. Deres komposisjoner gir heller ikke inntrykk av noen grad av tilfeldighet. 

Disse fotografiene tilhører en postmoderne kunstscene som etablerte seg omtrent på samme tid 

som Barthes skrev Det lyse rommet, men som faller helt utenfor Barthes’ horisont. Likevel mener 

jeg at Witkins og Nebredas postmoderne kunstneriske praksis er egnet for en diskusjon av 

fotografiets nærvær, fordi deres bilder problematiserer relasjonen mellom den subjektive 

betrakteren og fotografiet. Dessuten vil koblingen av dette visuelle materialet med Barthes’ 

tanker om fotografiet etter mitt syn bidra til en utdypning og nyansering av den teoretiske 

drøftingen fra første del av oppgaven. 

Det er påtagelig hvordan Barthes’ smak i stor grad faller sammen med hans samtids 

franske fotografiske kanon. Selv om han ikke utelukkende forholder seg til franske fotografer, er 

det åpenbart at smaken hans trekker i retning av den typen lyrisk fotojournalistikk som assosieres 

med blant andre Henri Cartier-Bresson og Brassaï. Det tydeligste tegnet på dette er at Barthes 

gjengir og omtaler hele fire fotografier av André Kertész, som regnes som grunnleggeren av 

denne formen for gatefotografi. Én grunn til Barthes’ fiendtlige holdning overfor kunstfotografiet 

kan rett og slett være de tradisjonelle smakspreferansene som utvalget hans av bilder vitner om. 

Jeg mener at Barthes differensierer for lite mellom ulike typer kunstfotografi, og at hans 

nærværsbegrep også har relevans for undersøkelser av postmoderne kunstfotografier som Witkins 

og Nebredas. 
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Selvsagt innebærer Fotografiet mer enn noen annen kunstform et umiddelbart nærvær i verden, 

et med-nærvær, men dette nærvær er ikke bare av politisk art (”å delta i samtidens 

 begivenheter gjennom bildene”), men også noe metafysisk.18 

Roland Barthes 

�

Det lyse rommet: Tanker om fotografiet (1980) er en personlig fremstilling av Roland Barthes’ 

søken etter det som skiller fotografiet fra alle andre representerende medier, en undersøkelse som 

i og med sitt fenomenologiske utgangspunkt ikke kan adskilles fra undersøkelsen av den 

opplevelsen fotografiet gir. For, som Barthes skriver: ”Uten opplevelse, intet foto.”19 Etter 1970- 

og 80-tallets kontekstualiserende filosofi og kunstteori er det få i dag som er av den oppfatning at 

fotografiet muliggjør en direkte tilgang til virkeligheten, og kunstteorien er i stor grad rettet mot 

fotografiets språklige meningsnivå. Likevel innebærer vår daglige erfaring med fotografier en 

sterk fenomenologisk erfaring av realisme, og Barthes mener at det er denne fotografierfaringens 

særegne samspill mellom en subjektiv og en objektiv impuls som gjør denne billedtypen så 

fascinerende. 

Samtidig innebærer denne fotografiets dobbeltkarakter også en stor tolkningsmessig 

utfordring som mange løser ved å innta en objektiverende holdning overfor fotografiet, der de 

snarere diskuterer de kontekstene fotografiet fremtrer innenfor enn selve erfaringen av bildet. 

Fotografiet gjør eksplisitt det problematiske ved en tilnærming som reduserer subjektet og 

fremstiller bildet som om dets mening var uavhengig av den singulære betrakteren. Men dette 

representerer også et mer generelt problem, og kaster lys over et vitenskapelig behov for en 

skrivemåte som favner erfaringens subjektive så vel som objektive aspekter. Det lyse rommets 

undersøkelse av fotografiet kan også leses som et eksperiment med en slik skrivemåte. 

Utgangspunktet for denne nye måten å skrive vitenskap på er det erfarende subjektet. Det 

lyse rommet fremstår som en slags dagbok i to deler, der hver av delene består av 24 kapitler, 

hvilket er like mange kapitler som det finnes timer i et døgn. I den første delen nærmer Barthes 

                                                 
18 Barthes, 2001, s. 104. ”Certes, plus qu’un autre art, la Photographie pose une présence immédiate au monde – une 
co-présence; mais cette présence n’est pas seulement d’ordre politique (‘participer par l’image aux événements 
contemporains’), elle est aussi d’ordre métaphysique.” Barthes, 1980, s. 131. 
19 Barthes, 2001, s. 30. “[S]ans aventure, pas de photo.” Barthes, 1980, s. 38. 



12 12 

seg en rekke fotografier – stort sett sort-hvite portrettbilder – ut ifra lysten og begjæret han føler i 

møtet med disse. På denne måten kommer han frem til to aspekter ved erfaringen av fotografier; 

studium og punctum. Mens studium befinner seg på det intellektuelle, analyserende nivået og 

springer ut av en felleskulturell tilnærming til fotografiet, viser punctum til alt det som ligger 

utenfor dette fellesnivået. Punctum er en mer subjektiv opplevelse av at det ikke er en avbildning, 

men det avbildete selv vi ser. Disse to nivåene er vevet sammen, og gjør opplevelsen av 

fotografiet til en dobbel erfaring. For Barthes representerer fotografiet på denne måten et 

særegent møte mellom det objektive og det subjektive – det er konvensjonelt bestemt, men har 

også et uutsigelig aspekt, det følelsesmessig urovekkende elementet som alltid er til stede i 

opplevelsen av fotografiet. Gjennom varheten for dette ikke-språklige, intuitive aspektet ved 

erfaringen peker Det lyse rommet i mine øyne ut over den fraværsorienterte billedteorien som 

dominerte innenfor datidens teoretiske klima, som også i dag. 

Barthes knytter det subjektive punctum til ”detaljen”, og beskriver hvordan det enkelte 

ganger er som om et element skyter ut fra billedflaten og treffer akkurat ham. Dette åpner en 

sfære for subjektivitet og erindring, og for en meningsproduserende dynamikk mellom ham selv 

og bildet. Barthes trekker frem et gammelt fotografi av en afroamerikansk familie som eksempel. 

Bildets studium, det bildet snakker om, er blant annet ”respekt, familiesamhold, konformisme, 

søndagsbekledning [og] en streben etter høyere sosial rang for å nå de hvites privilegier”.20 Dette 

er interessant, skriver Barthes, men det treffer ham likevel ikke nevneverdig. Det som derimot 

tiltrekker og berører ham, og som gjør figurene i bildet levende for ham er de gammeldagse 

klærne til den ene av kvinnene i bildet.21 Det brede beltet hennes og skoene med remmer er det 

punctum som rører ham og gjør bildet meningsfullt for ham. 

Barthes går igjennom en rekke bilder på den samme måten. Likevel forblir det uklart hva 

som knytter de tilsynelatende tilfeldige punctum til hverandre. Begjæret viser seg å bare gi en 

overfladisk innsikt i egen lyst og forteller ham ikke hva fotografiets vesen består i. Han skriver: 

”Jeg ble tvunget til å gå enda dypere i meg selv for å finne Fotografiets evidens, dette som hver 

                                                 
20 Barthes, 2001, s. 57. “[L]a respectabilité, le familialisme, le conformisme, l’endimanchement, un effort de 
promotion sociale pour se parer des attributs du Blanc”. Barthes, 1980, s. 73. 
21 Barthes, 2001, s. 57.  
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og en ser som betrakter et fotografi, og som i dennes øyne skiller det fra alle andre biler. Jeg 

måtte fremføre min tilbakekallelse, min palinodi.”22  

”Palinodi” kommer av det greske ”pa’lin” som betyr ”tilbake” og ”odé” som betyr 

”sang”. Det er et litterært begrep vi blant annet finner i Platons dialog ”Faidros”, en dialog 

mellom Sokrates og ynglingen Faidros.23 I denne holder Sokrates en tale i to deler, der han 

innledningsvis søker sann erkjennelse om Eros, før han i annen del fremfører sin palinodi og med 

dette gjør en kritisk undersøkelse av måten denne erkjennelsen ble nådd på. Her er det snakk om 

palinodien som en kritisk granskning av den metoden som ble benyttet i første del og om et 

perspektivskifte.  

Det er en tilsvarende revurdering av metode vi finner i andre del av Det lyse rommet der 

den mer teoretiske undersøkelsen fra del én glir over i et sørgeskrift over moren, Henriette 

Barthes, som nettopp var død da teksten ble skrevet. Her forteller Barthes innledningsvis om 

hvordan han etter hennes død satt og så igjennom en bunke bilder og plutselig opplevde at han 

”gjenfant” moren i et gammelt gulnet barnefotografi av henne og broren i en vinterhave. Dette 

fotografiet, det eneste omtalte bildet som ikke er gjengitt i boken, skulle vise ham hva tråden som 

trakk ham til fotografiet bestod i: ”Det hadde gått opp for meg at fra nå av var det om å gjøre å 

undersøke Fotografiets evidens, ikke ut fra lystens synspunkt, men i forhold til det vi romantisk 

kaller kjærlighet og død.”24 Med lysten som utgangspunkt for undersøkelsen hadde det vært 

umulig å finne frem til fotografiets vesen. For begjæret viste seg å være en overfladisk følelse 

som vendte hans oppmerksomhet mot begjærets objekt, det vil si mot bildets form. Den intense 

erfaringen han opplevde i forhold til bildet fra vinterhaven fikk ham imidlertid til å skjønne 

hvordan fotografiets vesen og særlige realisme var å finne i ham selv, som en konsekvens av hans 

subjektive innlevelse i bildet.  

                                                 
22 Barthes, 2001, s. 75. ”Je devais descendre davantage en moi-même pour trouver l’évidence de la Photographie, 
cette chose qui est vue par quiconque regarde une photo, et qui la distingue à ses yeaux de toute autre image. Je 
devais faire ma palinodie.” Barthes, 1980, s. 96. 
23 I Stene-Johansens norske oversettelse av Det lyse rommet ser vi hvordan frasen ”je devais faire ma palinodie”, som 
direkte oversatt betyr ”jeg måtte fremføre min palinodi”, står som ”jeg måtte fremføre min tilbakekallelse, min 
palinodi”. Stene-Johansen, 2001, s. 75. Jeg mener at tilføyingen av det norske begrepet ”tilbakekallelse” fremstiller 
relasjonen mellom bokens første og andre del på en feilaktig måte, idet palinodien da fremstår som en opphevelse av 
første del. Jeg vil argumentere for ”metodeskifte” som en bedre oversettelse, da jeg mener det ikke er snakk om en 
avvisning av innsiktene gjort i bokens første del, men om et perspektivskifte som fører frem til en dypere forståelse 
av fenomenet fotografi.  
24 Barthes, 2001, s. 91. ”J’avais compris qu’il fallait désormais interroger l’évidence de la Photographie, non du point 
de vue du plaisir, mais par rapport à ce qu’on appellerait romantiquement l’amour et la mort.” Barthes, 1980, s. 114-
115. 
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På ny trekker Barthes frem bildet av den afroamerikanske familien, og oppdager nå 

hvordan punctum slett ikke har med den gammeldagse moten figurene er kledd i å gjøre, eller 

med den ene kvinnens sko med remmer, men med kjedet den samme kvinnen bærer.25 Kjedet 

minner ham om tanten hans som var enslig og bodde sammen med moren sin hele livet, og om 

hennes liv som han alltid har opplevd som både ensomt og kjedelig. Kjedet gjør det mulig for 

Barthes å knytte an til figurene i bildet og å leve seg inn i det, og på denne måten tilføres bildet et 

subjektivt meningslag som ikke var tiltenkt det fra fotografens side. Denne erfaringens subjektive 

forankring understrekes av den åpenbare koblingen mellom tantens situasjon og Barthes’ egen; 

Barthes levde også sammen med sin mor helt frem til hun døde bare et par år før han selv. 

Foran bildet fra vinterhaven oppdager Barthes det som knytter de tilsynelatende 

forskjellige punctum beskrevet i bokens første del sammen, og det er at de alle innebærer en 

særegen konsepsjon av tid. Barthes skriver: ”Nå vet jeg at det finnes et annet punctum (et annet 

’stigma’) enn ’detaljen’. Dette nye punctum, som ikke lenger har noe med formen å gjøre, men 

med intensiteten, det er tiden, den sønderrivende betoningen i noemaet (’dette har vært’), dets 

rene representasjon.”26 Som mekanisk tilvirket bilde gir fotografiet en opplevelse av at den 

fremstilte scenen virkelig har funnet sted, men som fastfryst øyeblikk henvises denne 

virkeligheten alltid og uunngåelig til fortiden.  

Dette gjør fotografiet til det eneste mediet som bekrefter fortiden. Men fortid er bare 

fortid i lys av en nåtid, og ved å bekrefte referentens nærvær i en tid som ikke lenger er, bekreftes 

refleksivt også betrakterens nåtid. Dette gir en erfaring av væren i tiden og av en grunnleggende 

forgjengelighet som han også knytter til sitt eget liv.27 Barthes skriver: ”Det er opp til meg selv å 

velge mellom å la [Fotografiets] skuespill underkastes de perfekte illusjonenes siviliserte kode, 

eller å la det konfrontere meg med oppvåkningen av den umedgjørlige virkeligheten.”28 Det er 

                                                 
25 I essayet ”Touching photographs: Roland Barthes’ ’mistaken’ identification” skriver Margaret Olin om dette bildet 
at kjedet slett ikke ligner det tanten bar, men at det er selve bildets form som tilsvarer et bestemt bilde av tanten og 
hennes foreldre. Hennes poeng er altså at da Barthes skrev Det lyse rommet hadde han enda ikke skjønt hva dette 
fotografiets punctum kom av. Dette er interessant fordi det demonstrerer punctums ofte ubevisste kobling mellom 
persepsjon og erindring. Margaret Olin: ”Touching photographs: Roland Barthes’ ’mistaken’ identification”. 
Representations 2002, nr. 80: 105-107. 
26 Barthes, 2001, s. 115-117. ”Je sais maintenant qu’il existe un autre punctum (un autre ’stigmate’) que le ’détail’. 
Ce nouveau punctum, qui n’est plus de forme, mais d’intensité, c’est le Temps, c’est l’emphase déchirante du noème 
(’ça-a-été’), sa représentation pure.” Barthes, 1980, s. 148. 
27 Dette siste punktet er problematisk og byr på en rekke tolkningsmessige utfordringer. Dette vil jeg komme tilbake 
til i kapittel fire. 
28 Barthes, 2001, s. 143. ”A moi de choisir, de soumettre son spectacle au code civilisé des illusions parfaites, ou 
d’affronter en elle le réveil de l’intraitable réalité.” Barthes, 1980, s. 183. 
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opp til betrakteren selv å åpne seg for punctums tidserfaring, ved ikke å skape distanse til 

fotografiet gjennom en fortolkende lesning, men ved aktivt å leve seg inn i det. 

I Roland Barthes on Photography (1997) påpeker Nancy Shawcross hvordan Barthes i 

Det lyse rommet aktivt baserer seg på intertekstualitet som metode. Gjennom sine undersøkelser 

viser hun hvordan han mer og mindre eksplisitt tar med seg argumentasjon fra andre forfattere, 

uten å henvise til dem i fotnoter og bibliografi, slik enhver diskurs mer eller mindre bevisst vil 

føre med seg andre og tidligere diskurser.29 Shawcross trekker frem tekster av Walter Benjamin, 

Charles Baudelaire, Marcel Proust, Louis Daguerre og Jules Michelet som eksempler på dette, 

men jeg vil trekke frem et forfatterskap hun ikke nevner, men som jeg mener representerer en vel 

så viktig ”intertekst” for Det lyse rommet. Dette er Maurice Merleau-Pontys kroppslig orienterte 

fenomenologi.  

I et kapittel i Problems of Dostoevsky’s Poetics (1963) skriver Mikhail Bakhtin om tre 

ulike former for tekstlig dialog eller intertekstualitet. Den ene formen er det tekstlige sporet, der 

en tekst gjenbruker formuleringer, setninger eller begreper fra en annen. Den andre formen er 

parodien, der den ene teksten bare gir mening i relasjon til den andre, og den tredje formen for 

intertekstualitet er den skjulte dialogen, der den ene teksten er et premiss for den andre, men der 

begge tekster gir mening uavhengig av leserens kjennskap til det dialogiske forholdet.30  

Mens Shawcross i sin undersøkelse av Det lyse rommet har funnet frem til konkrete 

tekstlige spor etter andre forfatteres formuleringer, vil jeg forholde meg til relasjonen mellom 

Barthes og Merleau-Ponty ut ifra en idé om skjult dialog. Det betyr ikke at jeg ikke mener det 

finnes konkrete tekstlige forbindelser mellom Merleau-Pontys og Barthes formuleringer. Men 

arbeidsmengden ved å påvise det ville langt overgått den tiden jeg har til rådighet. Imidlertid 

finner jeg sammenvevingen av de to tenkerne og den fremstillingen av erfaringen av fotografiet 

som springer ut av den, viktigere enn den konkrete måten denne relasjonen manifesterer seg på. 

                                                 
29 Nancy Shawcross: Roland Barthes on Photography. The critical tradition in perspective. Florida: The University 
Press of Florida, 1997.  
30 Mikhail Bakhtin: Problems of Dostoevsky’s Poetics [1963]. Overs. Caryl Emerson. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1984, s. 181-269. 
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The phenomenological world is not the bringing to explicit expression of a 

pre-existing being,  but the laying down of being. Philosophy is not the reflection 

of a pre-exisiting truth, but, like art, the act of bringing truth into being.31 

Merleau-Ponty 

�

I det følgende vil jeg innledningsvis skissere den nærværsforståelsen som ligger til grunn for 

Merleau-Pontys tenkning, slik den formuleres i hovedverket Phenomenologie de la perception 

(Phenomenology of perception) fra 1945.32 Deretter vil jeg på bakgrunn av essayene ”Le dout de 

Cézanne” (Cézannes tvil) fra 1948 og den posthumt utgitte L’oeil et l’esprit (Øyet og ånden) fra 

1964, der Merleau-Ponty forholder seg mer eksplisitt til kunst, presentere den særegne rollen han 

tilskriver maleriet i denne sammenhengen.33  

Det radikale ved Merleau-Pontys fenomenologi er hans totale avvisning av det 

transcendente selvet, det vil si av ideen om jeg’et som en til enhver tid gitt størrelse for 

bevisstheten. I stedet forstår han subjektet som lik den kroppslige, sanselige organismen. Han 

mener det er gjennom våre sanser vi har vår grunnleggende tilgang til verden, fordi omgivelsene 

er avhengige av vårt aktive, sanselige engasjement i dem for å fremtre. Det er for eksempel 

vanskelig å ha en idé om hva en hest er, uten først å ha sett en hest fra ulike sider, følt 

størrelsesrelasjonen mellom hestekroppen og vår egen kropp, kjent hva den lukter og følt pelsen 

dens under fingrene våre.  

Dette vil si at tilsynekomsten er uløselig forbundet med det persiperende subjektet, og 

relativ til denne. Man kan for eksempel tenke seg hvordan omgivelsene fremtrer annerledes for 

en fargeblind enn for en som ser farger. Og på samme måte som verden avhenger av vår 

kroppslige væren i verden for å komme til syne, er også vi avhengige av det sanselige møtet med 

                                                 
31 Maurice Merleau-Ponty: Phenomenology of perception. Overs.: Colin Smith. London: Routledge, 2006, s. XXII-
XXIII. 
32 Merleau-Ponty: Phenomenology of perception. Overs.: Colin Smith. London: Routledge, 2006. 
33 Maurice Merleau-Ponty: ”Cézannes tvil” [utdrag fra Sens et non-sens, 1948]. Overs.: Mikkel B. Tin. I Estetisk 
teori: En antologi. Red. Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg. Oslo: Universitetsforlaget AS, 2008, s. 254-269. Maurice 
Merleau-Ponty: Øyet og ånden [1964]. Overs. Mikkel B. Tin. Oslo: Pax Forlag A/S, 2000. Det skjer selvfølgelig en 
utvikling i Merleau-Pontys forfatterskap fra den relativt tidlige Persepsjonens fenomenologi til hans siste verk, Øyet 
og ånden, men jeg mener likevel at de tre utvalgte tekstene i det store og hele baserer seg på den samme 
nærværsforståelsen. 
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verden for å utvikle en bevissthet. På denne måten er sanseinntrykkene tankens 

mulighetsbetingelse og det ubevisste råmaterialet vi danner våre forestillinger ut ifra. Dette gjør 

det problematisk å forholde seg til et skille mellom kropp og sansning.  

Merleau-Ponty forstår den menneskelige væren som ”a relationship of active 

transcendence between the subject and the world. The world is inseparable from the subject, but 

from a subject which is nothing but a project of the world, and the subject is inseparable from the 

world, but from a world which the subject itself projects.”34 Som kropper er vi rettet mot vår 

omverden og besitter evnen til gjennom vårt kroppslige engasjement i verden å gjøre tingene 

rundt oss til deler av oss. Det er denne rettetheten Merleau-Ponty beskriver med begrepet 

intensjonalitet. Et eksempel han ofte bruker for å forklare dette, er den blindes stokk, som 

gjennom bruken av den gjøres til noe mer enn et objekt i verden. Idet stokken gjør det mulig for 

den blinde å orientere seg i verden, blir den en forlengelse av kroppen hans.35 Slik gjør vi verden 

til en del av oss gjennom vår kroppslige deltagelse i den. Det er denne performative, skapende 

overskridelsen av skillet mellom subjekt og objekt som skjer i kraft av vår kroppslige væren-til-

verden Merleau-Ponty forstår som ”nærvær”.36 Når jeg skriver at nærvær er knyttet til en 

performativ erfaringsform viser jeg til hvordan nærvær er en størrelse som blir til i og gjennom 

mottagererfaringen og som ikke kan løsrives fra den.  

Etter Kant er det vanskelig å argumentere for en forståelse av nærvær som en direkte 

tilgang til ”das Ding an sich”, eller ”tingen i seg selv”. Men Merleau-Ponty tenker da heller ikke 

nærvær som en uformidlet erfaring. Snarere er det snakk om en erfaring som ligger forut for 

bevissthetsdannelsen, men som er mediert gjennom våre kropper. På bakgrunn av denne 

tenkemåten fører Merleau-Ponty erkjennelsen tilbake til fenomenet, det vil si til tilsynekomsten 

som produkt av en performativ overskridelse av skillet mellom subjekt og objekt. Vi lærer ikke 

verden eller oss selv å kjenne som utvendige betraktere, men som innvendige aktører i ulike 

situasjoner. Dette gjør både verden og vår personlighet til udefinerte størrelser som stadig 

realiseres på ny relativt til de nye sanseopplevelsene vi har. Slik fremstår nærværsrelasjonen som 

et gjensidig konstituerende forhold mellom subjekt og objekt. 
                                                 
34 Merleau-Ponty, 2006, s. 499-500. 
35 I dag er muligens bruken av mobiltelefon, data, tv og annen medieteknologi bedre egnet til å beskrive hvordan vi 
gjennom bruk av ulike gjenstander inkorporerer objektene rundt oss i våre kropper. 
36 ”Væren-til-verden” er Merleau-Pontys oversettelse av Heideggers uttrykk ”væren-i-verden”, og viser til 
menneskets og verdens sameksistens. Denne tanken er et premiss for Merleau-Pontys fenomenologi. Men mens 
Heidegger bare i liten grad knytter denne sameksistensen til kroppen, blir dette et hovedpoeng for Merleau-Ponty. 
Han ser kroppen som selve mulighetsbetingelsen for nærværsrelasjonen mellom subjekt og objekt.  
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Denne relasjonen er grunnleggende temporal, og spilles ut i fenomenologisk tid. Mens vi 

i det daglige forholder oss til tiden som en kronologisk rekke sidestilte punkter på en linje, lever 

vi tiden innenfra i den naturlige innstillingen. I den umiddelbare, kroppslige erfaringen er tiden 

uløselig forbundet med de opplevelsene vi har, og ikke en på forhånd fastlagt størrelse som vi 

virker innenfor. Det vil si at tiden er avhengig av sitt innhold, og drives fremover gjennom den 

strømmen av sanseinntrykk som kommer til oss når vi aktivt engasjerer oss i omgivelsene 

gjennom persepsjonen. Disse erfaringene er ikke adskilte, slik vi forstår dem innenfor den 

kronologiske tidsoppfatningen, men fremstår som en grunnleggende varighet. I den 

fenomenologiske erfaringen flyter øyeblikkene over i hverandre og sammen med tidligere 

erfaringer, i en prosess som innkapsler fortiden i hver nåtidige erfaring. Samtidig gjør vi også 

alltid utkast til og forbereder våre fremtidige handlinger, og slik er også alltid fremtiden del av 

nåtiden. 

Når de ulike erfaringene griper inn i hverandre i den fenomenologiske eller subjektive 

tidsopplevelsen, dannes et kontinuum. Men dette kontinuumets helhet er stadig i forandring 

gjennom de nye elementene eller sanseinntrykkene som kommer til og som setter fortid og 

fremtid i et nytt lys. Det er i denne sammenhengen Merleau-Ponty skriver at ”[w]hat is past or 

future for me is present in the world.”37 Et eksempel på dette er erfaringen av at andres 

fortellinger fra vår barndom kan viske ut våre egne minner og erstatte dem med en form for 

konstruert minne. Slik vil alltid totaliteten av våre erfaringer virke inn på forestillingene våre om 

fortiden og betinge de utkastene vi gjør til fremtiden. 

Merleau-Pontys måte å tenke tid på innebærer en historisering av jeg’et som et i ethvert 

øyeblikk samlet resultat av alle erfaringene våre og alt vi har opplevd. Denne tanken kan sies å 

dra veksler på Henri Bergson, som i essayet Essai sur les données immédiates de la conscience 

(Tiden og den frie vilje) fra 1889 beskriver tiden som heterogen suksesjon gjennom begrepet ”la 

durée” (varigheten). Bergson skriver: Hva er varigheten i vårt indre? En kvalitativ mangfoldighet 

som ikke fremviser noen likhet med tallet, en organisk utvikling som likevel ikke er en voksende 

kvantitet; en ren heterogenitet som ikke inneholder noen adskilte kvaliteter. Kort sagt, den indre 

varighets øyeblikk ligger ikke utenfor hverandre.”38 Merleau-Ponty beskriver den 

fenomenologiske tidserfaringen som et tilsvarende ubrutt kontinuum der både fortid og fremtid 

                                                 
37 Merleau-Ponty, 2006, s. 478. 
38 Henri Bergson: Tiden og den frie vilje. Overs. Hans Kolstad. Oslo: Aschehoug Forlag, 1990, s. 167. 
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eksisterer innenfor den subjektivt erfarte nåtiden: ”Each moment of time, in virtue of its very 

essence, posits an existence against which the other moments of time are powerless.”39 Tiden er 

alltid relativ til nåtiden, og nærvær er den prosessuelle relasjonen mellom mennesket og 

omgivelsene som driver tiden fremover gjennom vårt kroppslige engasjement i omgivelsene. 

Utviklingen av abstraksjoner som kronologi, flatemål, ord og begreper muliggjøres når 

vi beveger oss bort fra den naturlige innstillingen og inn i en annen bevissthetsmodus der vi 

mentalt distanserer oss fra omgivelsene og ser verden gjennom et definerende blikk. Dette 

innebærer en forskyvning fra den naturlige sansende innstillingen til en reflekterende og 

definerende holdning. Dette innebærer en overgang til et utvendig blikk på verden. I denne 

reflekterende innstillingen fortolkes og sammenfattes sanseinntrykkene og blir til objekter for 

bevisstheten vår. I det daglige er det denne måten vi forholder oss til verden på. 

Merleau-Ponty mener det er et problem at vitenskapen ofte ikke tar hensyn til det 

ureduserbare nærværet som ligger til grunn for denne objektiverende fremstillingen av verden, og 

at den forholder seg til omgivelsene som om de var uavhengige av vår kroppslige væren i verden. 

Denne påstanden innebærer en kritikk av forestillingen om en representerende relasjon mellom 

menneske og verden, der vi erfarer verden utenfra og forholder oss til omgivelsene som om de 

fremtrer umiddelbart som objekter og gjenstander for oss. En slik tenkemåte gjør verden til en 

forestilling vi kan gripe med tanken alene. Bare ved å gå tilbake til tilsynekomstens 

grunnleggende prosessualitet, det vil si til den dialektikken mellom kroppen og omgivelsene som 

gjør dem til en udelelig helhet, vil vitenskapen kunne bryte ned de konstruerte skillene mellom 

mennesket og verden og mellom tanken og kroppen. Slik kan vi forholde oss til den sanne og 

fenomenale verden, verden for oss, slik den fremstår for oss ut ifra vår situering i den.  

Det er denne orienteringen mot fenomenene Merleau-Ponty oppfordrer til ved å be oss gå 

”til saken selv”:  

 

To return to things themselves is to return to that world which precedes knowledge, of 
which knowledge always speaks, and in relation to which every scientific 
schematization is an abstract and derivative sign-language, as is geography in relation to 
the country-side in which we have learnt beforehand what a forest, a prairie or a river 
is.40  

 

                                                 
39 Merleau-Ponty, 2006, s. 457. 
40 Op. cit., s. XI. 
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I den daglige innstillingen opplever vi omgivelsene som om de var faste størrelser. Men ved å 

dukke ned bak tingene oppfatter vi igjen omgivelsene slik vi opprinnelig oppfattet dem – som en 

serie sanseinntrykk. I denne innstillingen fremtrer ikke verden lenger som fastlagt og lukket, men 

som en åpen totalitet, og vi ser hvordan mening er en uendelighet av muligheter.  

*** 

Her kan malerkunsten være til hjelp, skriver Merleau-Ponty i Øyet og ånden. Her viser han til 

kunsten som et felt der kunnskapen om tilsynekomsten som et performativt møte mellom subjekt 

og objekt fortsatt er levende. Han beskriver det moderne maleriets utvikling frem mot 1960-tallet 

som en bevegelse fra figurasjon til abstraksjon, og setter dette i sammenheng med den samme 

følelsen av brudd mellom naturen og mennesket som han erfarer som fenomenolog. Maleren 

besitter kunnskapen om det å se, om hvordan synet ikke er en teoretisk operasjon eller en passiv 

mottakelse av inntrykk, men tilknyttet våre kroppers evne til å bevege seg og orientere seg i en 

sanselig verden.  

Merleau-Ponty beskriver malerkunstens viktigste egenskap som det at den har funnet 

tilbake til ”den handlende og konkrete kroppen, ikke kroppen som et stykke av rommet, ikke som 

et sett av funksjoner, men kroppen som en sammenfletning av syn og bevegelse.”41 For maleren 

ser med øyet og ikke med ånden, og nedfeller på lerretet en pre-objektiv verden i stadig 

tilsynekomst. Det vil si verden slik den fremstår for våre kropper før tanken griper inn og gjør 

spillet mellom lys, skygge, linjer og farger til gjenstander for et distansert blikk. ”Bestrebelsene i 

den moderne malerkunsten har ikke så meget bestått i å velge mellom strek og farge, ikke engang 

mellom figurasjon av ting og kreasjon av tegn, som i å mangfoldiggjøre ekvivalenssystemene, 

bryte deres avhengighet av tingenes hylster,” skriver Merleau-Ponty.42 Først i det moderne, 

abstraherte bildet får bildets sanselige kvaliteter fremstå i seg selv, som det som gjør synlig, og 

ikke som underlagt avbildningen av ting.  

Fenomenologen bruker Cézannes malerier av fjellet Mont Sainte-Victoire som eksempel. 

I disse abstraherte landskapsmaleriene får motivenes sanselige kvaliteter fremstå som akkurat 

dette, som i ferd med å utfolde seg for en persiperende betrakter. Allerede 15 år før Øyet og 

ånden hadde Merleau-Ponty diskutert Cézannes malerier i essayet ”Cézannes tvil”, der han 

påpeker hvordan denne franske kunstnerens geni ligger i måten han ikke gjør vold på nærværets 

                                                 
41 Op.cit., s. 15. 
42 Op. cit., s. 62. 
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grunnleggende varighet, men fremstiller den strømmen av sanseinntrykk som konstituerer tingen. 

Dette gjør han ved å antyde ikke bare ett, men flere omriss, og ved å utligne forholdet mellom 

figur og grunn gjennom sin passasjeteknikk. Denne teknikken går ut på å viske ut skillet mellom 

de avbildete objektene ved å bryte opp deres konturer gjennom penselstrøk som glir fra det ene 

billedelementet og over i det neste. På denne måten fremstår fjellet, himmelen og det tørre, 

sydfranske landskapet i maleriet ikke som stabile og utvendige størrelser, men som prosessuelle 

tilsynekomster.  

Merleau-Ponty hevder at det før Cézannes tid var vanlig å basere landskapsmaleriet på 

sentralperspektivets lover, en teknikk som gjennom sitt ettpunkts perspektiv innebærer en 

videreføring av forestillingen om verden som stabil størrelse og tiden som en rekke separate 

øyeblikk der den ene opplevelsen er adskilt fra den andre. Med Cézannes maleri er det derimot 

annerledes, fortsetter han, for disse bildene tar nærværet mellom subjekt og objekt i den naturlige 

innstillingen som premiss. I dette maleriet fremvises tilsynekomsten slik den kommer til 

kunstnerens kropp. Det gjør de ikke som en rekke separate erfaringer, men som en strøm av 

sanseinntrykk som trenger inn i hverandre og sammen konstituerer erfaringen av Mont Sainte-

Victoire. 

Den franske fenomenologen mener at denne måten å male på ikke bare illustrerer 

hvordan gjenstander tar form for våre blikk gjennom en utveksling mellom kroppen og 

omgivelsene den beveger seg i, men at de faktisk også kan gi nærværserfaring. Fordi maleren 

ikke går veien om tanken, men følger tilblivelsen gjennom hånden, besitter maleriet en 

fenomenologisk komponent som også muliggjør formidling av den pre-subjektive, pre-objektive 

tilsynekomsten. Maleren har med andre ord evnen til å synliggjøre det nærværets spill som er 

usynlig for oss i den daglige innstillingen overfor verden. I ”Cézannes tvil” skriver Merleau-

Ponty:  

 

En maler som Cézanne, en kunstner, en filosof må ikke bare skape og uttrykke en idé, 
men også vekke opp de opplevelsene som gjør det mulig for den å slå rot i de andre 
bevissthetene. Hvis verket er vellykket, har det den merkelige kraften å være sin egen 
forklaring. […] Maleren har ikke kunnet gjøre annet enn å konstruere et bilde. Man må 
vente på at dette bildet blir levende for andre. Da vil verket ha nådd ut til disse isolerte 
livene, det vil ikke lenger bare eksistere i ett av dem som en tilbakevendende drøm eller 
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et vedvarende delirium, eller i rommet som et fargelagt lerret, det vil leve udelt i flere 
bevisstheter, i prinsippet i enhver mulig bevissthet, som en umistelig ervervelse.43  

 

Cézannes bilder gjør det mulig for betrakteren å umiddelbart med sin kropp gjenkjenne aspekter 

ved den sanseerfaringen vi engang hadde selv foran et lignende landskap som det som er gjengitt 

i bildet. Denne erfaringen tok vi selv del i og kroppene våre oppfattet den, men kanskje 

reflekterte vi likevel aldri over den. Ved å igangsette en kroppslig deltagelse i spillet mellom 

farger, lys og linjer, åpner Cézannes maleri for en gjensidig konstituerende nærværserfaring der 

vi blir til for vår egen bevissthet som sansende vesener parallelt med tilsynekomsten av Mont 

Sainte-Victoire i bildet foran oss. Merleau-Ponty skriver: ”Jeg betrakter ikke maleriet slik man 

betrakter en ting, jeg fastholder det ikke på dets sted, blikket mitt streifer omkring i det som i 

Værens stråleglans, jeg ser det ikke så meget som jeg ser utfra det eller sammen med det.”44 I den 

naturlige innstillingen trer bildet frem for betrakteren på bakgrunn av hans eller hennes aktive 

engasjement i det, i en performativ erfaring der tilsynekomsten ikke kan tilskrives verken 

objektet eller subjektet alene, men fremtrer i og gjennom mottagerens erfaring. 

*** 

Fordi både øyeblikket og perspektivet fryses i fotografiet, mener Merleau-Pontys at denne typen 

bilder – i likhet med det sentralperspektiviske maleriet – er forhindret fra å gi betrakteren en 

tilsvarende nærværserfaring som den vi kan ha i møtet med Cézannes abstraherte landskap. I 

”Cézannes tvil” skriver han at ”[d]et er denne opprinnelige verden Cézanne har villet male, og 

det er grunnen til at hans bilder gir inntrykk av en natur i opprinnelsesøyeblikket, mens 

fotografier av de samme landskapene får frem menneskenes arbeid, deres innretninger, deres 

umiddelbart forestående nærvær.”45 I Øyet og ånden gjentar han denne innvendingen mot 

fotografiet. Han siterer skulptøren Rodin og skriver: ”Det er kunstneren som er sannferdig, og 

fotografiet som er løgnaktig, for i virkeligheten stopper tiden ikke.”46 Mens maleriet gjennom 

kunstnerens skapende hånd åpner for en sannferdig fremstilling av verdens tilsynekomst i 

fenomenologisk tid, reduserer fotografiet nærværets varighet – tiden som en kontinuerlig og 

heterogen størrelse relativ til den persiperende betrakteren – til en objektiverende fremstilling av 

tilsynekomsten som en serie separate øyeblikk. 

                                                 
43 Merleau-Ponty, 2008, s. 264. 
44 Merleau-Ponty, 2000, s. 21. 
45 Merleau-Ponty, 2008, s. 258. 
46 Merleau-Ponty, 2000, s. 70. 
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Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved Merleau-Pontys avskrivning av fotografiets 

evne til å skape nærvær. Man kan for eksempel trekke frem det tidlige fotografiet, som i og med 

sin nødvendigvis lange eksponeringstid lar motivet fremstå i bevegelse. Slik etablerer det en 

varighet på motivplanet som tilsvarer den vi finner i malerkunsten. Også ved å historisere 

Merleau-Ponty og gå til det digitale bildet, fotografiets tekniske nyvinning, kan man fremføre 

innvendinger mot fotografiets manglende varighet. Denne teknikken gir fotografen muligheten til 

å forene en hel rekke perspektiver innefor ett og samme bilde, og til slik å fremstille tiden som en 

strøm av sanseinntrykk. I disse fotografiene vil den prosessuelle relasjonen mellom kroppen og 

dens omgivelser være underliggende.  

Min hovedinnvending mot kritikken av fotografiets evne til å danne nærvær er likevel 

ikke rettet mot Merleau-Pontys refleksjoner rundt den fotografiske fremstillingen, men mot selve 

premisset for dem. Merleau-Ponty forholder seg til nærvær i sammenheng med den konkrete 

sanseerfaringen, og knytter fotografiopplevelsen til synsakten. Jeg vil på min side hevde at 

nærvær også kan inntreffe på et imaginært nivå, gjennom de følelsene blikkets bevegelser over 

fotopapiret vekker. På bakgrunn av en slik utvidet nærværsforståelse åpnes det for en temporal 

forskyvning også i relasjon til den fastfrosne fotografiske fremstillingen. Jeg mener det er på 

bakgrunn av en slik forståelse vi bør forstå Roland Barthes’ argument i Det lyse rommet.  
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Jeg oppfatter min kropp som objekt-subjekt, som værende i stand til at ”se og ”lide”.47  

                                                                                                                                            Maurice Merleau-Ponty 

 

Hva vet min kropp om Fotografiet? Jeg merket meg at et foto kan være gjenstand  

for tre praksiser (eller tre følelser, tre intensjoner): gjøre, lide, se.48  

                                                                                                                                                                   Roland Barthes 

�

På tross av uenighet vedrørende fotografiets evne til å danne nærvær, mener jeg at det eksisterer 

mange berøringspunkter mellom Barthes’ tanker om fotografiet og Merleau-Pontys 

kroppsorienterte fenomenologi. Mette Sandbye har påpekt denne forbindelsen. Hun skriver: ”I 

Barthes’ analyse eksisterer fotografiets verden ikke på et objektivt grundlag, men får mening 

gennem mødet med den menneskelige bevidsthed som et nødvendigt og aktivt element i 

betydningstilblivelsen”. Sandbye henviser til Sartre og Husserl, men tilføyer at ”[d]erudover er 

[Barthes] (sandsynligvis) inspireret af Merleau-Pontys mere kropsligt orienterede fænomenologi 

(som han dog ikke referer eksplicit til, hvilket er påfaldende) og altså især af Sartre”.49 Jeg mener 

at Barthes kan sies å videreutvikle og nyansere Merleau-Pontys performative nærværsbegrep 

gjennom begrepet punctum, idet han med dette tar med seg den franske fenomenologens 

forestilling om overskridelse av skillet mellom subjekt og objekt gjennom den aktive, sansende 

kroppen, og gjør denne tanken anvendelig for analyser av fotografi.50 I lesninger av Det lyse 

rommet tas det sjelden hensynt til samsvaret mellom de to tenkerne. Jeg mener at man ved å ta 
                                                 
47 Maurice Merleau-Ponty: Kroppens fenomenologi. Overs.: Bjørn Nake. Oslo: Pax Forlag A/S, 1994, s. 38. 
48 Barthes, 2001, s. 18. ”Qu’est-ce que mon corps sait de la Photographie? J’observais qu’une photo peut être l’objet 
de trois pratiques (ou de trois emotions, ou de trois intentions): faire, subir, regarder.” Barthes, 1980, s. 22. 
49 Mette Sandbye: Mindesmærker: Tid og erindring i fotografiet. København: Forlaget Politisk Revy, 2001, s. 54. 
50 Det lyse rommet er skrevet på begynnelsen av 1980-tallet, i en periode der filosofi og kunstteori i stor grad var 
rettet mot tegnteorien og man ikke var opptatt av de kroppslige aspektene ved erfaringen. Da Barthes med sin bok 
om fotografiet ville ta opp igjen spørsmålet om sansning og kroppslighet ut ifra et fenomenologisk perspektiv, var 
det naturlig å gå til Merleau-Ponty, tenkeren som hadde skrevet mest utførlig om kroppens fenomenologi. I denne 
perioden (1970- og 80-tallet) var den franske filosofien sterkt franskorientert (det er påtagelig hvordan de fleste av 
tekstene Nancy Shawcross trekker frem som ”intertekster” til Det lyse rommet i Roland Barthes on photography er 
franske), og det er sannsynlig at Barthes allerede var kjent med Merleau-Pontys tenkning. En indikasjon på dette er 
også Merleau-Pontys tilhørighet til kretsen rundt Jean-Paul Sartre, forfatteren av boken L’Imaginaire, som Det lyse 
rommet er tilegnet.  
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den skjulte dialogen dem imellom i betraktning kan løse enkelte av problemene knyttet til 

fortolkningen av Barthes’ bok om fotografiet, og samtidig verne om dens kanskje viktigste 

kvalitet; varheten for fotografiets karakter av hendelse mellom subjektivitet og objektivitet. 

I likhet med Merleau-Ponty inntar også Barthes et fenomenologisk perspektiv, det vil si 

at han er opptatt av fotografiet slik det fremtrer for og i subjektet. Gjennom analyser av sin 

erfaring med konkrete fotografieksempler kommer han i Det lyse rommet frem til at erfaringen av 

fotografiet er todelt og innebærer en dialektikk mellom erfaringsnivåene studium og punctum. 

Studium er en parallell til den refleksive erfaringen Merleau-Ponty knytter til vår daglige omgang 

med verden. Begge erfaringer fremstår på bakgrunn av en distansert tilnærming som søker å 

ordne og objektivere omgivelsene, der vi forholder oss til verden som om dens fremtreden var 

uavhengig av vår subjektive, kroppslige væren i den. På samme måte som Merleau-Ponty ser vår 

daglige omgang med verden som basert på en passiv tilnærming til omgivelsene, innebærer også 

den erfaringsmodusen Barthes beskriver en distansert holdning overfor et objekt. ”Studium er til 

syvende og sist alltid kodet,” skriver Barthes.51 Studium er rettet mot en objektiverende 

fastleggelse av semantisk betydning, og ikke mot meningsproduksjon og fremtredelse for sin 

egen skyld. I denne erfaringsformen forholder vi oss til fotografiet på bakgrunn av vår kulturelle 

kunnskap, og som objekt for vår fortolkning.  

Punctum innebærer derimot en endret holdning til fotografiet. I denne erfaringsmodusen 

søker ikke betrakteren lenger betydning og definisjon, men å aktivt tre inn i en produktiv 

dialektikk med bildet gjennom sin kropp. Barthes beskriver denne erfaringen som en fotografisk 

ekstase; en overskridende erfaring der subjektet blir del av objektet gjennom sin innlevelse i 

bildet.52  Jeg mener at punctum konstituerer et nærvær tilsvarende det Merleau-Ponty knytter til 

erfaringen av Cézannes malerier, og i det følgende vil jeg redegjøre for denne sammenhengen.  

For Merleau-Ponty besitter maleriet en særegen fenomenologisk bestanddel fordi 

maleren ikke bearbeider sine sanseinntrykk intellektuelt før han nedfeller dem på lerretet, men 

projiserer den umiddelbare verdenen som kroppen hans oppfatter ut igjennom penselen. Han 

bruker Cézannes maleri av Mont Sainte-Victoire som eksempel, og påpeker hvordan fraværet av 

kunstnerens refleksjon og tanker muliggjør en materialisering av omgivelsene i maleriet slik de 

fremstår for våre kropper i den naturlige innstillingen. Merleau-Ponty mener at denne direkte 

                                                 
51 Barthes, 2001, s. 66. “Le studium est en definitive toujours code”. Barthes, 1980, s. 84. 
52 Barthes, 2001, s. 143. Begrepet ”ekstase”, som Barthes benytter for å beskrive punctums nærværserfaring, knyttes 
også i ordboksdefinisjonen til ”en følelse av å bli ett med verdensaltet”, og altså til en intersubjektiv erfaring.  
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forbindelsen mellom blikket og hånden gjør det mulig for betrakteren å umiddelbart gjenkjenne 

det spillet mellom ulike sansekvaliteter som ligger til grunn for hans egne erfaringer. Slik gjør 

vårt møte med maleriet oss oppmerksomme på tilsynekomstens forankring i det persiperende 

subjektet.  

Barthes’ beskrivelse av det fotografiske bildet som mekanisk-kjemisk tilvirket ligger tett 

opp til Merleau-Pontys beskrivelse av malerkunsten som en ikke-reflektert fremstillingsform. For 

Barthes umuliggjør den fotografiske tilvirkningsmåten fotografens totale dominans over det 

ferdige bildet, og åpner for en tilsvarende umiddelbar relasjon mellom ”kameraets øye” og 

referenten som den Merleau-Ponty beskriver mellom malerens øye og referenten. Barthes skriver:  

 

Fotografiet er bokstavelig talt en utstråling fra referenten. Fra en virkelig kropp som 
befant seg der, utgikk stråler som treffer meg, som er her, og hvor lenge denne 
overføringen varer har liten betydning; fotografiet av det forsvunnede vesen berører 
meg lik en stjernes forsinkede stråler. En slags navlestreng forbinder den fotograferte 
tingens kropp med mitt blikk: Selv om jeg ikke kan berøre det, er dette lyset et legemlig 
element, en hud jeg deler med den som er fotografert.53  

 

På bakgrunn av den umiddelbare relasjonen mellom referenten og fotografiet, mener Barthes at 

fotografiet åpner for nærværserfaring gjennom kroppslig gjenkjennelse, og tillegger fotografiet 

tilsvarende egenskaper som dem Merleau-Ponty tillegger Cézannes maleri. Som dette igangsetter 

også fotografiet en gjensidig konstituerende dynamikk mellom bilde og betrakter, der vi trer inn i 

en produktiv relasjon med objektet vi har foran oss.  

Barthes beskriver en slik sanselig erfaring i relasjon til André Kertész’ fotografi 

Fiolinistens ballade (1921). Bildet viser en blind sigøynerfiolinist som ledes av en liten gutt.  

”Men det jeg ser, ved hjelp av det ’tenkende øye’ som får meg til å tilføye fotografiet noe, er 

gaten av stampet jord,” skriver Barthes. Og videre: 

 

[D]ens tekstur forteller meg at jeg befinner meg i Sentral-Europa, jeg oppfatter 
referenten (her går fotografiet virkelig utover sine grenser: Er ikke dette det eneste 
beviset på dets kunst? Å avskaffe seg selv som medium, ikke lenger være et tegn, men 

                                                 
53 Barthes, 2001, s. 99. ”La photo est littéralement une emanation du référent. D’un corps reel, qui était là, sont 
parties des radiations qui viennent me toucher, moi qui suis ici; peu importe la durée de la transmission; la photo de 
l’être disparu vient me toucher comme les rayons différés d’une étoile. Une sorte de lien ombilical relie le corps de la 
chose photographiée à mon regard: la lumière, quoique impalpable, est bien ici un milieu charnel, une peau que je 
partage avec celui ou celle qui a été photographié.” Barthes, 1980, s. 126-127.  
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tingen selv?) og med hele kroppen gjenkjenner jeg grisgrendte strøk jeg passerte på 
mine reiser i Ungarn og Romania for lenge siden.54 [min kursiv]  

 

Uten å gå veien om tanke og språk, appellerer dette bildet direkte til hans sanser og aktiverer en 

kroppslig erindring om tidligere inntrykk og erfaringer gjort på reiser i det samme geografiske 

området bildet er fra. De fortidige sanseerfaringene blir slik premiss for den meningen som 

spilles ut i det nåtidige møtet med bildet.55  

Denne ikke-artikulerte betydningen fremstår for og igjennom ham alene, fordi den 

baserer seg på hans egne individuelle erfaringer. Det er som om den tørre jorden som den blinde 

fiolinisten beveger seg på, gir gjenklang i ham og åpner for en subjektiv erfaring som ikke kan 

beskrives med ord. Dette kommer av at det minnet om en sentral-europeisk stemning (un certain 

sens de Hongrie, for å si det med en omskrivning av Merleau-Ponty) som aktiveres i møtet med 

bildet, ikke er en konsekvens av en enkelthendelse eller av et separat inntrykk, men baserer seg 

på et helt kompleks av tidligere sanseerfaringer. Det er også et poeng hvordan den hardtrampete 

jordveien i bildet like gjerne kunne gitt assosiasjoner til en hvilken som helst vei i Frankrike eller 

Spania for en som levde før Barthes’ tid. For oss i dag gir det kanskje ikke assosiasjoner til 

Sentral-Europa i det hele tatt. Men ut ifra Barthes’ temporale perspektiv, og på bakgrunn av hans 

personlige erfaringer, utløser Kertész’ fotografi et helt eget sett med assosiasjoner. Slik 

demonstrerer han fotografierfaringens subjektive forankring.  

Forut for møtet med en engasjert betrakter viser ikke den tørre jorden i bildet av den 

blinde fiolinisten til annet enn seg selv. Men for enkeltbetrakterens skapende øye er dette 

billedelementet potensielt uendelig betydningsfullt og åpner for en ikke-begrepslig 

meningsproduksjon som finner sted mellom betrakteren og bildet. Barthes skriver: ”Enten 

[punctum] avgrenses eller ei, så er det et supplement: Det er det jeg føyer til et foto og som ikke 

desto mindre allerede er der.”56 I punctum igangsettes en meningsproduserende dynamikk 

mellom betrakter og bilde som er en konsekvens av en aktiv, kroppslig befatning med fotografiet. 

                                                 
54 Barthes, 2001, s. 58. “[…] or ce que je vois, par cet ‘œil qui pense’ et me fait ajouter quelque chose à la photo, 
c’est la chaussée en terre battue; le grain de cette chaussée terreuse me donne la certitude d’être en Europe centrale; 
je perçois le referent (ici, la photographie se dépasse vraiment elle-même: n’est-ce pas la seule prevue de son art? 
S’annuler comme medium, n’être plus un signe, mais la chose même?), je reconnais, de tout mon corps, les 
bourgades que j’ai traverses lors d’anciens voyages en Hongrie et en Roumanie.” Barthes, 1980, s. 74-77. 
55 På denne måten gjeninnfører Barthes her det forfattersubjektet han tok livet av i essayet “La mort de l’auteur” 
(forfatterens død) fra 1968 i form av den subjektive betrakteren.  
56 Barthes, 2001, s. 70. ”[…] qu’il soit cerné ou non, c’est un supplement: c’est ce que j’ajoute à la photo et qui 
cependant y est déjà.” Barthes, 1980, s. 89. 
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På bakgrunn av denne begynner figurene i bildet å leve, samtidig som betrakterens levende kropp 

fremtrer for bevisstheten hans. ”Fotografiet er i seg selv på ingen måte livaktig (jeg tror ikke på 

’levende’ fotografier), men det gir meg liv, og det er hva enhver opplevelse gjør,” forklarer 

Barthes.57 Fotografiet aktiverer en kroppslig kunnskap i betrakteren, og slik gjør denne erfaringen 

det mulig å forme oss et bilde av vår egen eksistens.  

Vår innlevelse i bildet gjennom punctum er en performativ erfaring, på samme måte som 

Merleau-Ponty beksriver nærværsrelasjonen som en performativ og skapende samhandling 

mellom verket og betrakteren. Og slik Merleau-Ponty knytter nærværserfaringen til en 

grunnleggende måte å være i verden på, ser det ut til at også Barthes tenker seg punctum som en 

åpning til en grunnleggende og fenomenologisk værensform. Han skriver: ”Jeg ser, jeg føler, 

altså merker jeg, betrakter jeg og tenker jeg.”58 Med dette knytter han sansningen til en primær 

erfaringsform.  

Dette innebærer også en særegen fenomenologisk opplevelse av tid. Som det eneste 

mediet som bekrefter det som har vært, bekrefter fotografiet uunngåelig også det som er, for uten 

nåtiden gir begrepet ”fortid” ingen mening. I punctum skjer et sammenfall mellom før og nå som 

gir betrakteren en eksistensiell og ikke-artikulert opplevelse av væren i tiden. Jeg finner det 

rimelig å koble denne erfaringen til Merleau-Pontys beskrivelse av den fenomenologiske tiden. 

Merleau-Ponty spenner opp motsetningen mellom den erfarte, fenomenologiske tiden og 

den objektiverende tiden vi forholder oss til i det daglige gjennom kronologien og gjennom 

objektive kategorier som dager, måneder og år. Kronologien får tiden til å fremstå som om den 

var uavhengig av vår subjektive erfaring, og som en endelig gitt størrelse som vi fyller med våre 

handlinger. Men i virkeligheten er ikke tiden en fast størrelse bestående av en serie øyeblikk som 

kan skilles fra hverandre, men erfares som en strøm av sanseinntrykk som vi bare kan dele opp 

ved å bevege oss over i en middelbar, reflekterende bevissthetsmodus. 

 Jeg mener at Barthes’ studium og punctum representerer et tilsvarende skille mellom 

objektiverende og fenomenologisk tid. I begynnelsen av den andre delen av Det lyse rommets 

beskriver han disse to ulike tidserfaringene i relasjon til noen portrettfotografier av moren. Det 

første bildet han trekker frem, viser henne som ung på et fotografi tatt før han selv ble født. I 

dette bildet er hun kledd opp for bytur og bærer en tidsriktig kjole og hatt med fjær. Men bildet 

                                                 
57 Barthes, 2001, s. 31. “La photo elle-même n’est en rien animée (je ne crois pas aux photos ’vivantes’) mais elle 
m’anime: c’est ce que fait toute aventure.” Barthes, 1980, s. 39. 
58 Barthes, 2001, s. 32. “[…] je vois, je sens, donc je Remarque, je regarde et je pense.” Barthes, 1980, s. 42. 
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gjør ikke videre inntrykk på ham, og erfaringen forblir et distansert studium. Grunnen til dette er, 

mener han, at hennes tidstypiske og iøynefallende bekledning leder hans oppmerksomhet bort fra 

henne som person og mot tilbehøret, klærne og staffasjen.  

Dette gjør at moren fanges i historien, i et tableau over en forgangen tid som sønnen 

verken klarer å identifisere seg med eller leve seg inn i. Derfor uteblik punctums 

virkelighetsillusjon. Morens liv får ikke temporal utstrekning gjennom sønnens imaginasjon, men 

forblir naglet til fotografiet. Denne betraktningsmåten bekrefter den objektiverende måten å tenke 

tid på som en rekke adskilte øyeblikk som er uavhengige av den singulære betrakteren. Barthes 

skriver: ”Historien er hysterisk: Den blir til kun når vi betrakter den – og for å betrakte den må vi 

befinne oss utenfor den.”59 Historien, kronologiens objektive tid, fremstår når han distanserer seg 

fra omgivelsene og overser den grunnleggende sammenhengen mellom tingenes fremtreden og 

det persiperende jeg’et. 

I forhold til andre bilder brytes derimot den objektive ”historien” ned, den tiden han ikke 

kan identifisere seg med, til fordel for Barthes’ egen historie. Grunnen til dette er at fotografiene 

viser gjenstander eller andre elementer som han kan gjenkjenne og knytte an til som subjekt. Et 

eksempel han trekker frem, er et bilde hvor han får øye på morens pudderdåse som hun alltid 

pleide å ha på nattbordet og en håndveske som hun var spesielt glad i. Disse billedelementene 

åpner for hans subjektive innlevelse i bildet og for en metonymisk ekspansjon fra punctum. 

Gjennom sønnens innlevelse får morens skikkelse i fotografiet også et liv utenfor bildets rammer. 

I denne erfaringen setter han som betrakter det fotografiske fragmentet inn i en større 

sammenheng, og på et imaginært nivå knytter han morens til den personligheten og fremtoningen 

hun hadde da hun levde. 

I denne erfaringen oppheves historiens ”rent intellektuell[e] språkbruk”,60 til fordel for 

Barthes’ private historie. Parallelt med at fotografiet trer frem på bakgrunn av Barthes’ subjektive 

erfaringer, utvikles hans jeg gjennom de nye erfaringene som kommer til. Slik Merleau-Ponty 

mener at Cézannes bilder synliggjør noe vi ikke kunne oppfatte i vår daglige omgang med 

verden, muliggjør fotografiet en erfaring av tilsynekomsten som forankret i fenomenologisk, 

subjektiv tid. Et metaforisk eksempel på denne opplevelsen er beskrivelsen av et portrett av ham 

selv, der han opplever at hans egen skikkelse fremtrer for ham på en ny måte: ”Iblant viser 

                                                 
59 Barthes, 2001, s. 81. “L’Histoire est hystérique: elle ne se constitue que si on la regarde – et pour la regarder, il 
faut en être exclu.” Barthes, 1980, s. 102. 
60 Barthes, 2001, s. 114. “[…] un pur discourse intellectuel”. Barthes, 1980, s. 146. 
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Fotografiet oss noe som vi aldri ser i et virkelig ansikt (eller i speilbildet), nemlig et genetisk 

trekk, den del av en selv eller en slektning som stammer fra en tidligere generasjon. På et bestemt 

foto har jeg min tantes ’fjes’.”61 I denne erfaringen ser Barthes seg selv som del av en slekt, og 

som del av en genetisk utvikling. På bakgrunn av denne hendelsen fremtår tiden som forskyvning 

og varighet, og ikke som en serie adskilte øyeblikk. Denne erfaringen tilsvarer den han beskriver 

i tilknytning til bildet av morens pudderdåse og veske. Slik han i dette bildet minnes den 

kroppslige erfaringen av ”den lett krøllete mykheten i silketøyet hennes og duften av pudder”,62 

finner han selve artens og slektens vedvarenhet i sitt eget portrett. 

I punctum griper med andre ord fortiden inn i nåtiden. Men dette er også en reversibel 

bevegelse, for vårt nåtidige møte med fotografiet vil også gripe inn i vår erindrede fortid. ”Ikke 

bare er Fotografiet i sitt vesen aldri noe minne (hvis grammatiske form ville være perfektum, 

mens Fotografiets tempus snarere er aoristen), men i tillegg blokkerer det hukommelsen, og blir 

fort et kontra-minne,” skriver Barthes.63 På tross av at fotografiet kan lyve, opplever vi det som 

sant, og slik har denne typen bilder evnen til å modifisere eller viske ut minnene våre til fordel for 

en forestilling basert på det vi ser i fotografiet. Derfor kan ikke punctum gjenopprette fortiden, 

men bare danne en fortid som aldri har vært nåtid på samme måte som Merleau-Ponty påpeker at 

enhver erfaring innebærer en ny fortid. 

Det er påtagelig hvordan Barthes ser den lille piken i bildet fra vinterhaven som sin mor, 

det vil si som en mor som hun ennå ikke var blitt på tidspunktet da bildet ble tatt. Dette viser 

igjen hvordan fortiden fremstår i lys av nåtiden og i relasjon til totaliteten av våre erfaringer i 

punctum. På denne måten baserer punctum seg på en erfaring av tiden som heterogen størrelse, 

og altså på en fenomenologisk tidserfaring lik den Merleau-Ponty beskriver. I vår daglige 

innstilling tenker vi gjerne fortiden som et avsluttet og endelig formet kapittel i livet, men i 

virkeligheten er tiden alltid i forandring. I punctum forholder vi oss til tiden som en slik 

prosessuell størrelse. 

                                                 
61 Barthes, 2001, s. 125. ”[…] la Photographie, parfois, fait apparaître ce qu’on ne perçois jamais d’un visage reel (ou 
réfléchi dans un miroir): un trait génétique, le morceau de soi-même ou d’un parent qui vient d’un ascendant. Sur 
telle photo, j’ai le ‘museau’ de la sœur de mon père.” Barthes, 1980, s. 160-161. 
62 Barthes, 2001, s. 82. “[…] la douceur froissée du crêpe de Chine et le parfum de la oudre de riz.” Barthes, 1980,  
s. 102. 
63 Barthes, 2001, s. 111. ”Non seulement la Photo n’est jamais, en essence, un souvenir (dont l’expression 
grammaticale serait le parfait, alors que le temps de la Photo, c’est plutôt l’aoriste), mais encore elle le bloque, 
deviant très vite un contre-souvenir.” Barthes, 1980, s. 142. 
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Mens Merleau-Ponty ser ut til å tenke seg maleriets nærværserfaring som en konsekvens 

av en oppløsning av motivet, er fotografiene Barthes trekker frem, verken utflytende eller uklare, 

men presenterer sine motiver med renhet og presisjon. For Merleau-Ponty umuliggjør dette en 

erfaring av varighet, for han tenker seg erfaringens temporalitet i relasjon til blikkets dvelende 

bevegelse over billedflaten. Han diskuterer en konkret, fysisk deltagelse i bildet. Barthes knytter 

derimot fotografiets tidserfaring til en hendelse som finner sted på et imaginært nivå. Dette gjør 

at han ikke ser en motivisk fremstilling av ulike perspektiver side om side som nødvendig for at 

man kan oppleve fotografiets varighet. 

Mens Merleau-Ponty i all hovedsak forholder seg til den konkrete sanseerfaringen av 

bildet, retter Barthes altså fokus mot betrakteren. Han åpner for en punktuell erfaring av nærvær 

som ikke har rot i en motivisk fremstilling av tid, men i et imaginært sammenfall av ulike 

tidsakser. Gjennom denne utvidelsen av nærværsrelasjonens handlingsrom blir det mulig for 

Barthes å tilbakevise Merleau-Pontys kritikk av fotografiets evne til å danne nærvær.64  

En erfaring av væren i tiden vil nødvendigvis også innebære en opplevelse av å bevege 

seg inn i fremtiden, fordi vi hele tiden gjør utkast til en fremtid som vi deretter griper etter 

gjennom våre handlinger og engasjementer i verden. Men det er ikke opplagt hva som gjør at 

Barthes slutter fra dette til at punctum alltid taler om døden. Han forsøker å forklare dette i 

relasjon til portrettfotografiet, fordi han mener denne effekten blir særlig tydelig i forhold til slike 

bilder. Vi går til fotografiet med en særlig intensjon, mener Barthes. Fordi fotografiet er et 

”direkte avtrykk av lyset fra et objekt belyst fra flere sider”, retter vi oss mot bildet som om det 

var virkelig.65 Fra dette forstår vi det videre som at den portretterte også var levende i øyeblikket 

da bildet ble tatt. Barthes forklarer: ”Ved å bekrefte at objektet har vært virkelig, skaper 

fotografiet i all hemmelighet en forestilling om at det er levende, takket være vrangforestillingen 

som gjør at vi tilskriver det virkelige en absolutt og liksom evig overordnet verdi. Men ved å 

henviser denne virkeligheten til fortiden (’dette har vært’), antyder fotografiet at den allerede er 

død.”66 Fordi den avbildete fryses fast i fotografiet, henvises bildets virkelighet til en forgangen 

                                                 
64 Mette Sandbye påpeker hvordan det er dette fokuset på den imaginære billeddannelsen som knytter Barthes’ 
tenkning til Sartres L’Imaginaire, som Det lyse rommet er tilegnet. Sandbye, 2001, s. 54. 
65 Barthes, 2001, s. 99. ”Car le noème ’Ça a été’ n’a été possible que du jour où une circonstance scientifique (la 
découverte de la sensibilité à la lumière des halogénures d’argent) a permis de capter et d’imprimer directement les 
rayons lumineux émis par un objet diversement éclairé.” Barthes, 1980, s. 126. 
66 Barthes, 2001, s. 97. ”[…] en attestant que l’objet a été reel, elle induit subrepticement à croire qu’il est vivant, à 
cause de ce leurre qui nous fait attributer au Réel une valeur absolument supérieure, comme éternelle; mais en 
déportant ce reel vers le passé (‘ça a été’), elle suggère qu’il est déjà mort.” Barthes, 1980, s. 123-124. 
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virkelighet og vi tenker at personen i bildet allerede er død. Dette gjør fotografiet til en påminner 

om livets forgjengelighet, i en erfaring av døden som eksistensbestemmende kategori. Og denne 

opplevelsen peker også refleksivt på vår egen død en gang i fremtiden: ”Den eneste ’tanken’ jeg 

kan tenke er at i forlengelse av denne død finnes også min egen død innskrevet, og mellom dem 

finnes det ikke annet å gjøre enn å vente”.67 I punctum taler fotografiet om hvordan også vi 

engang skal dø. 

Det viktigste eksemplet på denne slutningen fra den annens død til vår egen, er Barthes’ 

beskrivelse av bildet fra vinterhaven. I dette bildet opplever han å gjenfinne morens vesen, men 

fordi han ikke kan gripe henne i hennes materialitet, fremstår hun for ham som et savn eller 

spøkelse. Han leser døden inn i hennes fastfrosne skikkelse, og opplever hele hennes liv som en 

bevegelse mot døden. Dette er en bevegelse han også knytter til sitt eget liv, for i øynene til den 

lille piken i vinterhaven leser han samtidig inn sin egen død.  

For Barthes impliserer altså punctum en erfaring av livets endelighet, men det er ikke 

åpenbart hva denne koblingen bunner i. Flere kritikere, blant andre Barthes’ venn Derrida, har 

også rettet kritikk mot akkurat dette punktet i hans argumentasjon. I essayet ”The Deaths of 

Roland Barthes”, skrevet rett etter Barthes’ bortgang i 1980, spør Derrida om man virkelig kan ha 

noen erfaring av dødelighet, i og med at man aldri har opplevd sin egen død. Han er kritisk til 

Barthes’ idé om punctum som det singulære, subjektive og enestående, og påpeker at mening 

alltid vil bli til på bakgrunn av tidligere erfaringer.68  

Jeg har ikke kunnet finne en lesning av Det lyse rommet som gir en overbevisende 

redegjørelse for sammenhengen mellom Barthes’ punctum og betrakterens død. Uten å forsøke å 

fastlegge en endelig fortolkning av dette mangetydige partiet i Det lyse rommet vil jeg presentere 

to mulige fortolkninger som sammenlesningen med Merleau-Ponty åpner for.  

Den første tolkningen baserer seg på Merleau-Pontys idé om hvordan erfaringens 

mening er knyttet til den situasjonen opplevelsen opptrer innenfor. Det lyse rommets 

undersøkelse av fotografiet fremstår som et sorgarbeid og som en konsekvens av hans opplevelse 

av å miste moren sin. I boken forteller Barthes åpent om sorgen over å miste henne som han 

hadde levd hele livet sammen med, og om hvordan han følte at livet hans fremstod som uten mål 

og mening når hun ikke lenger fantes. Merleau-Ponty har påpekt hvordan verden alltid vil fremstå 

                                                 
67 Barthes, 2001, s. 113. 
68 Jacques Derrida: ”Roland Barthes”. I The Work of Mourning. Overs. Pascale-Anne Brault og Michael Naas. 
Chicago: University of Chicago Press, 2001, s. 31-67. 
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relativt til våre erfaringer, sinnsstemninger og evner, og derfor er det heller ikke til å undres over 

at Barthes’ opplevelse av bildet fra vinterhaven vil farges av tapet han nylig har opplevd. Det er 

ikke unaturlig at han kobler morens ubevegelige ansikt i fotografiet til hennes livløse og 

ubevegelige kropp i kisten. Og på bakgrunn av følelsen av å stå igjen med et liv uten innhold, er 

det naturlig at han knytter punctums eksistensielle erfaring av væren i tid til sin egen fremtidige 

død. 

I Photography: A critical introduction kritiserer Liz Wells Barthes for å ta for lite 

hensyn til den partikulære betrakteren og til konteksten betraktningen skjer innenfor. Hun 

skriver: ”[Barthes] takes relatively little account of the specificity of the spectator and reasons 

and contexts of viewing.”69 Jeg mener imidlertid at en lesning av Det lyse rommet som forholder 

seg til punctums ”mikroopplevelse av døden” som en konsekvens av den situasjonen 

betraktningen skjer innenfor, må tilbakevise en slik innvending. Morens død er den konteksten 

Barthes’ undersøkelse av fotografiet skjer innenfor, og forfatteren legger på ingen måte skjul på 

sammenhengen mellom disse omstendighetene og refleksjonene i Det lyse rommet. Et annet 

poeng er hvordan Barthes åpenbart posisjonerer seg som subjekt i teksten, og presenterer teksten 

som sine private og partikulære betraktninger. På bakgrunn av dette uttalte perspektivet fremstår 

Wells’ kritikk som ubegrunnet i mine øyne. 

 En annen fortolkningsmulighet tar utgangspunkt i Merleau-Pontys tanker om fenomenet 

intersubjektivitet. Merleau-Ponty knytter mennesket til en relasjonell væremåte. Både verden 

rundt oss og vårt eget ”jeg” fremtrer for oss gjennom vår aktive deltagelse i omgivelsene og vår 

omgang med andre mennesker. I Øyet og ånden beskriver han hvordan det finnes en refleksivitet 

i det synlige og mellom mennesker som gjør det mulig for min kropp å ”omfatte segmenter som 

er hentet fra andres kropper, akkurat som min substans kan overgå i dem, menneskene blir speil 

for hverandre”.70 Dette er et sentralt poeng allerede i Phenomenology of perception: ”Subjectivity 

and intersubjectivity […] find their unity when I either take up my past experiences in those of 

the present, or other people’s in my own.”71 Mennesket har med andre ord en evne til å gjøre 

andres erfaringer til sine egne, og til å gå over i andre menneskers kropper. 

Merleau-Pontys filosofi er sterkt påvirket av fenomenologiens grunnlegger, Edmund 

Husserl, så også med hensyn til bruken av begrepet intersubjektivitet. I Méditations cartésiennes 

                                                 
69 Liz Wells (red.): Photography: A critical introduction. 3. utg. London: Routledge, 2004, s. 33. 
70 Merleau-Ponty, 2000, s. 30-31.  
71 Merleau-Ponty, 2006, s. XXII. 
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(Cartesian meditations) fra 1931 beskriver Husserl verden som intersubjektivt erfart. Fordi vi 

gjenkjenner andres fysiske trekk som like som våre egne, mener han at menneskene har evnen til 

å projisere sine egne følelser over på den andres situasjon. Denne empatiske evnen gjør at vi kan 

leve oss inn i og ta del i andre menneskers liv, og gjøre deres erfaringer til våre egne. Husserl 

beskriver det på denne måten: 

 

What is specifically peculiar to me as ego, my concrete being as a monad, purely in 
myself and for myself with an exclusive ownness, includes <my> every intentionality 
and therefore, in particular, the intentionality directed to what is other […] In this pre-
eminent intentionality there becomes constituted for me the new existence-sense that 
goes beyond my nomadic very-ownness; there becomes constituted an ego, not as ‘I 
myself’, but as mirrored in my own Ego, in my monad.72 

 

Som mennesker er vi alltid rettet mot omgivelsene og mot andre, og har evnen til å ta andres 

eksistens opp i vår egen og slik overskride subjektets fysiske grenser. Også Merleau-Ponty tenker 

seg at denne muligheten til å leve oss inn i andres situasjon som en konsekvens av en felles 

kroppslighet. Fordi vi selv er kropper forstår vi den andre uten noe behov for språklig mediering.  

Det er en tilsvarende intersubjektiv relasjon Barthes knytter til fotografiets punctum: 

 

I den kjærligheten som Fotografiet (visse fotografier) vekker, lyder det en annen slags 
musikk, som bærer et underlig foreldet navn: medlidenhet. I tankene samlet jeg for siste 
gang sammen de bildene som hadde ’truffet’ meg (for slik virker punctum), 
eksempelvis av negressen med det tynne halskjedet [sic] og sko med remmer. I hvert og 
ett av dem gikk jeg uten unntak forbi det uvirkelige i det som ble fremstilt, jeg gikk 
sanseløst inn i skuespillet, inn i bildet, og omfavnet med mine armer det som er dødt, 
som skal dø, lik Nietzsche, da han den 3. januar 1889 kastet seg gråtende om halsen på 
en mishandlet hest: gal av medlidenhet.73 

 

I punctum erfarer ikke Barthes fotografiet som representerende medium, men som et møte med 

virkeligheten, der han betrakter den andre som medmenneske. På bakgrunn av denne relasjonen 

                                                 
72 Edmund Husserl: Cartesian meditations: An introduction to phenomenology. Overs. Dorion Cairns. London: 
Kluwer Academic Publishers, 1999, s. 94. 
73 Barthes, 2001, s. 140. “Dans l’amour soulevé par la Photographie (par certaines photos), une autre musique se 
faisait entendre, au nom bixarrement démodé: la Pitié. Je rassemblais dans une dernière pensée les images qui 
m’avaient ‘point’ (puisque telle est l’action du punctum), comme celle de la négresse au mince collier, aux souliers à 
brides. A travers chacune d’elles, infalliblement, je passais outre l’irréalité de la chose representée, j’entrais 
follement dans le spectacle, dans l’image, entourant de mes bras ce qui est mort, ce qui va mourir, comme le fit 
Nietzsche, lorsque le 3 janvier 1889, il se jeta en pleurant au cou d’un cheval martyrisé: devenue fou pour cause de 
Pitié.” Barthes, 1980, s. 179. 
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fremstår ikke den andre som objekt for et distansert studium, men som subjekt for en lidelse han 

selv kan ta del i. Gjennom den andres fastfrosne skikkelse i fotografiet henvises det reelle 

øyeblikket til fortiden, det vil si til en tid som ikke lenger er. På denne måten taler fotografiet om 

døden. Barthes skriver videre om hvordan denne erfaringen av den andres død innebærer en 

refleksivitet idet den samtidig gjør oss oppmerksomme på vår egen dødelighet. Jeg mener at det 

ovenfor siterte utdraget fra Det lyse rommet antyder at denne refleksiviteten kan betraktes som en 

konsekvens av menneskets evne til ”Einfühlung”, det vil si til innlevelse i den andres væren. I 

punctum lever vi oss inn i den andres intethet/ikke-væren, og projiserer den på vår egen kropp.  

Begge disse fortolkningene er plausible, og fordi denne delen av Det lyse rommet er 

mangetydig, er det vanskelig å skulle utelukke den ene eller den andre tolkningen. I alle tilfeller 

mener jeg at dette partiet demonstrerer hvordan Barthes’ perspektiv markerer et skritt videre fra 

poststrukturalismen, som Derridas innvending er forankret i. For Derrida er erfaringen 

grunnleggende språklig og denne tanken gjør det umulig å tenke seg kunnskap om noe man ennå 

ikke har erfart. Ved å åpne for den kroppslige nærværserfaringen og for nærvær på et imaginært 

nivå mener jeg likevel at Barthes kan tale om dødserfaring i relasjon til fotografiet. Hans 

omfavnelse av kroppen og sansningen er verdifull fordi den åpner for et utvidet meningsbegrep, 

som også inkluderer kroppslig og subjektiv betydning.  

Kritikere vil kunne innvende at begrepsparet studium og punctum fremstår som en 

videreføring av den distinksjonen mellom kropp og tanke som hele Merleau-Pontys 

fenomenologi er formulert som en innvending mot. Ifølge Merleau-Ponty kan man ikke skille 

mellom dem fordi tenkningen nødvendigvis betinges av forutgående sanseinntrykk, og kan 

betraktes som en intellektuell bearbeiding av disse. Jeg mener imidlertid at en lesning som tenker 

seg studium og punctum som adskilte erfaringer går på tvers av eksplisitte påstander i Det lyse 

rommet. Barthes skriver: ”Det er ikke mulig å sette opp noen regel for forbindelsen mellom 

studium og punctum (når det først er der). Det dreier seg om en samtidig tilstedeværelse, og det er 

alt man kan si om dét.”74 Innledningsvis gjør Barthes riktignok et frustrert forsøk på å holde 

begrepene adskilt ved å knytte dem til ulike billedelementer. I andre del av boken ser han derimot 

at studium og punctum ikke er iboende trekk i objektene han betrakter, men ulike erfaringsmodi. 

Det er opp til ham som betrakter å ta hensyn til begge aspekter ved erfaringen når han taler om 

                                                 
74 Barthes, 2001, s. 56. “Il n’est pas possible de poser une règle de liaison entre le studium et le punctum (quand il se 
trouve là). Il s’agit d’une co-présence, c’est tout ce qu’on peut dire”. Barthes, 1980, s. 71-72. 
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fotograiet. Han skriver: ”Det er opp til meg selv å velge mellom å la [Fotografiets] skuespill 

underkastes de perfekte illusjonenes siviliserte kode, eller å la det konfrontere meg med 

oppvåkningen av den umedgjørlige virkeligheten.”75 Slik tenker han seg studium og punctum 

som likeverdige erfaringsmuligheter. 

En annen innvending som har vært rettet mot Det lyse rommet er at Barthes ikke tar 

tilstrekkelig hensyn til sosiale og politiske forhold ved å gjøre erfaringen av fotografiet til en 

privat hendelse. Slik jeg ser det, tar ikke disse kritikerne i betraktning den glidende overgangen 

Barthes beskriver mellom studium og punctum. Ved ikke å etablere et absolutt skille mellom de 

to erfaringsmodiene mener jeg Barthes avviser en slik entydig tilnærming til fotografiet, og åpner 

for opplevelsen av fotografiet som en tosidig erfaring. På den ene siden er den subjektivt 

forankret, men på den andre siden er den også kollektiv og kulturelt mediert. Barthes’ tekst 

utelukker heller ikke en videre analyse av studium, med sikte på en diskusjon av fotografiets 

samfunnsmessige aspekter, men dette ikke er hans hensikt med Det lyse rommet. Her er det ikke 

Barthes’ ønske å ta til orde for meningens kulturelle forankring eller historiske betydning, men å 

peke på hvordan betydning ikke kan opptre uavhengig av en subjektiv sansende mottager. Det er 

her fotografiet kan være til hjelp, for gjennom punctum gir det tilgang til en uformidlet verden der 

subjekt og objekt ikke er adskilt, men virker sammen i en fotografisk ekstase.  

*** 

På bakgrunn av min påstand om en skjult dialog mellom Det lyse rommet og Merleau-Pontys 

fenomenologi, er det selvfølgelig relevant å spørre seg hvorfor Barthes aldri henviser eksplisitt til 

Merleau-Ponty i boken. Én grunn til det kan være at Barthes opplevde den andres ideer som så 

integrert i sin egen tenkning at han fant dem helt og holdent gjort til sine egne. En annen kan være 

at han mente at referanser og fotnoter ville være førende for lesningen av Det lyse rommet i en slik 

grad at det ville begrense verkets mangetydighet. Den kanskje mest overbevisende forklaringen er 

derimot historisk fundert: Roland Barthes var del av et teoretisk miljø der idealet ikke var å være 

teoretiker, men snarere intellektuell. Hans essayistiske skrivemåte kan betraktes som en 

konsekvens av dette idealet, og er et trekk vi ikke bare finner i Det lyse rommet, men som er 

gjennomgående i hele hans forfatterskap. Hovedvekten av hans litterære produksjon ble også 

                                                 
75 Barthes, 2001, s. 143. ”A moi de choisir, de soumettre son spectacle au code civilisé des illusions parfaites, ou 
d’affronter en elle le réveil de l’intraitable réalité.” Barthes, 1980, s. 184. 



37 37 

publisert som artikler og essays, og ikke i form av akademiske avhandlinger innenfor 

universitetsinstitusjonen.  

Uavhengig av denne diskusjonen er det åpenbart at Det lyse rommets fragmentkarakter og 

springende argumentasjon krever en sterk og aktiv leser. Jeg finner sammenlesningen med 

Merleau-Ponty verdifull fordi den åpner for artikulasjon av et performativt nærværsbegrep som tar 

hensyn til fotografiets karakter av hendelse mellom subjekt og objekt. Det er denne 

nærværsforståelsen jeg i de to neste kapitlene vil sette i verk ved å anvende Barthes’ 

punctumbegrep som analyseredskap på to fotografiske kunstverk som begge gjør 

menneskekroppen til hovedmotiv. Riktignok ikke den ”normalkroppen” vi vanligvis presenteres 

for i ukeblader, reklame og tv, eller i kunsthistoriens utallige fremstillinger av mennesket, men en 

skadet, amputert og lidende kropp.  

1980- og 90-tallets kunstteorietiske tilnærming til fotografiet, representert ved blant andre 

hovedfigurer som Douglas Crimp og Craig Owens, innebar i stor grad en orientering mot 

fotografiets tegnkarakter og semantiske mening. Forstått ut ifra ideen om verden som 

grunnleggende formidlet gjennom språk og kultur, fremstod fotografiet som leselig på samme 

måte som en bok, et maleri eller et musikkstykke. Jeg opplever denne tilnærmingen til fotografiet 

som paradigmatisk også i dag. Men bildene jeg vil trekke frem, demonstrerer 

tilkortkommenheten ved en slik semantisk innfallsvinkel. De krever en tilnærming som kommer 

dem i møte på erfaringens premisser, og som tar hensyn både til bildenes semantiske mening og 

til deres evne til å skape et rom for nærværserfaring. Ved å sette det teoretiske materialet fra 

oppgavens første kapitler opp mot konkrete kunsteksempler, vil jeg demonstrere verdien av en 

nærværsorientert tilnærming til fotografiet. Dessuten vil jeg nyansere det nærværsbegrepet 

Barthes presenterer gjennom sitt punctum. 
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[If my work] is theatre, contrivance, voyeurism, darkness, anger, love, it is all these things 

 and more – it’s me, for better or worse – the marriage of the body to the spirit,  

 the eye of flesh to the glass eye of the camera.76  

                                                                                                                                                             Joel-Peter Witkin 

�

I den amerikanske kunstneren Joel-Peter Witkins iscenesatte tableauer konfronteres vi med 

transvestitter, hermafroditter, dverger, siamesiske tvillinger og døde mennesker. Som fotografiske 

pastisjer over kjente kunstneriske motiver og stilarter er bildene bærere av referanser til den 

vestlige kunsthistorien. I så måte er det sort-hvite fotografiet Anna Akhmatova (1998) typisk for 

kunstnerskapet. I dette stillebenet utgjør en blek, amputert høyrearm sentrum i en dekorativ 

komposisjon plassert på en hvit duk. Den smale, knoklete hånden, de velformede neglene og den 

litt løse og pergamentaktige huden avslører at armen har tilhørt en eldre kvinne. Mens friske 

tusenfryd og druer tilsynelatende velter ut av amputasjonssåret, hviler hånden trett, men elegant 

mot en bordklokke som peker melodramatisk ett minutt på tolv.  

Klokken gir bildet en ladet stemning som også understrekes av de skarpe kontrastene 

mellom bildets lyse og mørke partier. Til høyre for armen finner vi en liten replika av Salvador 

Dalís skulptur Venus de Milo aux tiroirs (Venus fra Milo med skuffer) fra 1964. Dalís skulptur 

baserer seg på den hellenistiske marmorskulpturen som er kjent som Venus fra Milos, og 

representerer som den en kvinne med draperi rundt hoftene. I likhet med originalen mangler også 

Dalís skulptur begge armene, men på replikaen i fotografiet er det bare mulig å se at den høyre 

armen er borte. I likhet med Dalís skulptur, men til forskjell fra originalen, har den avbildete 

figuren åpne skuffer i brystet, magen og benet.77 I bakgrunnen av Witkins bilde ser vi den nedre 

delen av en rektangulær ramme med påmalt blomstermotiv. 

                                                 
76 Eugenia Parry: Joel-Peter Witkin. London: Phaidon, 2001, s. 5. Parry har hentet sitatet fra Witkins dagbok. 
77 Venus fra Milos ble laget mellom 150 og 124 f.Kr, og funnet i 1820 på den greske øya Milos. Skulpturens greske 
herkomst tilsier at den skulle omtales som Afrodite av Milos, men i dag er den likevel kjent under den samme 
gudinnens romerske navn, Venus.  
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I en rekke tekster har Witkin beskrevet hvordan han skaffer seg adgang til likhus og 

obduksjonssaler for å fotografere døde mennesker og likdeler. Denne motivkretsen gjør de 

tidligere verkene hans sjokkerende og morbide, men i de senere arbeidenes poetiske 

komposisjoner spiller de fotograferte kroppene og kroppsdelene en ny rolle. Her åpner de for 

kontemplasjon snarere enn avsky. Anna Akhmatova er et eksempel på et slikt senere arbeid. 

Ikke bare motivet, men også teknikken Witkin benytter i Anna Akhmatova er typisk for 

Witkins kunstnerskap. Bildene hans er som regel utført i sort-hvitt, og tilvirket gjennom en 

håndverksmessig og tidkrevende prosess. Den innebærer skraping av negativene, bleking og 

toning av printene under flere stadier i mørkeromsprosessen og en faktisk hendene-i-kjemkaliene-

trykkeprosess.78 Denne behandlingen setter sitt preg på bildenes overflater i form av riper og 

merker etter kunstnerens fysiske bearbeiding av printet, og skaper et bløtt uttrykk med myke 

overganger mellom de ulike billedelementene. Denne behandlingen av fotografiet kommer også 

til uttrykk i Anna Akhmatova, som har et antikvarisk preg og fremstår som om det har vært 

håndtert av flere generasjoner med uforsiktige hender.  

Jeg opplever dette bildet som et egnet eksempel på et fotografi som krever en 

mottagerorientert tilnærming. Dette vil jeg vise i den følgende analysen, der jeg nærmer meg 

Witkins bilde på bakgrunn av begrepene studium og punctum, i den rekkefølgen. 

*** 

Fotografiets tittel, Anna Akhmatova, viser til den russiske dikteren Anna Gorenko (1889 – 1966), 

som skrev sine verk under pseudonymet Anna Akhmatova. Witkins far var russisk, og kanskje 

var det gjennom ham fotografen ble opptatt av diktene hennes om den kreative kvinnens liv, 

skjebne og utfordringer under det stalinistiske diktaturet. Hun regnes i dag som en av Russlands 

viktigste moderne poeter, men i hennes egen levetid var hennes kunstneriske produksjon 

underlagt streng statlig overvåkning og sensur. Akhmatova tilhørte en gruppe russiske diktere 

som gikk under navnet akmeistene.79 I Verdenslitteratur: Den vestlige tradisjonen beskrives de 

på denne måten: ”[A]kmeistene [ønsket] å oppnå klarhet i uttrykket, og de var mer opptatt av 

objektets ytre form enn å søke etter en eventuell sjel, og som diktere så de seg selv som 

                                                 
78 For en mer utførlig beskrivelse av Witkins særegne mørkeromsteknikk, se Mette Sandbyes kapittel om Witkin i 
Det iscenesatte fotografi : Fem amerikanske fotografer: Duane Michals, Les Krims, Joel-Peter Witkin, Cindy 
Sherman og Eileen Cowin. København: Forlaget Politisk Revy, 1992. 
79 Gruppens navn kommer av det greske ”acme”, som betyr høydepunkt eller modning, og det har med andre ord 
ikke noe med navnet Akhmatova å gjøre. 
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håndverkere heller enn seere.”80 For dem var idealet en diktning forankret i et materielt nærvær, 

og ikke i en idealistisk forestilling om en direkte forbindelse mellom tingene og ideene. 

Ved å bruke Anna Gorenkos litterære pseudonym fremfor familienavnet hennes, er det 

også dikteren Witkin forholder seg til i sitt bilde. Dette kunstnermotivet gjentas også gjennom 

Venus-figuren. Venus er den romerske mytologiens ekvivalent til den greske mytologiens 

Afrodite, gudinnen for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet, og betraktes ofte som symbol på det 

kvinnelige. Mens mannen tradisjonelt har stått for tanke og ånd, har kvinnen vært knyttet til 

forestillinger om følsomhet, uttrykk og sensibilitet. I sammenheng med dette forstås ofte Dalís 

Venus-skulptur som pastisj over psykoanalysen, som forsøker å hente frem og eksponere 

menneskets ubevisste og ikke-artikulerte følelser og begjær. Dalís skulptur gir også direkte 

innsyn til Venus’ indre gjennom skuffene i kroppen hennes. 

Drueklasen er et dionysisk motiv, og gir tilsvarende assosiasjoner til kropp, sanselighet 

og kreativitet. Gjennom sammenstillingen med en bordklokke, det tradisjonelle symbolet for tid, 

taler bildet om skaperakten som temporal handling og prosess. Koblingen til kropp, følsomhet og 

kreativitet understrekes også ved at figuren i Witkins bilde mangler hodet, selv om dette er intakt 

hos både Dalís Venus og i den greske originalen. 

Men den lille replikaen mangler ikke bare hodet. I bildet vender hun den høyre skulderen 

mot betrakteren slik at vi kan se at hun også mangler den høyre armen og ”skrivehånden”, 

representert ved den amputerte høyrearmen i bildets sentrum. Dette motivet taler om en hemmet 

kreativitet, som vi i studium knytter til det stalinistiske diktatorveldets forsøk på å kneble Anna 

Akhmatova ved å frata henne muligheten til fri kunstnerisk utfoldelse. I Witkins bilde fremstår 

hun som symbol på undertrykket kreativitet, kunstnerisk skaperkraft og sanselighet. 

I fotografiets venstre side finner vi en klokke, som er et konvensjonelt symbol for død. 

Men klokken forbindes med bildets høyre side gjennom den amputerte armen. Armens bøyde 

stilling og de friske tusenfrydene og druene som springer ut av operasjonssåret, gir assosiasjoner 

til et overflødighetshorn. Dette er et symbol på liv, i likhet med druene, som er et dionysisk 

symbol for det samme. Fruktbarhetsgudinnen Venus er også plassert i denne siden av bildet.  

I vesten skal bilder tradisjonelt leses fra venstre mot høyre, og på bakgrunn av en slik 

kulturelt betinget tilnærming etableres en forskyvning fra død til nytt liv, og fra tilbakeholdt 

                                                 
80 Jon Haarberg, Tone Selboe og Hans Erik Aarset (red.): Verdenslitteratur: Den vestlige tradisjonen. Oslo: 
Universitetsforlaget, 2007, s. 469. 
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skaperkraft til en fri kreativitet. Tusenfrydene kan sees som en humoristisk kommentar til denne 

overgangen, gjennom referansen til det engelske uttrykket ”push the daisies”. Uttrykket viser til 

det å være død og bli ”lagt under torva” slik at kroppen blir gjødning for tusenfryd og andre 

blomster. Slik taler bildet om menneskekroppens iboende kreativitet og skaperkraft.  

Mens det fotografiske bildet gjerne knyttes til mekanikk og kjemi, en kobling som også 

gjøres i Det lyse rommet, forbindes den fysiske tilvirkningen av kunst oftere med det malte bildet. 

På et symbolsk nivå spenner også Witkin opp flere referanser til dette mediet. Av disse er 

stilleben-komposisjonen den mest åpenbare. Denne komposisjonsformen er tett forbundet med 

1600-tallets barokke maleri. Også lysbruken i Anna Akhmatova gir assosiasjoner til det barokke 

maleriet, og da særlig til den italienske kunstneren Caravaggios bruk av chiaroscuro-teknikken, 

en malerisk teknikk som fremhever kontrasten mellom maleriets mørke og lyse partier. Også den 

malte trerammen i bildets bakgrunn henviser til maleriet, både som billedramme og gjennom de 

synlige penselstrøkene den er dekorert med.  

I modernismen var man opptatt av å understreke de ulike medienes særtrekk, og 

flatekarakteren ble oppfattet som maleriets viktigste kjennetegn. I Witkins fotografi gjør det høye 

perspektivet at vi tilsynelatende ser ned på den hvite duken. Dens konturer og skyggevirkninger 

viskes ut på grunn av lyset som faller inn ovenfra, fra en lyskilde utenfor bildets rammer. Dette 

får duken til å fremstå som et lerret som kunstneren har påført riper og merker liksom ekspressive 

penselstrøk.81  

Witkins skraping av billedflaten har en parallell i 1800-tallets eksperimenter med 

gummitrykk, som også innebar skraping og merking av trykkene for å gi inntrykk av lerret. På 

denne måten ønsket datidens fotografer å sette det relativt nye fotografiske mediet i forbindelse 

med maleriet, for slik å forsvare det som kreativ uttrykksform. Gjennom denne parallellen skaper 

strekene og ripene i Anna Akhmatova referanser til det historiske fotografiet og til en tid da 

fotografier ble betraktet som objekter på en helt annen måte enn de blir det i dag. Ripene henleder 

betrakterens oppmerksomhet mot verkets overflate og gjenstandskarakter, og kan betraktes som 

ledd i en piktorialistisk strategi. Det vil si en strategi for å få frem likhetene mellom fotografiet og 

maleriet.  

                                                 
81 De abstrakte ekspresjonistene har blitt kritisert for å gjøre de ”personlige penselstrøkene” til tegn for det 
subjektive. Ved å betrakte verket ut ifra et nærværsestetisk synspunkt, og ikke ut ifra et produksjonsestetisk 
perspektiv, mener jeg likevel at man fortsatt kan argumentere for en fenomenologisk nærværserfaring i relasjon til 
deres malerier. 
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Mens maleriet ikke kan reproduseres, finnes det flere eksemplarer av Anna Akhmatova. 

Men gjennom Witkins spesielle mørkeromsteknikk fremstår hvert bilde likevel unikt. Kunstneren 

har også trykket bildene i ulike størrelser, og dette understreker også enkeltbildets singulære 

status. Gjennom kunstnerens bearbeiding av motivene benektes fotografiets reproduserbarhet 

som distinksjonskriterium for maleri og fotografi. Mens modernistene var opptatt av 

enkeltmediets særtrekk, gjør Witkin en postmoderne kobling mellom de to billedtypene. Slik 

retter han betrakterens oppmerksomhet mot den gjenstandskarakteren fotografiet og maleriet har 

felles, men som undertrykkes innenfor den postmoderne fotografidiskursen. Slik Anna 

Akhmatova opplevde at det stalinistiske regimets sensur begrenset hennes kreativitet og 

kunstneriske utfoldelse, er kanskje denne intellektualistiske tilnærmingen det Witkin opplever 

som den største trusselen mot kreativitet og formgivning i dag. 

I Photography’s antiquarian avant-garde trekker Lyle Rexer frem en rekke 

samtidsfotografer som på tilsvarende måte som Witkin forholder seg til fotografiet som fysisk 

objekt ved å benytte seg av eldre fotografiske teknikker. Dette gjelder blant andre fotografer som 

Sally Mann, Jayne Hinds Bidaut, Jerry Spagnoli og Adam Fuss. Dette kan tyde på at Witkin ikke 

er alene om å erfare reduksjonen av fotografiet til mekanikk og kjemi som problematisk.82 

Gjennom ulike formale grep, og særlig gjennom skrapingen av bildets overflate, peker 

kunstneren på de mulighetene for fysisk manipulasjon som fremkallingen tilbyr, og åpner for en 

håndverksmessig forståelse av fotografiet. Dette er hva bildets studium forteller oss. 

*** 

Punctum er snarere den erfaringsmuligheten som åpner seg for oss dersom vi følger Witkins 

anvisning om å vende oss mot verkets gjenstandsnivå og om å åpne oss for den affekten som kan 

springe ut av dette møtet. Ved å forholde oss kroppslig sansende til verket som tilsynekomst, 

overflate og form, inntar vi en ny holdning overfor Anna Akhmatova enn det distanserte studium. 

På bakgrunn av det nye perspektivet fremstår ikke lenger bildets antikvariske uttrykk, riper og 

merker som referanser til det tidlige fotografiet eller som leselige tegn, men som spor etter 

kunstnerens faktiske tilstedeværelse under tilvirkningsprosessen. Dette innebærer en metonymisk 

ekspansjon fra verket som trekker inn den tid- og energikrevende prosessen bak det ferdige 

                                                 
82 Lyle Rexer: Photography's antiquarian avant-garde: The new wave in old processes. New York: Harry N. Abrams 
Inc., 2002. 
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bildet. Mens verkets studium innebærer en billedlig dialog med andre kunstverk, trekkes den 

singulære betrakteren inn som samtalepartner og medskaper av bildets mening i punctum.  

Dette endrede perspektivet innebærer en forskyvning i betraktersituasjonen fra en 

semantisk fortolkende tilnærming til en sansende og deltagende holdning rettet mot verket som 

tilsynekomst. Slik fungerer fotografiet som en slags billedlig parallell til Det lyse rommets 

palinodi. På samme måte som palinodien innebærer et perspektivskifte og en endret metode, skjer 

det i og med Witkins kunstneriske strategi en forskyvning fra én erfaringsmodus til en annen. Idet 

fortolkningen avbrytes, trer vi inn i bildet som aktive medskapere av fotografiets mening, og 

distansen mellom det fotografiske objektet og den erfarende mottageren viskes ut. Ved å la 

bildets symbolske nivå vise til fotografiets sanselige nivå og erfaringens punctum, åpner Witkin 

for en intersubjektiv erfaring idet mottageren setter det fotografiske fragmentet inn i en større 

sammenheng. Dette gjør meningen til et resultat av en utveksling mellom subjekt og objekt. I 

denne overskridende erfaringen blir vi som mottagere bevisst den dialektiske utvekslingen 

mellom bildets symbolske og sanselige nivå, i en refleksiv opplevelse av meningens forankring i 

vårt situerte selv. 

I boken Manet, Flaubert and the emergence of modernism: Blurring genre boundaries 

skriver Arden Reed om hvordan den karakteristiske ”tache” (malingsflekken) i det modernistiske 

maleriet er opphav til en dobbel erfaring fordi den krever en både betraktende og lesende 

mottager, det vil si en mottager som ser både ”med øyet og ånden”.83 På den ene siden krever 

flekkene fortolkning, enten som tegn for den modernistiske stilen eller med utgangspunkt i det 

representerte motivet. For eksempel vil en hvit flekk i et maleri av et blått hav kunne tolkes som 

seilet på en båt, eller en rød flekk i et maleri av et jorde tolkes som en traktor eller slåmaskin. 

Men på et annet og parallelt nivå ledes mottagerens oppmerksomhet mot malingflekken som 

materiell størrelse. På dette nivået avbrytes fortolkningen til fordel for en sanselig, visuell 

erfaring av bildet som gjenstand. ”To call attention to the painted surface with obtrusive brush 

strokes thwarts the beholder’s efforts to enter the picture’s imagined world,” skriver Reed.84 

Gjennom denne malingflekkens dobbelkarakter stokker den også om på våre visuelle vaner: ”The 

tache[’s] creative power depends on its subverting habitual practices of seeing”.85 Gjennom 

                                                 
83 Arden Reed: Manet, Flaubert and the emergence of modernisme: Blurring genre boundaries. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003. 
84 Op. cit., s. 57-58. 
85 Op. cit., s. 58. 
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malingflekkens dobbelkarakter blir betrakteren seg bevisst erfaringens både kroppslige og 

språklige aspekter. 

Jeg mener at Witkins tilsynelatende skjødesløse riping og merking av Anna Akhmatova 

fungerer på tilsvarende måte som Reeds ”taches”. På den ene siden kan de leses som 

henvisninger til modernismens ”personlige penselstrøk”, mens de på den annen side byr seg frem 

for sansning og følelsesmessig erfaring som indeksikalske spor etter den kunstneriske 

tilvirkningsprosessen.86 Muligheten for aktivering av begge disse meningslagene ligger i 

betrakteren, som kan velge å forholde seg enten distansert og objektiverende til fotografiet, eller å 

tre inn i bildets meningsproduksjon gjennom dørene den merkede billedflaten holder åpne for 

oss. På bakgrunn av en paradigmatisk kontekstualiserende innfallsvinkel til kunsten, er disse 

dørene vanskelige å få øye på. Men ved å konstruere bildet på en slik måte at studium taler om 

kunstverkets sanselige nivå, fører Witkin med det samme betrakteren bortenfor den fortolkende 

erfaringsmodusen og åpner for en erfaringsmessig forskyvning fra distansert lesning til en 

deltagende, sansende erfaring. Denne forskyvningen retter også betrakterens oppmerksomhet mot 

erfaringen selv og mot meningens forankring i et subjektivt perspektiv, og muliggjør en 

nostalgisk erfaring av tid, bevegelse og prosess.  

Betraktet ut ifra en estetisk synsvinkel skaper merkene i billedflaten et punctum som 

aktualiserer det fortidige tilvirkningsøyeblikket. På denne måten bryter kronologien sammen i 

erfaringen av nærhet til den tilgrunnliggende tilvirkningsakten. Denne erfaringen innebærer en 

temporal forskyvning som tilsvarer den Barthes beskriver i relasjon til fotografiets referanse. I 

møtet med Witkins bilde har vi en følelse av tidens gang og øyeblikkets forgjengelighet, som vi 

også knytter til vår egen eksistens. Idet forskyvningen fra en språklig orientert tilnærming til 

Anna Akhmatova glir over i en sansende innstilling til det samme bildet, åpenbarer 

tilsynekomsten seg som realisert i det erfarende subjektet.  

Innsikten om verden som forankret i oss og i vår tenkende og sansende omgang med 

omgivelsene, innebærer en foruroligende forståelse av hvordan vår død innebærer tapet av en hel 

                                                 
86 Her henviser jeg til Charles S. Peirces forståelse av indeks som den tegntypen som får mening på bakgrunn av en 
fysisk forbindelse til sin referent.  Charles S. Peirce: Selected writings: Values in a universe of chance. New York: 
Dover Publications, Inc., 1966, s. 391.  I essayet ”Notes on the index: Seventies art in America” (1977), som jeg 
kommer tilbake til avslutningsvis i oppgaven, knytter Rosalind Krauss fotografiet til en slik direkte og fysisk 
forbindelse til sin referent. Når jeg bruker begrepet indeks, viser jeg imidlertid ikke til et uformidlet, spatialt nærvær 
mellom tegn og referent, men om en erfart forbindelse.  
Rosalind Krauss: “Notes on the index: Seventies art in America” [1977]. I The originality of the avant-garde and 
other modernist myths. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985, s. 196-219.   
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verden – verden for oss. Det er denne melankolske erfaringen Anna Akhmatova formidler dersom 

vi går aktivt inn i bildet med en fenomenologisk bevissthet åpen for nærværserfaring og 

sanselighet. Slik kan man si at mottagerens performative innlevelse i bildet, det vil si betrakterens 

aktivt meningskonstruerende tilnærming, gjør det mulig for Venus å gjenforenes med sin 

amputerte høyre hånd. 

På et performativt nivå muliggjøres dermed akmeistenes ønske om et kunstnerisk uttrykk 

forankret i et materielt nærvær, og ikke i en idealistisk forestilling om en direkte forbindelse 

mellom tingene og ideene. Ripene og merkene i Witkins bilde er spor etter kunstnerens konkrete 

behandling av billedflaten. Betrakterens nærværserfaring derimot, springer ikke ut av en direkte 

kontakt med bildet, men blir en effekt av bildets komposisjon ved at betrakteren tilføyer det et 

"dette-har-vært". For Roland Barthes er evnen til å bekrefte det som har vært selve fotografiets 

vesen. Han skriver: ”Det som skjer [i forbindelse med Fotografiet] er at virkeligheten og fortiden 

knyttes sammen.”87 Men mens dette for Barthes innebærer en bekreftelse av referentens 

tilstedeværelse foran kameraobjektivet, bekrefter Anna Akhmatova avsenderens tilstedeværelse i 

produksjonsprosessen. 

Den gestiske nærværsformen som Anna Akhmatova er et eksempel på, innebærer en 

måte å tenke relasjonen mellom kropp og verk på som faller utenfor Barthes’ horisont. Han 

reduserer kunstnerens inngripen til trykket på utløserknappen. Merleau-Ponty er en tenker som 

diskuterer den sammenhengen mellom kropp og verk som opprettes i og med den fysiske 

behandlingen av kunstverket, men heller ikke han drøfter fotografiet i relasjon til en kunstnerisk 

tilvirkningsakt. Witkin demonstrerer hvordan kunstneren har langt større innflytelse både over 

fotografiet som objekt og over vår erfaring av det, enn det de tenker seg. Jeg mener også at han 

utnytter dette for å fremkalle et mottagerens punctum, som en erfaring med de samme 

karakteristika som det punctum Barthes beskriver i relasjon til fotografiets virkelighetseffekt.  

Barthes ser en estetisk holdning som betingelse for at en slik nærværsrelasjon kan 

oppstå, og på samme måte krever de indeksikalske sporene etter Witkins bearbeiding av motivet 

at vi oppgir den semantiske fortolkningen til fordel for innlevelse og sansning. Mens Barthes 

altså ser bevisstheten om distansen mellom fotograf og bilde – i form av det tekniske apparatet – 

                                                 
87 Barthes, 2001, s. 95. “[Dans la Photographie i]l ya double position conjointe: de réalite et de passé.” Barthes, 
1980, s. 120. 



46 46 

som premiss for punctum, antyder Anna Akhmatova en dypere sammenheng mellom kunstner og 

verk.  

*** 

Det er et problem at fortolkninger av Witkins bilder gjerne forblir i et overfladisk studium, og 

ikke trenger inn i de performative aspektene ved bildene hans – et problem som også kan knyttes 

til postmoderne fotokritikk generelt. På denne måten reduseres fotografiene enten til gjentagelser 

av den postmoderne kritikken av forestillingen om autentisitet og originalitet, eller de gjøres til 

biografisk materiale ved at de blir drøftet i relasjon til kunstnerens privatliv. Denne 

kontekstualiserende tilnærmingen forholder seg ikke i tilstrekkelig grad til det sanselige møtet 

mellom bilde og betrakter, og på denne måten blokkeres muligheten for det punctum som ligger i 

sporene etter den kunstneriske gesten. Slik Anna Akhmatova opplevde at det stalinistiske 

regimets sensur begrenset hennes kreativitet og kunstneriske utfoldelse, er kanskje denne 

intellektualistiske tilnærmingen det Witkin opplever som den største trusselen mot kreativitet og 

formgivning i dag. 

Ved å etablere forskyvninger mellom fotografiets symbolske nivå og gjenstandsnivå 

opplever jeg at Anna Akhmatova fører mottageren over i en tilnærming som ikke er distansert, 

men aktiv, engasjert og ”med-nærværende”. Tilsynelatende appellerer bildet til den 

fortolkningshungrige betrakteren, men det intrikate nettverket av referanser som spennes opp 

gjennom studium fører ikke frem til en semantisk mening ”bak” verket, men til fotografiet selv 

som form og overflate. Etter omhyggelig å ha demaskert bildets kulturelle mening, står vi ikke 

igjen med annet enn hva enhver har tilgang til i ett blikk – verket som gjenstand og den 

inderligheten og nærværet som ligger i denne opplevelsen. Witkin viser oss hvordan 

fraværstenkningen har gjort oss blinde for dette aspektet ved fotografiet, og i dette ligger Anna 

Akhmatovas subversive kvalitet. Han gjør det mulig å igjen tenke fotografiet som sanseerfaring.  

Barthes fordømmer iscenesettelse på grunnlag av at det oppfordrer til et kunstblikk, men 

jeg mener at Witkin i Anna Akhmatova benytter seg av dette grepet som en mulighet snarere enn 

en begrensning. Ved å konstruere bildet på en slik måte at det språklige meningsnivået, studium, 

peker på de mulighetene for sanselig erfaring som ligger i sporene etter den gestiske 

behandlingen av motivet, lokker han mottageren til seg som sansende deltager i 

betydningsproduksjonen.  
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Barthes skriver dette om punctum: ”Visse detaljer er i stand til å ’treffe’ meg. Om de 

ikke gjør det, kommer det sannsynligvis av at de med hensikt er plassert der av fotografen.”88 For 

ham er punctum altså vanligvis knyttet til erfaringen av et tilfeldig element som kom med i bildet 

uten at fotografen var seg det bevisst.  Witkin åpner for nærvær i det iscenesatte studiofotografiet, 

og dette gjør at man ikke lenger kan omtale punctum på denne måten. Jeg mener at Witkins Anna 

Akhmatova danner nærvær på grunn av fotografens aktive rolle, og ikke på tross av denne, og 

slik setter bildet spørsmålstegn ved det man med Michael Fried kan betrakte som Barthes’ ”anti-

teatrale poeng”.89.  

Gjennom koblingen av symbolikk og sanselighet åpner Witkin for en erfart forskyvning 

fra semantisk lesning til sanseerfaring. Slik demonstreres Barthes’ poeng om hvordan studium og 

punctum ikke kan adskilles, men er likeverdige erfaringsmuligheter. Gitt dette vil den rikeste 

erfaringen av Anna Akhmatova være den som er fleksibel i forhold til dynamikken mellom de 

ulike betrakterposisjonene og som kobler semantisk lesning med et kroppslig engasjement i en 

uopphørlig pendling mellom nærvær og fravær. 

På denne måten uttrykker Witkins bilde et bevisst forhold til meningens stadige 

forskyvning og utsettelse, samtidig som det demonstrerer en eksistensiell bevissthet om vår 

sanselige måte å være i verden på. Anna Akhmatova står for en kompleks dynamikk mellom 

nærvær og fravær som ikke stemmer overens med et syn på postmoderne fotografi som 

fraværende og språklig, noe som ofte følger av den dominerende tegnteoretiske kunstkritikken. 

David Nebredas bokprosjekt Autoportraits, som jeg vil diskutere i det følgende kapitlet, 

representerer en tilsvarende tilnærming til kroppen som sanselig erfaring og levd liv. Hans 

nærværsstrategi skiller seg likevel fra Witkins. Mens amerikanerens strategi kommer til uttrykk 

gjennom omfattende fysisk inngripen i fremkallingsprosessen og en kompleks komposisjon, 

utnytter den spanske kunstneren den fotografiske virkelighetseffekten som Barthes drøfter i Det 

lyse rommet. Dette gjør Barthes’ tanker om fotografiet egnet for neste kapittels undersøkelse av 

Nebredas selvportretter. 

 
 

 

                                                 
88 Barthes, 2001, s. 61. ”Certains détails pourraient me ’poindre’. S’ils ne le font pas, c’est sans doute parce qu’ils 
ont été mis là intentionnellement par le photographe.” Barthes, 1980, s. 79. 
89 Se: Michael Fried: ”Barthes’ punctum”. I Critical Inquiry 2005, nr. 31: 539-574 
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Når alt kommer til alt, mellom den selvpålagte stillheten, uavhengig av 

hvilken idé om eller ønsket tidspunkt for liv eller død, den liksomkjente 

grensen og den definitive stillheten, er det bare en kort bue av skrik i hvilken 

vi må bestemme om valget vårt er vår egen eller den annens død.90 

David Nebreda 

 

Den spanske kunstneren David Nebreda er utdannet ved kunstakademiet i Madrid, men selvlært 

som fotograf. Selv om han begynte å ta bilder på allerede begynnelsen av 1980-tallet, var det 

først i 1999 at han begynte å stille ut de urovekkende selvportrettene av sin egen utmagrede 

skikkelse. Nebreda er diagnostisert med en uhelbredelig paranoid schizofren lidelse, og 

mesteparten av tiden lever han isolert i leiligheten sin uten kontakt med omverdenen, ikke engang 

gjennom tv, radio eller aviser. De siste årene har han unngått å treffe andre mennesker og til og 

med å møte sitt eget bilde i speilet. Nebreda strukturerer livet gjennom en streng orden og askese 

der han underkaster kroppen en rekke rituelle øvelser i selvskading, blant annet gjennom faste, 

pisking, brennmerking og innsmøring av kropp og ansikt med egne kroppsvæsker. Denne 

disiplineringen av eget liv danner også utgangspunkt for kunstnerskapet, som består av utallige 

selvportretter som viser kunstneren i sterk smerte under eller etter utøvelsen av de selvpålagte 

prøvelsene. I de selvskrevne tekstene i fotoboken beskriver han både selvskadingen og 

fotograferingen av den som forsøk på å fastholde såvel en ”form for orden” som varige 

referansepunkter i en schizofren eller ”dobbel” virkelighet, der identiteten hans stadig unnslipper 

ham.91 

Slik jeg ser det, demonstrerer Nebredas bilder verdien av en tilnærming som fokuserer på 

effekten på mottakeren, og ikke – som man ville gjøre innenfor et tradisjonelt produksjonsestetisk 

perspektiv – på kunstneren bak verket. Den franske kunsthistorikeren Jean Clairs artikkel 

”L’immortalité mélancolique” (Den melankolske udødeligheten) fra 2005 er et eksempel på 

                                                 
90 Min oversettelse av: “En fin de compte, entre le silence auto-imposé, n’importe quelle idée ou temps désiré de vie 
ou de mort, la limite quasi-connue et le silence definitive, il y a seulement un arc bref de cri dans lequel nous devons 
decider si notre choix est celui de notre propre mort ou celui de la mort de l’autre.” Nebreda, 2000,  s. 181. 
91 Nebreda, 2000, s. 183.  
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sistnevnte tilnærming. Der reduseres Nebredas kunstnerskap til den psykiske diagnosen hans. 

Clair mener at Nebreda lider av sykdommen Cotards delirium, en vrangforestilling som gjør at 

man føler at kroppen ikke lenger er ens egen og at man derfor heller ikke trenger å ta hensyn til 

den. Han ser forfatteren Antonin Artauds kunstnerskap som en konsekvens av den samme 

sykdommen, og fordømmer Gilles Deleuze og Félix Guattari som ser Artauds forkasting av alle 

regler som uttrykk for geni. Clair ser derimot de radikale diktene og skuespillene hans som en gal 

manns verk, og slutter fra dette at de ikke kan betraktes som kunstverk.92 I mine øyne er dette en 

forhastet slutning, for jeg mener at et kunstnerisk uttrykk ikke kan reduseres til noe bakenfor 

verket selv og erfaringen av det. Og selv om det skulle vise seg at David Nebreda ikke er en reell 

person, men en iscenesatt kunster, ville ikke dette redusere virkningen av Autoportraits. 

Uavhengig av kunstnerens diagnose, er det noe ved Nebredas bilder som treffer oss. Jeg mener at 

det er denne effekten, snarere enn relasjonen mellom kunstverket og kunstnerens psykisk lidelse, 

det er interessant å undersøke.93  

Autoportraits (Selvportretter) er et prosjekt realisert i bokform som består av fotografiske 

og malte selvportretter. Sistnevnte er tilvirket i kunstnerens eget blod. Dessuten består 

Autoportraits av selvbiografiske tekster som tematiserer schizofreni, masochisme og fotografi. 

Fotografiene er både i sort-hvitt og farger, og presenteres innenfor fire kapitler organisert i 

kronologisk rekkefølge etter de ulike stadiene i sykdomsprosessen, fra han begynte å fotografere 

etter sin første innleggelse på psykiatrisk klinikk i 1983 og frem til bokens utgivelse i 1999. 

Selvskadingen fremstilles uten bruk av digital manipulasjon og med tradisjonell kjemisk ikke-

bevegelig film. Det er likevel ikke snakk om en enkel, ”dokumentarisk” fremstillingsform. 

Bildene fremstår som tradisjonelt kunstfotografi på den måten at de åpenbart er iscenesatt for 

fotografen, som i dette tilfellet er Nebreda selv. I likhet med Witkins bilder er de bærere av 

referanser til den vestlige kunsthistorien, om enn ikke like eksplisitt som Anna Akhmatova.  

Teknisk preges Nebredas fotografier av presis komposisjon og fargemessig klarhet, og 

dette gir dem en særegen skjønnhet på tross av motivenes morbiditet. Motivisk gir de 

assosiasjoner til 1500-tallsfremstillinger av Jesu lidelseshistorie, slik vi kjenner den fra blant 
                                                 
92 Jean Clair: ”L’immortalité mélancholique”. I Mélancolie: Genie et folie en Occident. Paris: Réunion des Musées 
Nationaux/Gallimard, 2005, s. 434-438. 
93 Selv om Nebreda er spansk, er Autoportraits utgitt på fransk og på et fransk forlag, og også tekstene i boken er 
oversatt fra spansk til fransk. Oversettelsene er gjort av Juan Alonso, men de er alle gjennomgått av kunstneren selv. 
I enkelte av bildene i boken har Nebreda inkorporerer språklige elementer, og der dette er tilfelle, er dette 
hovedsakelig på spansk. Léo Scheer, Jean-Paul Curnier og Michel Surya står oppført som redaktører, men i hvilken 
grad de har påvirket fotobokens innhold er uvisst. 
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annet Matthias Grünewalds og El Grecos ekspressive malerier. Kunsthistorikeren Jean Clair har 

også påpekt deres kompositoriske og motivmessige tilknytning til den spanske barokkens 

martyrfremstillinger, og til deres ”sammenfletning av det makabre med ekstasen”.94  

Motivmessig finnes det også paralleller til Nebredas fotografier innenfor den moderne 

kunsten. De kreftrammede fotografene Jo Spence og Hannah Wilke gjorde også egen lidelse til 

motiv for direkte og konfronterende fotografier der de eksponerte de kreftsyke kroppene sine for 

betrakterens granskende blikk. Likevel ligger det en sentral forskjell i det at de to var offer for en 

sykdom de ønsket å bli kvitt, mens Nebredas lidelse er selvpåført og villet – selv om dette 

naturligvis også er en konsekvens av sykdomsrelaterte handlinger. En slik villet lidelse er langt 

sjeldnere å se i en kunstnerisk sammenheng. Enkelte kunstnere kan likevel trekkes frem, som 

Marina Abramovic, Gina Pane, Chris Burden og Rudolf Schwartzkogler, som innenfor de siste 

40 årene har gjort selvskading til utgangspunkt for symbolsk ladet kroppskunst. 

I Abramovics, Panes og Burdens kunstnerskap har fotografiet en sekundær og 

dokumenterende rolle i forhold til deres opprinnelige performance og dens nåtidige 

forestillingssituasjon. Slik skiller deres praksis seg fra Nebredas. Deres verk innebærer i mine 

øyne heller ikke den samme grad av overskridelse av skillet mellom offentlig og privat som 

karakteriserer Autoportraits. For dem begrenser lidelsen seg til den offentlige opptredenen og til 

et direkte møte med publikum, mens den for Nebreda går igjen som en masochistisk impuls i hele 

livet hans. I de selvskrevne tekstene i Autoportraits beskriver han hvordan han ikke utelukkende 

utøver selvskading for og foran kameraet, men at den strukturerer hele hverdagen hans. ”Alle 

situasjonene av smerte og straff, såvel aktive (blod, brennmerker, pisking etc.) som passive (sult, 

fysisk utmattelse, isolering, sansemessig berøvelse), adlyder de intensjoner, de ritualer som 

forlanger konkrete materialer, og i de fleste tilfellene har de ikke laget objekter av fotografiske 

registreringer,” skriver han.95  

En slik grad av overskridelse av skillet mellom kunst og levd liv, finner vi kanskje bare 

hos Rudolf Schwartzkogler. Hans prosjekt er også det som ligger tettest opp til Autoportraits. 

Schwartzkogler var tilknyttet det aksjonistiske kunstmiljøet i Wien som på 1960-tallet gjorde 

                                                 
94 Min oversettelse av:  ”[…] mélange de macabre et d’exaltation.” Clair, 2005, s. 437. 
95 Min oversettelse av: ”Tout ce travail et toutes les situations de punition se subordonnent entièrement à ce qu’on 
peut appeler le projet d’effectuation et de transformation globale d’une personnalité. Toutes les situations de douleur 
ou de punition, aussi bien actives (sang, brûlures, flagellations, etc.) que passives (faim, épuisement physique, 
isolement, privation sensorielle, etc.) obéissant à des intentions, à des rituels, requièrent des matériaux concrets, et 
pour la plupart elles n’ont pas fait l’objet d’enregistrements photographiques.” Nebreda, 2000, s.183. 
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kunstnerenes egne lidende kropper til det sentrale virkemiddelet i kunstverk som både testet 

kunstnerens fysiske grenser og publikums psykiske tåleevne.96 Selv om det hendte at 

Schwartzkogler holdt forestillinger for et lite knippe av sine nærmeste venner, ble de fleste av 

kunstverkene hans til innenfor en privat setting med bare en fotograf til stede i tillegg til 

kunstneren selv. Det er gjennom disse bildene han kommuniserer kunstnerskapet sitt til et større 

publikum.  

Gjennom den fysiske lidelsen Schwartzkogler påførte kroppen sin i kunstnerisk øyemed 

setter hans arbeider spørsmålstegn ved skillet mellom kunst og liv. Likevel var det ikke hans liv 

og praksis, men hans død i 1969, bare 29 år gammel, som for alvor utløste en debatt om forholdet 

mellom livet hans og kunstnerskapet. Dødsfallet utløste spredningen av en rekke rykter som 

knyttet dette til den radikale kunstneriske praksisen hans. Et av dem gikk ut på at Schwartzkogler 

døde som konsekvens av en performance der han kastet seg ut av et vindu for å etterligne Yves 

Kleins Leap into the void, mens et annet var at han døde under en forestilling der han kastrerte 

seg selv. Det er også dem som har knyttet dødsfallet til en aksjon der kunstneren skulle ha fjernet 

store stykker hud fra sin egen kropp.97  

I og med at disse påstandene i stor grad er basert på rykter, er det vanskelig å slå fast den 

reelle graden av overskridelse av kunst og levd liv som lå til grunn for verket. I denne 

sammenhengen mener jeg at det heller ikke er viktig. I og med mitt fenomenologiske 

utgangspunkt, er det sentrale ikke kunstverkets grad av sannhet og dokumentarisme, men den 

erfaringen som springer ut av møtet mellom kunstverket og mottageren. I forhold til Rudolf 

Schwartzkoglers kunst danner enkeltverkenes selvdestruktive utgangspunkt og teoriene rundt 

kunstnerens død utgangspunkt for en grenseerfaring som jeg mener dette kunstnerskapet har 

felles med David Nebredas. Også i forhold til Autoportraits konstrueres mening på bakgrunn av 

en overskridende struktur som gjør skillet mellom liv og kunst til utgangspunkt for en dobbel 

erfaring. 

Min fenomenologiske innfallsvinkel til kunsten er også grunnen til at jeg finner det 

naturlig å betrakte fotoboken, og ikke Nebredas kropp, som det faktiske kunstobjektet. Jeg vil 

hevde at det ikke gir mening å snakke om et kunstverk uavhengig av en erfarende mottager og en 

formidlingssituasjon. Et kunstverk fremtrer i en mottagers erfaring, og Nebredas reelle kropp er 

                                                 
96 Francesca Alfano Miglietti: Extreme bodies: The use and abuse of the body in art. Milano: Skira, 2003, s. 21. 
97 Ibid. 
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utvendig i forhold til denne erfaringen. Vår eneste tilgang til den går gjennom fotografiene, 

tegningene og de skrevne tekstene i fotoboken, derfor kan vi bare snakke om hans kropp på 

bakgrunn av dem. Dette gjør også fotoboken til det eneste tilgjengelige kunstverket. 

David Nebredas fotobok har en ganske annen karakter enn Joel-Peter Witkins fotografi 

Anna Akhmatova, og krever derfor en annen innfallsvinkel enn den jeg benyttet i det foregående 

kapittelet. Likevel mener jeg at begge verkene demonstrerer relevansen av en nærværsestetisk 

tilnærming. På grunn av plassbegrensninger har jeg valgt ut ett illustrerende eksempel fra 

Autoportraits, som vil danne utgangspunkt for min undersøkelse av Nebredas kunstneriske 

strategi. Som del av et større kompleks av både fotografier, tegninger og skrevne tekster vil 

selvfølgelig erfaringen av dette enkeltfotografiet betinges av den sammenhengen det inngår i. Jeg 

vil derfor trekke inn den språklige og visuelle konteksten der jeg finner det relevant. 

Bildet jeg vil bruke som utgangspunkt for diskusjonen, er del av Nebredas andre serie 

med fargefotografier, laget mellom august og oktober 1997 etter en lengre periode i isolasjon og 

”fysisk og mental paralyse”, som han skriver. Denne tiden brukte han på å etterligne figurer fra 

geometribøker. Bildet viser Nebredas nakne og utmagrede kropp som poserer stivt i frontal 

positur i bildets venstre side, med den høyre armen holdt bak ryggen og den venstre strukket ut til 

siden mot bildets sentrum. Ansiktet sees i profil, og med lukkede øyne og åpen munn vender han 

det mot den utstrakte hånden som står i brann og omsluttes av en blå flamme. Ilden ser ut til å 

lyse opp fotografiet fra innsiden. Sammen med noen små, ubestemmelige lyspunkter i 

fotografiets venstre halvdel, tilfører den bildet en mystikk som også understrekes gjennom 

kontrasten mellom den mørke bakgrunnen og den varmt gule, magre og benete kroppen som 

modelleres av lyset. Mot bakgrunnen og bak den brennende hånden danner tre pinner en nærmest 

likesidet trekant med spissen opp.  

Under fotografiet finner vi en beskrivende tekst: ”Hendene – en på ryggen, den andre i 

brann. Det er smerten som gjør at han åpner munnen. Ilden er veldig smertefull og fotografiet 

behøver to sekunders eksponering, men det er ikke tilstrekkelig.”98 Teksten gjør oss 

oppmerksomme på at det er et lidelsesmotiv vi har foran oss, og vi ser den portretterte figurens 

lukkede øyne og halvåpne munn som tegn på dyp konsentrasjon for å holde ut den fysiske 

prøvelsen han utsetter seg selv for. Fotografiet er riktignok ikke blant Nebredas mest avskyelige, 

                                                 
98 Min oversettelse av den franske tittelen: ”Les mains – une dans le dos, l’autre en feu. C’est la doleur qui fait qu’il 
ouvre la bouche. Le feu est très doloureux et la photographie demande deux secondes d’exposition, ce qui ne suffit 
pas.” Nebreda, 2000, s. 115. 
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men sett i sammenheng med de skrevne tekstene som beskriver de destruktive handlingene og i 

sammenheng med bokens øvrige bilder, får det oss til å grøsse og blir nok et eksempel på 

selvportrettenes urovekkende karakter. 

Dette bildet er velegnet for en innsirkling av Autoportraits’ struktur og for en drøftelse 

av den særegne erfaringen fotoboken produserer. I det følgende vil jeg nærme meg denne, først 

gjennom en undersøkelse av bildets studium, før jeg går over i en drøfting av punctum.  

*** 

Stilistisk er fotografiet åpenbart iscenesatt og den nakne figuren i bildet inntar en unaturlig 

positur. Mens ansiktet er i profil er resten av kroppen i frontal stilling, som i gamle egyptiske 

gjengivelser av menneskekroppen. Det unaturlige ved denne posisjonen understrekes av den 

maleriske belysningen, som i likhet med lysbruken i Anna Akhmatova gir assosiasjoner til 

Caravaggios bruk av chiaroscuro. På tross av at hånden brenner og av at figuren i bildet må være 

i stor smerte, poserer han stivt for kameraet. Den lange lukkertiden gjør fremstillingen litt 

utvisket og gir skikkelsen en spøkelsesaktig immaterialitet. Den lange lukkertiden understreker 

også bildet som overflate. Gjennom disse grepene ledes vår oppmerksomhet mot bildet som 

fotografisk konstruksjon, og vi føres inn i et distansert studium der vi retter oppmerksomheten 

mot dets semantiske meningslag.  

 Uten at man kan tale om en lett leselig ikonografi, er det elementer i bildet – og i 

bokprosjektet som helhet – som antyder en religiøs fortolkningskontekst. Sentralt i fotografiet er 

den nesten likesidete trekanten som rammer inn den brennende hånden, et symbol som går igjen i 

flere av bildene i boken. Innenfor et vestlig kulturelt fellesskap benyttes denne figuren som 

symbol på den hellige treenighet; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. På bakgrunn av 

billedserien fremstår også koblingen til en kristen ikonologi som særlig relevant. I ett bilde 

fremstår Nebreda som i et bysantinsk ikon med en antydet glorie rundt hodet og hånden formet i 

den katolske velsignelsesgesten,99 i et annet er føttene hans merket med dype sår, som spor etter 

korsfestelsen. I et tredje fotografi ser vi Nebreda med tilsvarende stigmata i hver av de bleke 

håndflatene.100  

Jesu lidelse for menneskenes skyld er et av de helt sentrale motivene innenfor den 

vestlige kunst- og kultursfæren. Dette gjør det nærmest uunngåelig ikke å forbinde bildene av 

                                                 
99 Nebreda, 2000, s. 82.  
100 Op. cit., s. 48 
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Nebredas uttærede og lidende kropp med kristne pasjonsmotiver, og å tolke dem som allegoriske 

fremstillinger av Jesu lidelse. Allegorien får sin mening på bakgrunn av fastlagte symboler, og 

fortolkningen av den krever et studium der vi anvender vår kulturelle kunnskap. Denne lesningen 

baserer seg med andre ord på et skille mellom tegnets materialitet og mening, idet de ulike 

billedelementene fortolkes som tilfeldige tegn for en språklig betydning. 

Det allegoriske fortolkningsnivået fremstår i sammenheng med fotobokens skrevne 

tekster. I essayene og billedtekstene benyttes ofte tredje persons fremstilling, og dette 

understreker skillet mellom den kroppen som er frosset fast i fotografiet og den virkelige kroppen 

som en gang befant seg foran kameralinsen. Flere ganger finner vi at forfatteren omtaler figuren i 

bildet som ”sønnen”. Innenfor vårt kulturelle fellesskap vil denne måten å omtale 

representasjonen av en lidende skikkelse på, uunngåelig konnotere Guds sønn. Slik støtter 

tekstene opp under fortolkningen av Nebredas bilde som allegori over Jesu lidelse. 

Men de samme tekstene antyder også et annet betydningsnivå. For benevnelsen av 

figuren i bildet som ”sønnen”, veksler med omtalen av ham som ”Nebreda” eller ”kunstneren” 

(l’auteur). Denne andre måten å benevne den avbildete på destabiliserer den allegoriske 

lesningen, og åpner for en bokstavelig fortolkning av fotografiet som selvportrett. Bokverkets 

tittel, Autoportraits (selvportretter), underbygger denne fortolkningen. I Le pacte 

autobiographique skriver Philippe Lejeune om hvordan selvbiografien innebærer en kontrakt 

mellom forfatteren/avsenderen og leseren/mottageren om at leseren skal godta forfatterens løfte 

om faktisk å omtale sitt eget levde liv. Lejeune fremhever at hans lesning av selvbiografien ikke 

er fundert i en forbindelse mellom teksten og noe utenfor teksten. Den er heller ikke fundert i en 

intern analyse av hvordan teksten fungerer, men ”i en analyse på utgivelsens globale nivå, av den 

implisitte eller eksplisitte kontrakten mellom forfatteren og leseren, en kontrakt som avgjør 

tekstens lesemåte og som skaper effekter som tilskrives teksten.”101 Ifølge Lejeune er det denne 

kontrakten, eller overenskomsten mellom avsenderen og mottageren som definerer teksten som 

selvbiografi. På tilsvarende måte mener jeg at Autoportraits’ tekstlige henvisninger til 

selvbiografien, gjennom verkets tittel og henvisningene til kunstneren selv, gjør at det 

                                                 
101 Min oversettelse av: “[L’autobiographie est fondée] sur une analyse, au niveau global de la publication, du contrat 
imlicite ou explicite proposé par l’auteur au lecteur, contrat qui détermine le mode de lecture du texte et engendre les 
effets qui attribués au texte, nous semblent le définir comme autobiographie.” Philippe Lejeune: Le pacte 
auobiographique. Paris: Éditions du Seuil, 1975, s. 44.  
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selvbiografiske aspektet alltid vil være til stede i lesningen av Nebredas fotografier – side om 

side med den allegoriske fortolkningen.  

Slik etablerer fotografiet en spenning mellom to fortolkningsnivåer som gjensidig 

ekskluderer hverandre; fortolkningen av bildet som Kristus-fremstilling og fortolkningen av det 

som selvportrett. Det er ikke mulig på samme tid å betrakte skikkelsen i fotografiet som både 

Kristus og Nebreda selv, og derfor pendler vi mellom de to lesemåtene, som aldri forsones i en 

entydig fortolkning. Eksempelvis kan trekantfiguren i fotografiet leses enten som religiøst 

symbol eller som eksempel på Nebredas tvangsmessige behov for å gjengi geometriske figurer. 

På tilsvarende måte kan også den dramatiske lyssettingen og de ubestemmelige lyspunktene i 

bildets venstre side leses som lyset fra en blitzlampe i kunstnerens leilighet og studio, eller som 

en understrekning av den åndelige tematikken i bildet. Men man kan ikke lese dem som begge 

deler på én gang.102 

Slik speiles den schizofrene ”doble virkeligheten” Nebreda beskriver i essayene i 

betrakterens doble erfaring, som fanges i en bevegelse mellom meningskonstruksjon og 

meningssammenbrudd.103 I den allerede siterte billedtittelen beskriver Nebreda hvordan 

forsøkene hans på å fastholde kroppen sin som referansepunkt gjennom den selvpålagte lidelsen 

ikke fører frem, idet de to sekundene hånden brenner ikke er tilstrekkelige. Tilsvarende frustreres 

også våre forsøk på å fastholde bildets mening på bakgrunn av et distansert studium. 

Slik bekrefter lesningen av Nebredas bilder den tegnteoretiske innsikten om hvordan 

mening stadig forskyves relativt til mottagerens referansebakgrunn, og til den konteksten som 

betrakteren til enhver tid trekker inn i lesningen. Denne inndragningen innebærer en 

fortolkningsmessig distanse mellom bilde og betrakter som umuliggjør et uformidlet nærvær. 

Likevel mener jeg det gir mening å trekke inn nærværsbegrepet i analysen av Nebredas bilde, 

men da på bakgrunn av Barthes’ forståelse av nærvær som erfaringskategori. For selv om den 

virkelige Nebreda unnslipper våre forsøk på å fastholde ham gjennom studium, er han 

påtrengende tilstede i erfaringen av bildet. Som et spøkelse gjennomborer han representasjonen i 

                                                 
102 I Caravaggios malerier finner vi en tilsvarende dobbelthet. Et eksempel er maleriet hans av Paulus’ omvendelse 
(1600) i Capella Cerasi i Santa Maria del Popolo-kirken i Roma. Dette bildet er karakteristisk fordi det skiller seg fra 
datidens religiøse bilder gjennom den naturalistiske fremstillingen av en scene fra det nye testamentet. I dette bildet 
har også lyset dobbel betydning. På den ene siden kan det tolkes som naturlig lys som faller inn gjennom stalldøren 
utenfra, mens det på den andre siden kan tolkes som ”Guds lys” som faller på den ikke-troende og omvender ham. 
Den samme dobbeltheten går igjen i menneskefremstillingene. Disse representerer gjerne religiøse figurer, men de er 
basert på ganske alminnelige mennesker som kunstneren hentet inn fra gaten og fikk til å sitte modell for seg.   
103 Nebreda, 2000, s. 181.  
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en rystende og problematisk opplevelse som gjør det nærmest umulig å opprettholde den 

fortolkningsmessige distansen som studium krever. Juan Antonio Ramírez påpeker denne 

effekten av Nebredas verk: 

 

Why is it so difficult to write about David Nebreda? Why is that reasonably coherent 
discourse we usually put together for other contemporary artists so resistant to being 
organised in his case? A few possible explanations come to mind: the spectator (the 
involuntary witness of the work) is ashamed, shocked and frightened, almost 
dumbfounded or rendered incapable of making his usual aesthetic and cognitive 
judgements.104 

 

I møtet med Nebredas bilder avbrytes den språklige og rasjonelle tilnærmingen som Barthes 

knytter til studium i en erfaring der vi opplever at vi ikke lenger betrakter en representasjon, men 

Nebreda selv.  

 Denne erfaringen fremtrer også i sammenheng med fotobokens skrevne tekster. 

Størstedelen av dem preges av tredjepersonsfremstilling, men enkelte ganger etableres et skifte av 

utsigelsesposisjon til førstepersonens uttalte ”jeg”. Det bryter ned distansen mellom kunstneren 

selv og den portretterte menneskeskikkelsen i bildene, og bekrefter mottagerens opplevelse av å 

stå ansikt til ansikt med bildets referent. 

*** 

I L’echange impossible (Den umulige utvekslingen) er Jean Baudrillards hovedpoeng hvordan 

ord og tanker aldri kan erstattes med sannhet og virkelighet, eller verden med sin mening.105 Dette 

gjør verden grunnleggende usikker, for slik kan den aldri verifiseres. Enhver tilsynekomst vil 

hjemsøkes av meningsløshet. Men for å oppheve den underliggende ubestemtheten og muliggjøre 

sammenfallet av tegn og virkelighet, skaper menneskene tankesystemer som økonomi, jus, 

politikk og estetikk. Gjennom disse systemene dannes faste rammer som muliggjør 

kommunikasjon og en etablering av i det minste en illusjon om meningsfullhet.  

Men også disse systemene er grunnlagt på verdens ubestemthet, påpeker Baudrillard. For 

mening er bare mulig innenfor systemets referanserammer. Slik loven bare gir mening innenfor 

det juridiske systemet, gir også kunstverket utelukkende mening innenfor estetikkens 

                                                 
104 Juan Antonio Ramírez: ”Blood and sickness. Sacrifice and resurrection.” I David Nebreda: Autorretratos. Paris: 
Éditions Léo Scheer, 2002, s. 95. 
105 Jean Baudrillard: The impossible exchange [1999]. Overs. Chris Turner. London: Verso, 1999, s. 125-127. 
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referanseramme. Og idet systemet overskrides, faller illusjonen om mening fra hverandre og 

avslører den uoverstigelige avgrunnen som alltid skiller tegnet fra den virkelige tingen. 

 Baudrillard bruker Nebredas fotografier som eksempel på kunstens evne til å danne et 

slikt fungerende simulakrum, det vil si en illusjon om at den umulige utvekslingen mellom tingen 

og tegnet virkelig er mulig. For også Baudrillard påpeker hvordan tegnet og virkeligheten 

fremtrer som én og samme ting i Nebredas fotografier, gjennom mottagerens forveksling av 

kroppen som bærer av språklig mening med kroppen selv.106 Men denne opplevelsen varer bare 

et kort øyeblikk, skriver han videre: ”Nebreda succeeded – for a moment. But the two things 

[tegnet og tingen] come together only ephemerally, and art, as the immediate incarnation of a 

living coin, lasts only for one dazzling moment. Most of the time, it sinks into trading on 

aesthetic values.”107 Snart innhenter meningsløsheten oss igjen og den blendende erfaringen av 

nærvær glir over i en distansert vurdering av estetisk kvalitet og verdi. 

Her ender Baudrillards argumentasjon. Riktignok ser det ut til at han knytter en viss 

estetisk verdi til den kunstneriske hyperillusjonen, men han avrunder avsnittet om Nebredas 

fotografier med igjen å understreke tilværelsens grunnleggende meningsløshet og det 

poststrukturalistiske dogmet om en uoverstigelig avgrunn mellom tingen og tegnet. Han drøfter 

ikke videre det erfarte sammenfallet mellom signifikant og signifikat, og reiser heller ikke 

spørsmålet om hvilken verdi denne opplevelsen eventuelt innebærer. Baudrillards perspektiv 

muliggjør en slik omgåelse, for han søker ikke å si noe om den subjektive mottagerens erfaring. 

Hans poeng er å påpeke den kontekstuelt forankrede meningsforskyvningen som skaper et 

uunngåelig misforhold mellom representasjon og virkelighet. Men der Baudrillards 

argumentasjon ender, begynner den fenomenologiske drøftingen. For idet bildenes semantiske 

mening bryter ned i sammenstøtet mellom allegori og bokstavelig mening, mener jeg at det åpnes 

for en annen form for betydning som tar mottagerens kroppslige væren i verden som premiss og 

utgangspunkt. Undersøkelsen av dette kroppslige meningsnivået krever en fenomenologisk 

orientert tilnærming. I det følgende vil jeg gjøre en slik undersøkelse på bakgrunn av Roland 

Barthes’ punctumbegrep. 

Barthes beskriver punctum som en erfaring der fotografiet avskaffer seg selv som 

medium, og ikke lenger fremstår som et tegn, men tingen selv.108 Det er en slik opplevelse 

                                                 
106 Ibid.. 
107 Op. cit., s. 126. 
108 Barthes, 2001, s. 58. 
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Nebredas bilde gir, for foran dette opplever vi oss selv som vitner til hvordan hans anorektiske 

kropp tilsynelatende bare holder døden på armlengdes avstand gjennom en intens 

konsentrasjonsøvelse. Den fotografiske fremstillingen av kunstnerens lidelse gjør at verkene aldri 

riktig kan løsrives fra opplevelsen av at de ikke er rene iscenesettelser, men at de viser et reelt 

menneske og en faktisk smerte.109 I denne erfaringen klarer vi ikke lenger å skille 

representasjonen fra Nebreda selv, og har en opplevelse av at representasjon og virkelighet faller 

sammen. Denne effekten reflekteres i bildets tittel: ”Hendene – en på ryggen, den andre i brann. 

Det er smerten som gjør at han åpner munnen. Ilden er veldig smertefull og fotografiet behøver to 

sekunders eksponering, men det er ikke tilstrekkelig.”110 I denne beskrivelsen faller 

eksponeringstiden sammen med lidelsens tid, i en tilsvarende sammensmeltning av tegn og 

virkelighet som vi opplever foran bildene. 

Merleau-Ponty skiller mellom ”kroppen for seg” og ”kroppen i seg”. Mens ”kroppen for 

seg” (le propre corps) viser til kroppen slik vi på et refleksivt nivå tenker oss den som 

umiddelbart gitt og transparent for tanken, tenker han med begrepet ”kroppen i seg” (le corps 

propre) på kroppen som værensform og middel til å kommunisere med omgivelsene.111 Den 

kroppslige erkjennelsesformen Barthes knytter til punctum, tilsvarer en aktivering av den 

kunnskapen som ligger i det Merleau-Ponty kaller ”kroppen i seg”. I denne erfaringen betrakter 

vi ikke lenger den andre som noe utenfor oss selv, men ser ham eller henne ut ifra oss selv.112 

Tilsvarende innebærer vår erfaring av å stå ansikt til ansikt med Nebreda selv en forskyvning i 

vår måte å forholde oss til menneskeskikkelsen i bildet på. Vi forholder oss ikke lenger til den 

andres kropp som fortolkningsobjekt, men som egenkropp – det vil si som en kropp i seg – og vi 

forstår den på bakgrunn av vår egen kroppslighet.  

                                                 
109 En kommentar til Nebredas bruk av fargefoto: Mens Barthes opplever at fargefotografiet reduserer fotografiets 
virkelighetseffekt, mener jeg at bruken av farger fremfor sort-hvitt har en motsatt effekt i dag og faktisk styrker 
erfaringen av at den fremstilte hendelsen virkelig har funnet sted. Barthes, 2001, s. 100. På denne måten kan man 
snakke om en endring i fotografiets noema, som blant annet har sammenheng med den teknologiske utviklingen som 
har gjort fargefotografiet tilgjengelig for alle, og erstattet det sort-hvite fotografiets plass i familiealbumet. 
Fotobokformen Nebreda benytter gir også assosiasjoner til albumets dokumenterende og arkiverende 
fremstillingsform. Mens albumet er en måte å bevare våre kjære for ettertiden på, og slik tilknyttet et ”realistisk” 
blikk på fotografiet, er vår omgang med sort-hvite bilder i dag ofte tilknyttet et kunst-blikk, og underlegges en helt 
annen grad av fortolkning. Denne erfaringens historisitet er en nødvendig følge av Barthes’ inndragning av den 
subjektive mottageren som aktivt ledd i betydningsproduksjonen. 
110 Nebreda, 2000, s. 115. 
111 Merleau-Ponty, 2006, s. 121.  
112 Barthes, 2001, s. 82. 
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For en som aldri selv har opplevd smerte, eller for et hypotetisk vesen uten kropp, 

nervebaner og følelser, vil verken de røde kuttmerkene, brennmerkene eller flammen som 

innkapsler Nebredas hånd i det gjengitte billedeksemplet, gi mening. For et slikt vesen vil ikke på 

noen som helst måte kunne forestille seg hva smerte innebærer. Konsekvensen av dette er 

naturligvis at erfaringen av Autoportraits ikke glir over i punctum, men forblir i et uengasjert 

studium. Dette betyr ikke at dette vesenet ikke også kan gjøre en bokstavelig lesning av figuren i 

bildet som Nebreda selv, men det vil ikke i samme grad kunne knytte an til den menneskelige 

lidelsen som vi konfronteres med i fotografiene som det et menneske ville gjøre, rett og slett fordi 

det ikke har en kropp selv. 

For menneskekroppen er derimot lidelsesmotivene forståelige. Som kropper sitter vi på en 

ikke-artikulert kunnskap som aktiveres i møte med bildet, og som skaper en umiddelbar 

gjenkjennelse av motivet og av den smerten den selvdestruktive handlingen innebærer. Dette 

åpner verket for vår innlevelse og for det fotografiske punctum, som Barthes knytter til denne 

formen for kroppslig gjenkjennelse. Slik Kertész’ bilde av den blinde sigøynerfiolinisten gjør at 

Barthes med hele kroppen gjenkjenner de sentraleuropeiske områdene han reiste igjennom for 

mange år siden, aktiverer lidelsesmotivet i Nebredas bilde en kroppslig kunnskap om den smerten 

som er forbundet med brann- og kuttskader, flenger, blod og sår.113  

Denne erfaringen kan aldri inngå i en én-til-én-relasjon med den språklige fortolkningen 

av bildet (selv om man kan tenke seg at en språklig beskrivelse kan vekke en tilsvarende 

kroppslig reaksjon), men må i sin helhet forstås av våre kropper. Så sant vi kjenner til det 

fotografiske mediet og har evnen til å gjenkjenne scenen i bildet som lidelsesmotiv, er bildet også 

umiddelbart forståelig for oss, uavhengig av språklig formidling.114   

Når vi forholder oss til den andre som egenkropp fremstår han ikke som objekt for 

tankene våre, men som en annen person, og dette åpner for en deltagende, empatisk holdning og 

for den intersubjektive erfaringen som kalles medlidenhet. Foran bildet av Nebredas lidende 

kropp er det som om vi kjenner den avbildetes blod pumpe i våre årer og hvordan huden på vår 

egen hånd og arm trekker seg sammen under den intense heten fra flammene, og vi lider med 

                                                 
113 Barthes, 2001, s. 58.  
114 Kanskje er det denne typen kroppslig kommuniserende kunstverk som best lever opp til termen ”verdenskunst”. 
Det vil si en kunst som åpner for en meningsfull relasjon mellom verk og mottager, uavhengig av kulturell 
tilhørighet? 
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ham. I Det lyse rommet knytter også Roland Barthes fotografiets punctum til medlidenheten. Han 

skriver: 

 

I den kjærligheten som Fotografiet (visse fotografier) vekker, lyder det en annen slags 
musikk, som bærer et underlig foreldet navn: medlidenhet. I tankene samlet jeg for siste 
gang sammen de bildene som hadde ’truffet’ meg (for slik virker punctum) […]. I hvert 
og ett av dem gikk jeg uten unntak forbi det uvirkelige i det som ble fremstilt, og 
omfavnet med mine armer det som er dødt, som skal dø, lik Nietzsche, da han den 3. 
januar 1889 kastet seg gråtende om halsen på en mishandlet hest: gal av medlidenhet.115  

 

Det er en slik refleksiv erfaring Nebredas bilder danner utgangspunkt for når vi forholder oss til 

den andre ut ifra oss selv. Gjennom medlidenheten opprettes et punctum idet vi forkaster det 

objektiverende synet på den andre og i stedet gjør den andres erfaring til vår egen. Slik finner den 

overskridelsen mellom subjekt og objekt sted som Barthes forbinder med punctum. Gjennom 

medlidenheten aktiveres sansene våre i en erfaring som bringer vår egen kroppslige væren til 

bevissthet. Slik fremtrer vi for oss selv simultant med Nebredas fremtredelse i bildet foran oss.116  

Denne opplevelsen innebærer også en overgang fra studiums objektiverende tidsforståelse 

til en intens erfaring av væren i fenomenologisk tid. I fotografieksemplet jeg har trukket frem, 

fremstår Nebredas magre og – som et resultat av den lange lukkertiden – utviskede skikkelse ”på 

randen av døden”, i et øyeblikk som ikke lenger er. Dette gjør spørsmålet om Nebreda fortsatt 

lever nærmest uunngåelig. Har kroppen hans ennå ikke bukket under for prøvelsene han utsetter 

                                                 
115 Barthes, 2001, s. 140. “Dans l’amour soulevé par la Photographie (par certaines photos), une autre musique se 
faisait entendre, au nom bizarrement démodé: la Pitié. Je rassemblais dans une dernière pensée les images qui 
m’avaient ’point’ (puisque telle est l’action du punctum), aux souliers à brides. A travers chacune d’elles, 
infailliblement, je passais outré l’irréalité de la chose representée, j’entrais follement dans le spectacle, dans l’image, 
entourant de mes bras ce qui est mort, ce qui va mourir, come le fit Nietzsche, lorsque le 3 janvier 1889, il se jeta en 
pleurant au cou d’un cheval martyrisé: devenue fou pur cause de Pitié.” Barthes, 1980, s. 179. 
116 I boken Regarding the pain of others (2003) diskuterer Susan Sontag relasjonen mellom sympati og skyldfølelse i 
møtet med fotografier med lidelsesmotiv. Hun skriver: “So far as we feel sympathy, we feel we are not accomplices 
to what caused the suffering. Our sympathy proclaims our innocence as well as our impotence. To that extent it can 
be (for all our good intentions) an impertinent – if not inappropriate – response." Dette er en problemstilling som det 
ville ha vært interessant å trekke inn i forlengelsen av argumentasjonen min her, men på grunn av masteroppgavens 
begrensede rammer er ikke dette et spørsmål jeg har anledning til å gå inn på i denne omgang. Susan Sontag: 
Regarding the pain of others. London: Penguin Books, 2003, s. 91. 

Jeg vil også nevne Stephen Eisenmans The Abu Ghraib effect (2007). I denne påpeker Eisenman hvordan de 
amerikanske fangevokternes private fotografier av mishandlede og ydmykede innsatte i det amerikanske Abu 
Ghraib-fengslet gjentar tradisjonelle kunstneriske ”patosformler” med røtter helt tilbake til antikken. Med 
”patosformler” tenker jeg da på klassiske formularer for lidelsesfremstilling. Det problematiske ved disse er, ifølge 
ham, hvordan de kobler lidelse og vellyst, mens bare lite kunst skildrer lidelse fra et kritisk perspektiv. I en oppgave 
med videre rammer er også dette en problemstilling det ville ha vært interessant å drøfte i sammenheng med den 
kroppslige appellen ved Nebredas kunst. Stephen Eisenman: The Abu Ghraib effect. London: Reaktion Books Lmt., 
2007.  
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kroppen sin for, eller lever han ikke lenger? Og på tilsvarende måte er det naturlig å spørre seg 

hvordan han kan ha opplevd fortiden, det vil si tiden før den perioden vi er vitne til i 

selvportrettene. Fantes det allerede da tegn på den sykdommen som skulle slå ut for fullt i 

ungdomsårene, eller var han engang helt frisk? Gjennom våre spørsmål ekspanderer fotografiet i 

et punctum, og det fotografiske fragmentet knyttes til en hel sykdomshistorie gjennom 

mottagerens nåtidige innlevelse i bildet. Slik skapes en temporal forskyvning fra fortiden til 

fremtiden og til Nebredas mulige død.117  

Dette er den samme typen erfaring som også Barthes beskriver i relasjon til fotografiet: 

”[Punctum] synes å lede meg fremover mot en utopisk tid, eller bakover til jeg vet ikke hvor, i 

meg selv, i den doble bevegelsen som Baudelaire lovpriste i Invitation au voyage og La vie 

antérieure”.118  I denne erfaringen oppleves ikke tiden som en objektiv, kronologisk størrelse, 

men som en sammenhengende temporal bevegelse mot døden. Denne erfaringen forsterkes av 

fotobokens serielle struktur. I den kronologisk organiserte rekken av fotografier som vi betrakter i 

Autoportraits, er vi vitne til Nebredas kroppslige forfall og aldring fra de første bildene fra 1983 

til de siste fra 1999.  

For Nebreda er både selvskadingen og fotograferingen av den uttrykk for et desperat 

forsøk på å fastholde egen identitet ved å etablere kroppen om referansepunkt. Men i det 

virkelige livet når han aldri en slik fastholdelse av selvet. I kommentaren til fotoeksemplet jeg har 

forholdt meg til i dette kapitlet, beskriver han hvordan lidelsen han gjennomlevde i forbindelse 

med tagningen av bildet ikke var tilstrekkelig.119 På tilsvarende måte var det umulig for oss som 

betraktere å fastholde hans skikkelse i en entydig fortolkning. I studium opplever vi at mening 

bygges opp, for så alltid å brytes ned igjen i en pendelbevegelse mellom allegorisk og bokstavelig 

fortolkning. Likevel, ved å gi oss over til fotografiets virkelighetsillusjon i et kroppslig punctum 

kan denne fastholdelsen realiseres på et performativt nivå, idet bildenes avsender – Nebreda selv 

– bekreftes gjennom mottagerens medlidenhet.  

 På bakgrunn av en mottagerorientert tilnærming fremstår slik Autoportraits som et 

positivt verk, idet det gjør oss oppmerksomme på de mulighetene for kunnskap og erkjennelse 

som ligger i våre kropper. I møtet med Nebredas bilde fremstår ikke kroppen som umiddelbart 

                                                 
117 Barthes, 2001, s. 90. 
118 Barthes, 2001, s. 53. “[Le punctum] me reporter en arrière, je ne sais où de moi-même: double mouvement que 
Baudelaire a chanté dans l’Invitation au Voyage et la Vie Antérieure. Devant ces paysages de prédilection, tout se 
passe comme si j’étais sûr d’y avoir été ou de devoir y aller.” Barthes, 1980, s. 68. 
119 Nebreda, 2000, s. 115. 
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gitt og transparent for tanken, men som åpning til et grunnleggende meningsfelt der omgivelsene 

har mening for oss som del av vår egen subjektive væren. 

�
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Som spectator interesserte jeg meg bare for fotografiet rent ”følelsesmessig”. 

Denne interessen ville jeg utdype, men ikke som noe problem (eller tema), 

snarere som et sår: Jeg ser, jeg føler, altså merker jeg, betrakter jeg og tenker jeg.120 

Roland Barthes 

 

Gir det mening å snakke om et fotografiets nærvær? Og hva er verdien av en tilnærming som 

fokuserer på fotografiets effekt på mottakeren ut ifra et fenomenologisk perspektiv? For å besvare 

disse spørsmålene vendte jeg meg til Roland Barthes’ Det lyse rommet (1980). Her undersøker 

den franske tenkeren fotografiets vesen på bakgrunn av sin egen opplevelse av 26 forskjellige 

fotografier. Slik kommer han frem til at det som skiller denne billedtypen fra andre 

representerende medier er at fotografiet oppleves som en bekreftelse av fortiden. Han skriver:  

 

Talespråket kombinerer ulike tegn som alle riktignok har referenter, men disse kan være 
og er som regel ’kimærer’. I motsetning til disse imitasjonene kan jeg i forbindelse med 
fotografiet ikke benekte at tingen har vært der. Det som skjer er at virkeligheten og 
fortiden knyttes sammen.121  

 

Enkelte fotografier gir en følelse av en særegen tilgang til en fortidig virkelighet, mener Barthes. 

På bakgrunn av denne erfaringen trekker Barthes inn begrepet punctum. Det viser til 

fotografierfaringens subjektive meningsnivå, følelsesmessige effekt og erfarte nærvær. Han 

kontrasterer dette begrepet med termen studium, som på sin side viser til erfaringens språklige, 

intellektuelle nivå. 

I boken Roland Barthes on photography demonstrerer litteraturteoretikeren Nancy 

Shawcross hvordan Det lyse rommet er konstruert på bakgrunn av et nettverk av referanser til 

andre tekster.122 Hun viser hvordan Barthes tar med seg andre forfatteres tanker og 

argumentasjon inn i sitt eget verk, uten å henvise til dem verken i brødteksten, fotnotene eller 

                                                 
120 Barthes, 2001, s. 32. “Comme Spectator, je ne m’intéressais à la Photographie que par ‘sentiment’; je voulais 
l’approfondir, non comme une question (un thème), mais comme une blessure: je vois, je sens, donc je remarque, je 
regarde et je pense.” Barthes, 1980, s. 42. 
121 Barthes, 2001, s. 95. 
122 Shawcross, 1997, s. XII-XIII. 
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bibliografien. Min påstand er at Merleau-Pontys kroppsorienterte fenomenologi bør forstås som 

en slik ”intertekst” som Barthes drar veksler på gjennom hele sin argumentasjon. Forbindelsen 

mellom Barthes og Merleau-Ponty har ikke vært undersøkt nærmere av verken Shawcross eller 

andre. En lesning som tar hensyn til denne vil imidlertid føre til en rikere forståelse av Det lyse 

rommet og av punctums nærværseffekt. 

Gjennom sammenlesningen av Barthes bok om fotografiet med Merleau-Pontys 

fenomenologi har jeg kommet frem til det jeg forstår som punctums grunntrekk. Det første og 

mest vesentlige er hvordan begrepet punctum ikke viser til en iboende egenskap ved det 

fotografiske objektet, men skal forstås som en fenomenologisk kategori – det vil si som en 

erfaringskategori.  

Mens studium tar skillet mellom subjekt og objekt som forutsetning, innebærer punctum 

en overskridelse av distinksjonen mellom subjekt og objekt. I punctum trekkes betrakteren inn 

som aktiv deltager i betydningsproduksjonen, og bildets mening fremtrer i og gjennom vår 

subjektive erfaring. Av den grunn mener jeg det gir mening å omtale punctum som en 

performativ størrelse. 

Mens studium er forankret i en holdning der vi som mottagere er rettet mot verkets 

språklige betydning og definisjon, baserer punctum seg på en dialektisk, følelsesmessig 

innstilling til fotografiet. I denne tilnærmingen søker vi ikke å fastholde bildets semantiske 

mening, men å inngå i en produktiv og prosessuell relasjon med bildet. 

På bakgrunn av det dialektiske forholdet mellom bilde og betrakter erfarer vi i punctum 

fotografiet som tilsynekomst, og ikke som en lukket størrelse. Og simultant med bildets 

tilsynekomst fremtrer vi også for oss selv når vi i punctum tar i bruk en kroppslig og ikke-

artikulert kunnskap som vi kanskje ikke var oss bevisst at vi hadde. Dette gjør punctum til en 

gjensidig konstituerende relasjon mellom bilde og betrakter. 

Det siste trekket er punctums særlige konsepsjon av tid. Når vi forholder oss sansende 

engasjert til fotografiet skjer et sammenfall av ulike tidsakser som gir en opplevelse av væren i 

tiden. Denne tidsopplevelsen kan forstås som en erfaring av den fenomenologiske tiden Merleau-

Ponty beskriver, det vil si av tiden slik den fremstår for våre kropper. Det er denne 

tidsoppfatningen som ligger til grunn for den objektiverende kronologien, som fremstiller tiden 

som en serie sidestilte og adskilte punkter på en linje. Men i den fenomenologiske 

tidsoppfatningen kan ikke øyeblikkene skilles fra hverandre, og vi opplever at det ene øyeblikket 
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flyter over i det neste. Mens kronologien også forstår fortid og fremtid som endelige størrelser, 

opplever vi i punctum hvordan tiden stadig er i endring relativt til totaliteten av våre erfaringer. 

Selv om Barthes mener det er opp til mottageren å åpne seg for henholdsvis punctum og 

studium, betyr ikke det at det er mulig å forholde seg rent kroppslig eller rent språklig til 

fotografiet. Fordi vi som mennesker er både tenkende og sansende vesener vil disse to 

erfaringsnivåene alltid spille sammen i erfaringen. Den følelsesmessige erfaringen av et fotografi 

vil gli over i et distansert studium når vi fortolker denne opplevelsen i ettertid, og tilsvarende vil 

den semantiske lesningen av et bilde forme vårt fremtidige sanselige engasjement i det og i andre 

bilder. 

*** 

For Roland Barthes er fotografiet en prosessuell størrelse, som fremtrer gjennom samspillet 

mellom en språklig og en følelsesmessig erfaringsform. Jeg ser denne prosessualitet som et trekk 

ved kunst generelt, og derfor finner jeg begrepet ”iverksettelse” mer hensiktsmessig enn 

”kunstverk”, i og med sistnevntes konnotasjoner til et objekt. ”Iverksettelse” understreker også 

kunstens handlingskarakter. Videre forstår jeg kunst ut ifra en dynamisk modell som knytter den 

til en samhandlingssituasjon, der mening blir til mellom fire størrelser – avsenderen, verket 

(forstått som en aktiv størrelse), mottageren og konteksten. Slik jeg ser det, vil iverksettelsens 

mening alltid betinges av disse fire størrelsene og av samspillet mellom dem, og derfor er det helt 

nødvendig at kunstteorien også forholder seg til alle fire aspekter.  

Dagens fototeori er preget av en tegnteoretisk innfallsvinkel og særlig av det 

poststrukturalistiske idégrunnlaget. Denne teoretiske tilnærmingen er i mine øyne mangelfull 

fordi den gjør den feilen å underbelyse mottagerens rolle. Ved å basere seg på den 

poststrukturalistiske forestillingen om mening som en grunnleggende språklig størrelse, opplever 

jeg at kunstteorien har overfokusert på iverksettelsens kontekst på bekostning av den subjektive 

mottageren. 

Utgangspunktet for min undersøkelse av fotografiets nærværsdimensjon har vært 

hypotesen om at tegnteorien er en utilstrekkelig tilnærming til enkelte typer fotografi. Jeg 

betrakter Joel-Peter Witkins Anna Akhmatova og David Nebredas Autoportraits som særlig gode 

eksempler på dette. Min opplevelse av disse bildene er i stor grad sammenfallende med den 

Barthes beskriver i relasjon til fotografiet generelt. Han skriver: ”Fotografiets forutsatte vesen 
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kunne i mine øyne ikke adskilles fra den ’patos’ som det ved første blikk består av.”123 På grunn 

av den sanselige appellen til Witkins og Nebredas bilder opplever jeg det som et håpløst prosjekt 

å skulle skille mottagererfaringen fra bildene selv.  

Barthes inntar et fenomenologisk perspektiv på fotografiet, og inndrar betrakteren som 

betydningsbestemmende størrelse. Gjennom punctum forholder han seg til erfaringens subjektive 

og kroppslige aspekt, men han tar også hensyn til fotografiets kontekstuelle meningslag gjennom 

begrepet studium. Jeg valgte å innta en tilsvarende dobbelposisjon i undersøkelsen av mitt 

visuelle materiale. Dette åpnet for en ny forståelse av Witkins og Nebredas kunst som uttrykk for 

en fenomenologisk bevissthet. Jeg fant at deres bilder henvender seg til betrakteren på en særlig 

måte ved å aktivere en kroppslig nærværserfaring. 

I essayet ”Notes on the index: Seventies art in America” knytter Rosalind Krauss 1970-

tallets amerikanske kunstscene til en nærværsorientert praksis, representert av blant andre 

fotografer som Bill Beckley, David Askevold og Vito Acconci.124 Deres nærværsstrategier skiller 

seg imidlertid grunnleggende fra den som kommer til uttrykk i Witkins og Nebredas arbeider. 

Krauss beskriver 70-tallets kunstneriske praksis som et forsøk på å tømme kunstverket for 

semantisk mening, for så å erstatte den med et kroppslig og uformidlet nærvær. Denne strategien 

baserer seg på en idé om fotografiet som ren indeks, det vil si på en forestilling om fotografiet 

som en type tegn som får mening på bakgrunn av en fysisk relasjon til sin referent.  

Denne nærværsforståelsen er knyttet til sin tid, og reflekteres også i Krauss’ tekst. Den 

vitner om tilsvarende tro på at en direkte forbindelse mellom tegnet og tingen er mulig. I Witkins 

og Nebredas fotografier, tilvirket om lag tretti år senere, mener jeg derimot å finne et mer 

reflektert og nyansert nærværsbegrep. Mens den første generasjonen nærværskunstnere strebet 

etter en fullstendig løsrivelse fra semantisk betydning, og forstod nærvær som et iboende og 

generelt fotografisk trekk, er Witkin og Nebreda bevisst hvordan erfaringen av fotografiet alltid 

innebærer fortolkning og fravær. 

Deres bilder uttrykker en tegnteoretisk forståelse for hvordan fotografiets er forankret i en 

allmenn billedkultur der mening stadig forskyves og der verden bare er tilgjengelig gjennom 

representasjoner. Likevel gjør disse bildene det relevant å trekke inn et begrep om nærvær, men 

da som erfaringskategori. Mens 70-tallskunsten var opptatt av forholdet mellom fotografiet og 

                                                 
123 Barthes, 2001, s. 32. 
124 Krauss, 1985, s. 196-219.  
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virkeligheten, vender Witkin og Nebreda oppmerksomheten mot relasjonen mellom fotografiet 

og mottageren. Anna Akhmatova og bildene i Autoportraits er komponert på en slik måte at vi 

som betraktere er nødt til å forholde oss vekselvis språklig fortolkende og kroppslig sansende til 

dem. På denne måten iscenesettes mottagerens erfaring, og betrakteren gjøres oppmerksom på sin 

egen aktive rolle i meningsproduksjonen, og på fravær og nærvær som likeverdige 

erfaringsmuligheter. 

Slik gjør Anna Akhmatova og Autoportraits det åpenbart hvordan tegnteoriens forbigåelse 

av iverksettelsens mottageraspekt er uholdbar. I forhold til disse bildene er Barthes’ 

fenomenologiske tilnærming langt mer anvendelig. Likevel demonstrerer analysene av disse 

bildene også en mangel ved Barthes’ perspektiv. Riktignok tar han høyde for både iverksettelsens 

kontekst og mottageraspekt, men i forhold til Witkins og Nebredas kunstverk blir det påtagelig 

hvordan han helt utelater avsenderaspektet fra drøftingen av fotografiet.   

Anna Akhmatova er konstruert på en slik måte at betrakterens fortolkning av bildet i 

studium fører over i et sanselig punctum der vi erfarer fotografiet som gjenstand. På bakgrunn av 

denne kroppslige opplevelsen fremstår ikke verket som løsrevet fra en avsender, men tvert imot 

som et fysisk produkt av en kunstners kreative handling. Gjennom Witkins lek med symboler 

fører han oss inn i en bevegelse som både begynner og slutter med kunstneren selv, og som peker 

på ham som bildets avsender og som aktivt ledd i betydningsdannelsen. 

I forhold til Nebredas fotografier er kanskje kunstnersubjektets rolle i iverksettelsen enda 

tydeligere. Den schizofrene spanske kunstneren ønsker å oppnå bekreftelse på sin egen 

selvforståelse og eksistens gjennom mottagerens erfaring av selvportrettene hans. Dette gjør 

fotoboken til et vel så avsenderorientert som mottagerrettet kunstverk.   

Neglisjeringen av iverksettelsens avsenderaspekt er en åpenbar mangel ved Barthes’ 

perspektiv, som han utelater fra drøftelsen av fotografiet med den begrunnelse at han ikke 

fotograferer selv. Han skriver: ”Jeg kunne ikke slutte meg til flokken av alle dem (de aller fleste) 

som behandler Fotografiet-ifølge-fotografen. Jeg hadde bare to erfaringer til min disposisjon: 

Den som det betraktede subjekt, og den som det betraktende subjekt.”125 Men jeg er uenig med 

ham i at det at man ikke selv fotograferer gjør det umulig å si noe dette aspektet. For Merleau-

Ponty er det et hovedpoeng hvordan enhver handling er rettet mot noe og ledet av en 

                                                 
125 Barthes, 2001, s. 19. ”[J]e ne pouvais rejoindre la cohorte de ceux (les plus nombreux) qui traitent de la Photo-
selon-le-Photographe. Je n’avais à ma disposition que deux expériences: celle du sujet regardé et celle du sujet 
regardant.” Barthes, 1980, s. 24. 
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grunnleggende intensjonalitet. På samme måte mener jeg at enhver kunstnerisk iverksettelse vil 

fremstå i relasjon til en kunstnerisk gest, og jeg opplever at analysene av Anna Akhmatova og 

Autoportraits demonstrerer dette. Det samme gjelder også dersom det skulle være slik at 

fotografens rolle, slik Barthes tenker seg den, kun består i et enkelt valg av perspektiv og trykket 

på utløserknappen.126 

*** 

Witkins og Nebredas sterke motiver og sanselige appell skiller dem fra den distanserte 

billedtypen som ofte knyttes til begrepet ”postmoderne fotografi”, og som Cindy Shermans 

Untitled film stills (1977 – 1980) er kroneksemplet på. I disse fotografiene iscenesetter Sherman 

seg selv i stereotype kvinneroller inspirert av populærkulturelle medier som film og ukeblader, og 

slik demonstrerer hun hvordan det fotografiske mediet, som alle andre representerende medier, 

innebærer en reproduksjon av billedmessige konvensjoner som umuliggjør autentisk 

virkelighetserfaring. Hennes markering av den fortolkningsmessige distansen som nødvendigvis 

skiller bilde og betrakter, gjentas og understrekes gjennom bildenes kalde og litt sterile uttrykk.  

Selv om iverksettelsens mening alltid er et produkt av en dynamikk mellom både 

avsender, verk, mottager og kontekst, vil ulike kunstneriske retninger, ulike kunstnerskap og også 

ulike verk appellere sterkere eller svakere til forskjellige typer forståelse. Slik vil det alltid være 

et samspill mellom praksis og teori. Den distanserte billedtypen som Shermans Untitled film stills 

kan knyttes til, er langt bedre egnet som undersøkelsesobjekt for den tegnteoretiske tilnærmingen 

som har preget de siste tiårenes fototeori enn det Witkins og Nebredas eksistensielt orienterte 

bilder er. Når Hans Ulrich Gumbrecht etterlyser en kunstteori som forholder seg til kunstens 

nærværsdimensjon og erfaringens subjektive aspekter, forstår jeg derfor dette som en konsekvens 

av at vi har fått en kunst som krever et slikt perspektiv.  

Gitt dette er det et interessant spørsmål om Witkin og Nebreda bør forstås som 

eksponenter for en fenomenologisk vending knyttet til det postmoderne fotografiet. Det vil si til 

en vending som parallelliserer den teoretiske vendingen mot fenomenologien som jeg mener at 

både Gumbrechts Production of presence og Barthes’ Det lyse rommet tar del i. Det er trekk som 

antyder en slik fenomenologisk vending innen kunstfotografiet. Likevel er det problematisk å 

                                                 
126 Jeg forstår utstillingen Andy Warhol by Andy Warhol (13.09 – 14.12.2008) ved Astrup Fearnley museet for 
moderne kunst som et slikt forsøk på å trekke inn avsenderen, ved å peke på hvordan et kunstners valg alltid ligger til 
grunn for det ferdige kunstverket.  
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skulle knytte Witkins og Nebredas kunstnerskap til en slik bevegelse, ettersom deres verk i mine 

øyne motsetter seg forsøk på å fastholde dem innenfor en enkel fotografisk utviklingshistorie.127 

På tross av uttrykksmessige likheter med 60- og 70-tallets performance og body art, 

mener jeg at Nebredas psykiske diagnose gjør det urimelig å knytte kunstverkene hans til denne 

retningen. Kroppskunstnernes praksis er forankret i en avantgarde-tradisjon som søker å 

overskride skillet mellom kunst og liv, for slik å gjenopprette kunstens sosiale og 

samfunnsmessige betydning. Nebredas nærværværsstrategi springer derimot ut av en mer privat 

lengsel etter selvbekreftelse gjennom mottagerens konstituerende blikk. Slik er hans kunst 

forankret i en helt annen begrunnelse. 

 Witkin er også en kunstner som hever seg over motebølger og kunstneriske ”retninger”. I 

likhet med Nebreda er menneskekroppen hovedmotivet hans, og i Anna Akhmatova utgjør en 

amputert arm bildets kompositoriske sentrum. Til tross for det finner jeg det heller ikke i dette 

tilfellet rimelig å omtale kunsten hans som body art. For mens kroppskunstnerne benytter 

kroppen som middel til å bryte ned distansen mellom kunst og liv, har den amputerte armen i 

Witkins bilde den motsatte effekten. Som metafor for den kreative gesten gjør den bildet til noe 

annet enn et vanlig snapshot eller dokumentarisk arbeid, den gjør bildet til kunst. 

Mitt poeng i denne sammenhengen er også mer generelt. Jeg har ønsket å belyse den 

kunstneriske iverksettelsens mottageraspekt, på bakgrunn av en teoretisk forbigåelse av dette 

poenget som føles særlig påtagelig i forhold til fotografiet. Avslutningsvis vil jeg trekke frem 

noen billedeksempler som understreker behovet for en mottagerorientert kunstteori og en kritikk 

som også tar hensyn til fotografierfaringens fenomenologiske nærvær.  

 Etter terrorhandlingene i USA 11. september 2001 har man sett en tiltagende 

dokumentarisk vending innenfor kunstfotografisk praksis. Dette kom sterkt til uttrykk i 2002 ved 

                                                 
127 Når jeg skriver at det er trekk som antyder en fenomenologisk og nærværsorientert vending innenfor postmoderne 
foto, tenker jeg blant annet på de personlige og intime fotografiene som blant andre Nan Golding og Larry Clark er 
eksponenter for og som også Nicholas Nixons og Peter Hujars fotografier av sine AIDS-syke venner kan knyttes til. 
Jeg tenker også på de groteske kroppsfremstillingene vi finner i Cindy Shermans senere arbeider og i Andres 
Serranos fotografier. Også familiesnapshot-tradisjonen som Richard Billinghams og Larry Sultans bilder er 
eksempler på kan knyttes til en slik vending, i likhet med Jean-Luc Moulènes og Christian Boltanskis 
problematiseringer av historien og den personlige erindringen – en problematikk som også kan knyttes til Ursula 
Kocharians familiealbum og til det konstruerte fotoarkivet til Zoe Leonard og Cheryl Dunye. Sist, men ikke minst, 
kan den fenomenologiske vendingen i kunst forbindes med den nye dokumentarismen som særlig har preget 2000-
tallets kunstfotografi og som kan knyttes til navn som Sophie Ristelhueber og Ziyah Gafic. Dersom man skal snakke 
om en slik vending innenfor det postmoderne fotografiet er det med andre ord med forankring i den amerikanske 
kunstscenen. Det er også naturlig, ettersom USA har vært sentrum for samtidskunsten helt siden 1950-tallet. Den 
fenomenologiske vendingen innenfor kunstteorien er derimot forankret i den kontinentale filosofiske tradisjonen som 
jeg forholder meg til i oppgaven.  
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den ellevte Documenta-utstillingen, der en rekke fotografer rettet søkelys på humanitære kriser, 

naturkatastrofer og krigsrammede områder. Charlotte Cotton påpeker i boken The photograph as 

contemporary art hvordan flere av disse dokumentariske arbeidene ikke avbilder de konkrete 

hendelsene, men går inn i etterkant som fotografiske spor etter tragediene.128 Et eksempel på 

dette er Ziyah Gafics Quest for ID (2001) fra hans serie fra Bosnia. Bildet viser skjelettene av 

muslimer som ble drept da den serbiske armeen okkuperte landsbyen Matuzici i 1992. Skjelettene 

er lagt ut på en gressplen for identifikasjon, i grell kontrast til gulvteppene som noen fra 

landsbyen har hengt til tørk på gjerdet i bakgrunnen av fotografiet.  

Gafics bilde knytter mening og effekt tett sammen. Opplevelsen av at det vi betrakter i 

fotografiet er virkelig danner utgangspunkt for et erfart sammenfall mellom tre ulike tidsakser. 

For det første viser den bisarre sammenstillingen av de oppløste skjelettene og gulvteppene som 

skjødesløst er slengt over gjerdet bak dem, til året 2001 og til fotografens nåtid og brutale møte 

med lokalbefolkningens distanserte eller dagligdagse forhold til døden. For det andre viser 

skjelettene også uunngåelig til folkemordet i Bosnia-Herzegovina og til borgerkrigen som på 

1990-tallet innebar en grotesk nedslakting av sivile. I vår nåtid får disse tidspunktene mening 

som del av en videre temporal sammenheng, idet den virkningen vi betrakter i bildet knyttes til 

sin årsak i betrakterens bevissthet. Slik blir dette bildet et eksempel på hvordan fotografiets 

mening overskrider det konkrete motivet gjennom mottagerens engasjement.  

Et annet eksempel er den colombianske kunstneren Guadalupe Ruiz’ fotografiske portrett 

”Gonzalo Desgualetado” fra serien La saga (Sagaen) fra 2005. I bildet betrakter vi en 

middelaldrende latinamerikansk utseende mann som sitter på en seng og stirrer stivt ned i gulvet 

foran seg. Med åpen skjorte og hårete bryst fremstår han nærmest som en karikatur på den 

latinamerikanske macho-mannen, men kinnene hans er innsunkne, og hans innadvendte blikk, 

sammenpressede lepper og lutende holdning tyder på at det er noe som tynger ham. For 

betrakteren er det naturlig å søke fra mannens ansikt til de øvrige detaljene i bildet for å finne 

nøkkelen til å forstå den avbildete situasjonen. Mannsfiguren er plassert i et sparsomt møblert 

rom. Veggene er hvite og nakne, i sengen finnes bare en bar madrass og over det tomme 

nattbordet er en lysbryter montert – skjevt – på veggen, men den gule ledningen fører ikke til 

noen lampe. Fotografiet er et eksempel på den postmoderne historiefortellende praksisen som 

                                                 
128 Charlotte Cotton: The photograph as contemporary art. London: Thames and Hudson, 2004, s. 167. 
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blant andre Jeff Wall er eksponent for, som med utgangspunkt i iscenesatte tableauer antyder et 

uklart narrativ det blir opp til betrakteren å konstruere.  

Den uttrykksmessige likheten mellom ”Gonzalo Desgualetado” og de øvrige fotografiene 

i serien antyder et overordnet narrativ, og seriens tittel – La saga – at det er snakk om et 

familiedrama. Likevel er sammenhengen mellom bildene uviss, og Desgualetados rolle det 

samme. Kanskje har han havnet på et billig motell fordi konen oppdaget utroskapen hans og 

kastet ham ut hjemmefra? Eller kanskje han skylder penger og har blitt fratatt alt han eier? 

Tilsynelatende forteller bildet en historie, men scenen er mangetydig og åpner for en rekke 

mulige tolkninger. Mottageren henvises til spørsmålsstilling og gjør utkast til mulige narrativer. 

Men vår imaginære konstruksjon av slike overordnede fortellinger forteller mer om oss selv og 

våre fordommer enn om bildet selv. På denne måten konfronterer Ruiz’ fotografi oss med vårt 

eget blikk, og peker på mottageren som aktiv deltager i betydningsproduksjonen.  

Den typen postmoderne historiefortellende fotografi som ”Gonzalo Desgualetado” er et 

eksempel på, har likhetstrekk med Henri Cartier-Bressons modernistiske praksis. For Cartier-

Bresson var det om å gjøre å fange ”det avgjørende øyeblikket”, et øyeblikk som kan uttrykke en 

hel historie. Det aller mest kjente fotografiet hans, Paris, Gare St Lazare (Paris, St Lazare 

jernbanestasjon) fra 1932, er et godt eksempel på dette. Bildet viser silhuetten av en mann som 

forsøker å hoppe over en stor vanndam. Bevegelsen er frosset i svevet, men etter kroppens 

posisjon i luften å dømme er det liten sjanse for at han kommer til å lande tørt på den andre siden 

av dammen. Fotografiet gjengir bare et enkelt øyeblikk, men på et mottagernivå fullfører vi 

mannens bevegelse i en metonymisk ekspansjon fra det konkret fremstilte motivet.  

Mens Ruiz’ postmoderne bilde er iscenesatt, fremstår scenen i Paris, Gare St Lazare som 

et tilfeldig sammentreff som fotografen maktet å feste til film. Cartier-Bressons bilde er av den 

typen fotografi som Barthes utviklet sine tanker om punctum i relasjon til, men jeg opplever det 

iscenesatte fotografiet som vel så effektfullt.  

*** 

Et spørsmål er om Barthes’ språklige formidling av et ikke-språklig erfaringsfenomen som 

punctum kan bevise noe som helst for leseren. En representerende fremstilling vil i beste fall 

overbevise, men vanskelig bevise hvordan fotografiet griper inn i dypet av vår subjektivitet og 

engasjerer en kroppslig kunnskap vi ofte ikke engang er oss bevisst. Jeg ser forsøket på å 

overkomme denne formidlingsmessige utfordringen som et del-prosjekt i Det lyse rommet. Tidlig 
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i boken påpeker Barthes hvordan teksten ikke bare er en undersøkelse av fotografiet, men også et 

eksperiment med en skrivemåte som skal forene det ekspressive og det kritiske, det subjektive og 

det vitenskapelige. Dette forsøket på å finne frem til en uttrykksmåte som ikke reduserer 

erfaringen har resultert i en litterær form på grensen mellom reflekterende essay og argumentativ 

kunstteori.129  

Mange lesere har opplevd denne sjangeroverskridelsen som problematisk, og kommet til å 

betrakte verket enten som et mislykket poststrukturalistisk verk eller som kvasi-akademisk prosa. 

Denne oppfattelsen er i mine øyne en konsekvens av en tenkemåte som baserer seg på et skille 

mellom kropp og tanke, og altså av et tenkesett Barthes eksplisitt motsetter seg i Det lyse rommet. 

Jeg mener at skrivemåten i Det lyse rommet bør tas på alvor, og betraktes som et poeng i seg selv. 

I ”Cézannes tvil” skriver Merleau-Ponty at det ikke er tilstrekkelig bare å uttrykke en idé, men at 

man også må vekke den samme erfaringen i den andre for at ideen også skal kunne bli del av 

hans eller hennes bevissthet.130 Ved å appellere vekselvis til distansert fortolkning og 

følelsesmessig innlevelse, opplever jeg at Barthes beveger seg forbi en enkel språklig beskrivelse 

av fotografierfaringen, i en performativ demonstrasjon av dens spill mellom nærvær og fravær. 

 

                                                 
129 Se: Barthes, s. 17. Nancy Shawcross forstår Barthes’ skrivemåte i Det lyse rommet som et eksperiment med det 
han i et foredrag holdt ved Collège de France i 1978 omtalte som den ”tredje formen”, en skrivemåte på grensen 
mellom essay og roman som er ment å skulle formidle både det personlige og det objektive ved erfaringen. 
Foredraget er senere utgitt under tittelen ”Longtemps, jeg me suis couché de bonne heure…” i The Rustle of 
Language, og kan leses som et utkast til Det lyse rommet. Se: Shawcross, s. 67-85. 
130 Merleau-Ponty, 2008, s. 264. 
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