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Sammendrag 
 

 

 

Temaet for denne masteroppgaven er film og sanselighet. I mitt prosjekt arbeider jeg med to 

fenomenologiske tilnærminger til Louder Than Bombs (2015), en film av den norske 

regissøren Joachim Trier. Med utgangspunkt i henholdsvis Roland Barthes’ ([1980] 2001) 

fototeori og Jennifer M. Barkers (2009) filmteori undersøker jeg ulike aspekter og 

opplevelser av filmen. Min opplevelse av første møte med Louder Than Bombs gjorde meg 

nysgjerrig på hvordan film uttrykker sanselighet siden filmen påvirket meg affektivt og 

kroppslig. Analysen fokuserer på medieerfaringer og undersøker filmmediets taktile 

kvaliteter. Formålet er å bidra til et større fokus på en sanselig filmopplevelse. 

 

 

 

Abstract 
 

The theme for this master’s thesis are cinema and the senses. The methods I employ are 

Roland Barthes’ ([1980] 2011) photo theory and Jennifer M. Barker’s (2009) film theory, two 

phenomenological approaches focusing on experience. My object for research is the film 

Louder Than Bombs (2015) by the Norwegian director Joachim Trier. My experience upon 

first viewing Louder Than Bombs made me curious about the relationship between cinema 

and the senses based on the affective and bodily experiences I received from it. My analysis 

focus on media experiences and investigates film as a tactile medium. The purpose is to 

contribute to a greater focus on a sensuous connection between film and viewer. 
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Forord 
 

 

 

Veiledere for masteroppgaven er Kjetil Rødje (V-18) og Anders Lysne (V-17/H-18). For 

ordens skyld vil jeg opplyse om at litteratur jeg refererer til i teksten vil stå i litteraturlisten. 

Andre teoretikere og litteratur jeg nevner vil her skrives med et noteapparat. Jeg bruker 

Harvard som referansestil1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
1 ”Harvard”, (22.03.2007), [online], Universitetet i Oslo, tilgjengelig fra: <http://ub-prod01-

imgs.uio.no/UB/sitat/harvard.pdf>. 
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Takksigelser 
 

 

 

Først ønsker jeg å rette en stor takk til Anders Lysne, som figurerte som min veileder fra 

februar 2017 til januar 2018. Lysne vil jeg takke for godt samarbeid og uvurderlige råd fra 

første veiledningstime. Fra og med januar 2018 er jeg takknemlig for at Kjetil Rødje med sitt 

rike tilfang gav meg konkrete og gode innspill og betydelig hjelp til å skape en ramme for 

oppgaven. 

 

En takk fortjener også mamma og pappa for økonomisk støtte i studietiden. Ellers ønsker jeg 

takke mine tidligere medstudenter fra bachelorprogrammet i Estetiske studier og venner for 

verdifulle kommentarer og oppmuntring underveis. Tilslutt vil jeg takke de som har skummet 

over språket i oppgaven.  

 

Jeg beklager eventuelle mangler og feil. 
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1 Introduksjon 
 

 

 

 
”Men jeg står ikke overfor min krop, jeg er i min kropp, eller rettere sagt jeg er min krop” 

                                                                                                 (Merleau-Ponty, 1994, s. 107) 

 

”Jeg er en film” 

                                       Frederico Fellini 

 

”It is through the tactile experience of the film that we come to understand” 

(Barker, 2009, s. 62) 

 

 

Innledende bemerkninger 

Jeg ble først oppmerksom på Louder Than Bombs (Joachim Trier, 2015) under Re:prise – nye 

blikk på Joachim Triers filmer, en tredagers filmhelg på Cinemateket i Oslo, i samarbeid med 

Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Motlys og SF Norge. Etter å 

ha moret enhver tilskuer gjennom Reprise (Joachim Trier, 2006) og rystet enhver som så 

Oslo, 31, august (Joachim Trier, 2011) var jeg spent på om regissøren Joachim Trier sin 

tredje spillefilm også skulle berøre meg. Den framstående Joachim Trier har med sin 

filmografi høstet svært gode kritikker for sine filmer i både inn- og utland; hans nest siste 

film, som denne oppgaven tar utgangspunkt i, ble i 2015 plukket ut til hovedkonkurransen i 

filmfestivalen i Cannes, som en av 19 filmer, og i 2016 vant filmen Nordisk Råds filmpris. 

 

Jeg hadde dagene før sett filmer av filmskaperparet Joachim Trier og Eskil Vogt, noe som 

gjorde til at jeg var forberedt på å innta et filosofisk, analyserende blikk før filmvisningen av 

Louder Than Bombs. Om denne forkunnskapen tilknyttet undersøkelsesmaterialet mitt 

reduserte min måte å være til i verden (i.e., mitt kroppslige nærvær) da jeg så filmen, kan 

diskuteres. På den ene siden på bakgrunn av mine tidligere erfaringer med Triers filmer. Jeg 
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hadde forutsetninger og forventinger om å bli følelsesmessig påvirket. På den andre siden gav 

medieringen av de analoge fotografiene i den meg en ny innsikt. Jeg mener filmen retter 

blikket mot hvilke opplevelser med medieteknologi tilskuer tar for gitt. Med dette for øye 

synes jeg de gamle, analoge fotografiene i filmen får oss til å tenke over egen erfaring av tid, 

og jeg vil til og med si at de minner oss på vår egen dødelighet. Jeg vil følge opp koblingen 

mellom fotografi, tid og død. 

 

Diskusjonen om digitaliseringen av fotografiet er medrivende. Det er hovedsakelig to grunner 

til at jeg finner dette interessant: Det ene er at jeg har inntrykk av at flere påstår at det digitale 

fotografiet ikke lenger er virkelig, mens på den andre siden mener Laura U. Marks ”that 

digital images are existentially connected to the processes that they image” (2002, s. 161). Å 

undersøke om det digitale fotografiet fører med seg et tap av indeksikalitet eller ikke, ville ha 

vært en masteroppgave i seg selv. Jeg går derfor ikke videre med denne problematikken, men 

vil se på hvordan de analoge fotografiene fremtrer i filmen.  

 

Jeg gikk berørt ut fra Filmens Hus fredag og lørdag. Så også søndag. Jeg ble rørt da jeg så 

Louder Than Bombs. Etter filmvisningen var jeg sliten mentalt og fysisk. Gjennom bruken av 

analoge fotografier, nærbilder og kroppslig karakterobservasjon hadde jeg flere taktile 

utlevelser: Jeg fikk gåsehud, tørket tårer fra neseroten og så hårene på underarmen stritte 

gjentatte ganger. En frysning gjorde til at skuldrene traff ørene på hver sin side. Det var der 

det begynte for meg, interessen for å undersøke den følelsesmessige reaksjonen til 

filmmediet, i en masteroppgave.  

 

I prosjektets begynnelse var den første utfordringen jeg støtte på hvordan jeg skulle sette ord 

på mine sanseopplevelser. Filmen hadde beveget meg kroppslig og påvirket meg affektivt 

(følelsesmessig)2, og spørsmålet jeg stilte meg var hvordan jeg var blitt berørt. Et spørsmål 

som var nytt for meg. Så hvilke teoretikere har forsket på dette tidligere? Hvilke teorier 

finnes? Og hvilken metode er mest fruktbar i min analyse? Det jeg vet er at filmens innhold 

er taktilt og åpner opp for ulike tolkninger og lesninger. Dette er kvaliteter ved filmen jeg 

mener vil kunne appellere til mange. Film er et sanselig medium og et umiddelbart uttrykk, 

og som uttrykksform er film dessuten opp gjennom mediehistorien blitt omtalt som et 

medium med sterk påvirkningskraft.  

																																																								
2 Jeg bruker affekt og følelser om hverandre i oppgaven.	
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I boken Introduksjon til film: historie, teori og analyse (Braaten m.fl., 2000) oppsummerer 

forfatterne hvordan publikum reagerte under den aller første filmvisningen i Paris den 28. 

desember 1894: 

 
              Det fortelles også fra Paris i 1984 at da publikum så en film som Toget kommer inn på stasjonen, krøp 

de sammen i kinosetene i redsel for å bli overkjørt av toget som kom mot dem fra bakgrunnen mot 

forgrunnen på filmlerretet (Braaten m.fl., 2000, s. 47) 

 

Det finnes svært begrenset informasjon om denne historien, så det er usikkert om den 

stemmer. Men det vi kan si med sikkerhet, er at publikum på den tiden lot seg forføre og 

overraske av Lumiére-brødrenes film. Publikum fikk følelsen av å være med på noe virkelig. 

 

Oppgavens tema, problemformulering og målsetting 

Temaet for masteroppgaven er film og sanselighet. Jeg vil undersøke i hvilken forstand 

filmen Louder Than Bombs formidler sanslighet, på grunn av at filmen levner 

følelsesmessige erfaringer og dets taktile egenskaper. Vi tar for gitt at film er et sanselig 

medium som ofte er laget for å antenne følelser, og som styrer tilskuerens egen sanselighet i 

ulike retninger ved hjelp av måten vi oppfatter tid, bevegelser og personkarakteristika. 

Tilskuer sanser filmen og blir berørt affektivt, men hvordan filmen berører, opptar meg. 

Undersøkelsen av hva som skjer når tilskuer er grepet av en film er min personlige 

motivasjon for å svare på problemstillingen: 

 

 

Hva vil det si å bli berørt av en film? 

 

 

Vil du bedre forstå hva det vil si å bli berørt av en film, kan du altså lese videre. Hovedmålet 

med oppgaven er å analysere ett konkret materiale for nærmere bestemt å finne ut av hva det 

vil si å bli berørt av filmmediet. Min hypotese er at om vi er blitt berørt av en film har filmen 

den egenskapen at den får oss beveget og fremkaller affekter. 
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Joachim Triers filmer tar opp tematikker som minner, identitet, vennskap og familie, og kan i 

hovedsak klassifiseres som filmer som påvirker hele følelsesregisteret. Avhandlingen tar 

utgangspunkt i filmen Louder Than Bombs, en film hvor vi ikke trenger å lete vidt og bredt 

etter elementer som appellerer til følelsene; kroppen opplever erkjennelsen av å være en del 

av filmen.  

 

Premisset oppgaven besvares på er at filmen både gir en affektiv, intellektuell og kroppslig 

opplevelse. Hvilke medieerfaringer filmen gir uttrykk for og hvilken betydning det har for det 

som blir fremført, vil besvares gjennom en underproblemstilling: 

 

 

Hvordan erfares tid i Louder Than Bombs? 

 

 

Metode 

Med kroppen som utgangspunkt for den subjektive erfaringen av Louder Than Bombs, har 

jeg i min oppgave valgt meg fenomenologi som metode (Merleau-Ponty, 1956). Mitt prosjekt 

arbeider med to fenomenologiske tilnærminger, med utgangspunkt i henholdsvis Jennifer M. 

Barkers The Tactile Eye. Touch and the Cinematic Experience (2009) og Roland Barthes’ 

Det lyse rommet. Tanker om fotografiet ([1980] 2001). Dette to teorier som belyser ulike 

aspekter av Louder Than Bombs og opplevelsen av den.  

 

Barker og Barthes har et fenomenologisk perspektiv på opplevelse. Barker mener det taktile 

forholdet mellom tilskuer og filmen ”allow for communication to occur in the fleshy spaces 

between us” (2009, s. 145). I fortsettelsen av dette kapittelet samt i neste kapittel introduserer 

jeg Barker og Barthes. En oppsummering og en diskusjon av betingelsene for dette valget, vil 

jeg ta for meg i et eget diskusjonskapittel mot slutten av oppgaven.  
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Analysefenomen 

Oppgaven tar utgangspunkt i Joachim Triers tredje, komplekse og meditative spillefilm 

Louder Than Bombs (omtales heretter som Louder). Louder har et modernistisk formspråk. 

Louder er ikke enkel å komprimere, ei heller enkel ”å ta inn”, men jeg forsøker å gi et 

handlingsresymé: Filmen handler om mosaikken av følelser, svik, minner og stillheten, 

ektemannen Gene Reed (Gabriel Byrne) og sønnene Jonah Reed (Jesse Eisenberg) og Conrad 

Reed (Devin Druid) sitter igjen med etter selvmordet til mor og krigsfotograf Isabelle Reed 

(Isabelle Huppert). 

 

Rammefortellingen følger synsvinkelen til de etterlatte; enkemannen Gene og sønnene Jonah 

og Conrad, men avdøde Isabel er også med i den ytre handlingen. Filmens estetikk er collage-

inspirert og slik preget av versjonering; filmen viser ulike versjoner av Isabelles liv.  

 

Isabelle selv, faren og de to sønnene viser gjennom subjektive minnestrømmer hvordan de 

husker tiden før Isabelle døde. Fokaliseringen er skiftende siden det ikke er en klar 

hovedperson. Filmen åpner for at tilskuer kan velge hvilket fortellerperspektiv en ønsker å 

følge gjennom historiefortellingen.  

 

Filmen reiser spørsmål som: Hva er virkelighet? Hva er drøm? Og den viser hvordan det 

indre tanke- og følelsesliv fungerer. Louder speiler en taktil virkelighet av hvordan minner og 

assosiasjoner er tilstede i subjektet og dermed spekulasjoner om det er antagelser eller 

virkelige tanker. 

 

Oppgavens oppbygging 

Frem til nå har jeg nevnt mange nye uttrykk, som jeg ser det hensiktsmessig å stoppe opp 

ved. Avhandlingen vil derfor starte med noen terminologiske betraktninger med den hensikt å 

forsøke å gjøre en presentasjon av begrepene: Å sanse og å berøre, samt de omdiskuterte 

begrepene affekt og emosjoner. Jeg har møtt på spørsmål rundt distinksjonen mellom disse 

begrepene underveis i prosessen. Jeg vil likevel presisere at en komplett begrepsavklaring 

ikke har en hensikt her og ville dessuten ha strekt seg langt utenfor denne avhandlingens 

omfang. Har derfor valgt meg noen definisjoner jeg selv synes er fruktbare.  
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Deretter retter jeg blikket mot mitt overordnede perspektiv: Fenomenologi. Jeg vil 

introdusere medieestetikk og affektteori og se disse retningene i relasjon til fenomenologien. 

Med dette ønsker jeg å forklare (og forsvare) oppgavens tittel og se på affekt som en 

subjektiv erfaring, med fokus på en levd kropp og den filmatiske opplevelsen, men også 

endringspotensialet mellom film og tilskuer. Her vil det å klargjøre hvordan jeg posisjonerer 

min analyse i forhold til disse retningene være betimelig. 

 

Kapittel tre i oppgaven: Analyse, vil gi et konkret eksempel på hvordan fenomenologi kan 

brukes som metode i en filmanalyse, da jeg har erfart at fenomenologi blir oppfattet som et 

abstrakt begrep, i og med at fenomenologi baserer sin viten på levd erfaring (Merleau-Ponty, 

1956, s. 59). Jeg undersøker den affektfremkallende egenskapen til Louder og hva det vil si å 

bli berørt av filmen. I starten av oppgaven tar jeg for meg Roland Barthes’ Det lyse rommet. 

Tanker om fotografiet (2001), som metodisk inngang til analysen. Barthes benytter jeg som et 

fenomenologisk studie av Fotografiet og til å rette oppmerksomheten mot medieringen, 

teknologi og medieerfaringer (Hausken, 2009). Senere henter jeg inn Jennifer M. Barkers The 

Tactile Eye. Touch and the Cinematic Experience (2009). Barker tar i sin bok mål av seg å 

utvikle en teori for å studere filmmediets taktile egenskaper, og interaksjonen mellom huden, 

muskulaturen og de indre organene. Den kroppsliggjorte/kroppslige (embodiment) teorien og 

erfaringen av filmen forsøker å finne mening basert på handlinger og måten vi interagerer på 

(Barker, 2009).  

 

Oppgavens plassering 

Siden Louder er en nokså ny film har jeg som ambisjon at min næranalyse av filmen vil være 

et bidrag til å tette et hull innenfor norsk forskningslitteratur om Joachim Triers filmer, samt 

om forbindelsene film og sanselighet. Fra tidligere er det skrevet flere gode analyser av både 

Triers kortfilmer, langfilmdebuten Reprise (2006), Oslo, 31. august (2011), Louder Than 

Bombs (2015) og hans siste film Thelma (2017) i ulike filmtidsskrift. Det finnes også gode 

analyser av hans spillefilmer i fagbøker som Den norske filmbølgen: Fra Orions belte til Max 

Manus (Iversen og Solum, 2010)3 og Norsk filmhistorie: Spillefilmen 2011-2011 (Iversen, 

																																																								
3  Iversen, G. og Solum, O., 2010, Den norske filmbølgen: Fra Orions belte til Max Manus, Universitetsforlaget, 

Oslo. 
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2011)4. To bøker skrevet av høyt kompetente Ove Solum og Gunnar Iversen, som ser på den 

norske filmens utvikling de seneste årene. Om film og emosjoner er det derimot skrevet mye, 

men det er den kognitive tilnærmingen til film som dominerer. Jeg mener det er på høy tid å 

fremme Joachim Trier i norsk, akademisk forskningslitteratur og bidra til et større fokus på 

en sanselig filmopplevelse. 

 

 

																																																								
4  Iversen, G., 2011, Norsk filmhistorie. Spillefilmen 1911-2011, Universitetsforlaget, Oslo.	
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2 Teoretisk diskusjon 
 

 

 
”The dancer has his ear in his toes” 

(Friedrich Nietzsche)5 

 

 

Terminologiske betraktninger 

Dette kapittelet kretser rundt denne oppgavens terminologi. Oppgavens tittel Film og 

sanselighet skisserer en sammenkobling av film som medium og hvordan sansene påvirker 

den filmatiske opplevelsen. Men hva betyr sansing? Og hva betyr det å sanse? Ordet sans 

stammer fra det franske ordet sens av latin sensus ”følelse, fornuft”, avledet av sentire ”føle, 

merke” (De Caprona, 2013, s. 126). Jeg er blitt berørt sanselig av en film - hva vil det si å bli 

berørt? Begrepet å berøre defineres som ”å røre; gjøre inntrykk” (De Caprona, 2013, s. 85).  

 

Min masteroppgave bruker, som introdusert i forrige kapittel, Jennifer M. Barkers 

fenomenologiske og kroppsliggjorte filmteori (2009) som metode. Hun drar nytte av 

betegnelsen touch (berøre) i sine analyser og ser på den taktile sansen som metode for å se 

film. Jeg benytter meg derfor av spørsmålsformuleringen: ”Hva vil det si å bli berørt av en 

film?” (Kursiveringen er gjort kun her). 

 

I det kommende vil jeg presentere hva fenomenologi kan bidra med i en filmanalyse, og 

introdusere denne oppgavens sentrale personer. Jeg skal først se nærmere på den filosofiske 

metoden, fenomenologi. 

 

 

 

 
																																																								
5 Nietsche, F., 1956, Thus Spoke Zarathustra, Viking Press, New York, s. 224. 
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Fenomenologi 
Den filosofiske retningen fenomenologi har jeg allerede nevnt flere ganger. De Caprino 

(2013, s. 935) skriver at fenomenologi stammer fra gresk phainómen, som betyr det som viser 

seg. Denoterer: Læren om fenomenene; læren om bevissthetenes; læren om erkjennelsens 

former og utvikling. Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty definerer fenomenologi 

slik: 
 

              Phenomenology is the study of essences; and according to it, all problems amount to finding definitions 

of essences: the essence of perception, or the essence of consciousness, for example. But 

phenomenology is also a philosophy which puts essence back into existence, and does not expect to 

arrive at an understanding of man and the world from any other starting point than their ’facticity’    

([1945] 2003, s. vii). 

 

Fenomenologi handler om å utforske verden og tingene slik de framtrer, og hvordan 

bevisstheten alltid oppfatter noe som noe å reflektere over (Merleau-Ponty, 1956, s. 59; 

Barker, 2009, s. 17). Fenomenologi forsker på den direkte forståelsen av den første erfaringen 

av verden (Merleau-Ponty, 1956, s. 59). Følgende beskrivelse av hva fenomenologi er, er det 

Jennifer M. Barker som står for:  

 
              Phenomenological description seeks to identify the underlying structures of the phenomenon at hand by 

studying its intimate entailment with the intentional act of perception to which the phenomenon is 

present (2009, s. 11).  

 

Fenomenologi er en metode for å studere hvordan vi strukturerer det vi erfarer slik det 

fremtrer, og lar dermed erfaringen komme først (Merleau-Ponty, 1956, s. 59). I nest siste 

kapittel i oppgaven har jeg som formål å prøve å belyse gevinsten av å bruke fenomenologi 

som metode og som filmfenomenologi i anskaffelsen av ny kunnskap om filmopplevelsen.  
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Fenomenologisk intensjonalitet 

Intensjonalitet er bevissthetens evne til å rette seg mot ting ved å gi dem mental form og 

innhold. Bevisstheten har en intensjon mot noe, den er alltid rettet mot noe - det intensjonale 

objektet – noema – eksisterer i min bevissthet (Sobchack, 1992, s. 34). Intensjonen mot noe, 

skriver Merleau-Ponty gir seg i kast med å beskrive erfaringene våre direkte (Merleau-Ponty, 

1956; Merleau-Ponty, 2013). Det vil si at det ikke er bevisstheten, men menneskekroppen 

som ”har – eller er – et pre-objektivt forhold til sin omverden” (Østerberg, 1994, s. VII). 

Subjektets bevissthet er ikke lenger tenkt som isolert, men snarere som integrert i verden med 

andre subjekter.  

 

Erfaringen er betinget av at kroppen alltid allerede befinner seg i en verden (Merleau-Ponty, 

1994, s. 30). Det handler om å beskrive fenomener i egen livsverden (Lebenswelt) slik den 

fremtrer. Livsverden er det vi erfarer umiddelbart. Filmen som et intensjonalt objekt gir etter 

for kroppen og den filmatiske opplevelsen (Hanich, 2010, s. 39). 

 

Fenomenologisk tilnærming til filmopplevelsen 

Hva kan en filosofisk metode som tar utgangspunkt i menneskets subjektive erfaringer 

fortelle om film? Merleau-Ponty forener gestaltpsykologien, som er opptatt av å utforske 

menneskets bevissthet med utgangspunktet i persepsjonen (Merleau-Ponty, 2013), med 

eksistensiell filosofi på film i The Film and the New Psychology (1968). Han skriver et sted, 

”my skin become the sleek and the rough, makes me follow with my eyes the movements and 

the contours of the things themselves” (Merleau-Ponty, 1968, s. 146). Om filmen skriver han 

også:  

 
              contemporary philosophy consists not in stringing concepts together but in describing the mingling of 

consciousness with the world, its involvement in a body, and its coexistence with others; and because 

this is a movie material par excellence (1964, s. 59). 
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For å kunne beskrive hvordan filmen fremtrer er vi nødt til å være involvert i den filmatiske 

opplevelsen og legge vekt på våre filosofiske refleksjoner ved opplevelsen. Jeg ser det 

nødvendig å kaste lys over det som allerede er erfart og vil derfor illustrere mitt analytiske 

arbeid med figurer. Det jeg analyserer er dermed tydelig og tilgjengelig for deg. 

 

Innenfor fenomenologisk filmteori i nyere tid står blant andre teoriene til Vivian C. Sobchack 

(1992), Laura U. Marks (2000) og Jennifer M. Barker (2009) sentralt. Disse teoretikerne tar 

utgangspunkt i synestetisk sansing (synaesthesia). 

 
              Perception is not constituted as a sum of discrete senses (sight, touch, etc.), nor is it experienced as 

fragmented and decentered. All our senses are modalities of perception and, as such, are co-operative 

and commutable. Such cooperation among and communication of our senses occurs in existence 

because our senses all figure on the finite and situated field that is our body… As a perceptive body, I 

am able to see texture (Sobchack, 1992, s. 76-77). 

 

Synaesthesia, ”an act in which the senses and the intellect are not conceived of as separate” 

(Marks, 2002, s. 13). Synestetisk sansing betyr overføring av stimuli fra en sanselig modalitet 

til en annen (Sobchack, 1992, s. 76). Med andre ord: Hvordan sansene virker sammen. Dette 

er tanker Maurice Merleau-Ponty skisserte på 1940-tallet: ”[Film is] a unique structure … a 

way of being, which speaks to all [our] senses at once” ([1947] 1964, s. 50). Sobchack (2004, 

s. 67) gir et eksempel på at lyd korresponderer med en bestemt farge eller smak. 

Filmopplevelsen er av den grunn ikke kun visuell, men også kroppslig, og fører til berøring, 

bevegelse og til og med en opplevelse av farge, smak og lukt. I min analyse gir jeg eksempler 

på dette. 

 

Den levde kroppen (the lived body/le corps propre) tar med seg sin kulturelle kompetanse, 

både intellektuelt og følelsesmessig inn i møtet med filmen og ”forsøker å tyde ulike typer av 

opplevelser” (Hanich, 2010, s. 40, min overs.; Sobchack, 2004, s. 60). Å se en film kan også 

bidra til å utvikle forståelsen om kulturell kompetanse; ”our mental structures are embodied, 

borne out and at the same time inflected by our bodily behaviors (which are themselves 

embedded in culture and history)” (Barker, 2009, s. 81).  
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En fenomenologisk analyse vil alltid være preget av ens kulturelle bakgrunn, kulturelle 

kontekst og forkunnskaper om det vi ser (Hanich, 2010, s. 40). I denne betydningen vil det 

konnotative i analysen som oftest spille en rolle6. Laura Marks (2000, s. 162-163) gir uttrykk 

for at hver og en av oss har vår egen emosjonelle respons til film, basert på personlige 

opplevelser, minner og historier. Dette er sannsynligvis andre aspekter enn hva regissøren 

assosierer med filmen.  

 

Den filmatiske analysen, ”approaches the film and the viewer as acting together, 

correlationally, along an axis that would itself constitute the object of study, [and] the way 

meaning and affect emerge in the … encounter between film and viewers” (Barker, 2009, s. 

13,18). Filmfenomenologien sier, ifølge Barker, noe om hvordan tilskuer beskriver 

filmopplevelsen, som om tilskueren allerede er i den filmatiske verden og deler ulike taktile 

opplevelsesstrukturer. Tilskuer er kroppsliggjort i den filmatiske verden samt i et gjensidig og 

intimt forhold til filmens kropp gjennom berøring (Barker, 2009, s. 2-3). 

 

Nøkkelpersoner 

I den følgende oversikt skal jeg presentere denne oppgavens fenomenologiske 

nøkkelpersoner. Kroppsfilosof nummer én, Maurice Merleau-Ponty, er først ut. Jeg leser både 

den dansk-norske Kroppens fenomenologi (1994), oversatt av Bjørn Nake, og den engelske 

versjonen av Phénoménologie de la perception (1945)7, Phenomenology of Perception 

(2003), oversatt av Colin Smith. Jeg leser en nyskrevet versjon av den engelske oversettelsen 

fra 1962. Flere av Merleau-Pontys tekster vil bli kommentert. 

 

Deretter presenterer jeg Roland Barthes’ fenomenologiske studie av Fotografiet. Jeg 

forholder meg til den norske oversettelsen: Det lyse rommet. Tanker om fotografiet (Le 

chambre clair. Note sur la photographie ([1980] 2001), oversatt av Knut Stene – Johansen, 

utgitt av Pax Forlag A/S. 

 

																																																								
6 Konnotasjon er en del av begrepsparet denotasjon/konnotasjon, som jeg henter fra den danske lingvisten Louis 

Hjelmslev (Barthes, [1964] 1994, note 33). Denotasjon er det som direkte fremtrer, mens konnotasjon er 

tilleggsmeninger.  
7 Merleau-Ponty, M., 1945, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris. 
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Til slutt legger jeg vekt på Jennifer M. Barkers fenomenologiske og kroppslige teori, 

formidlet gjennom boken The Tactile Eye. Touch and the Cinematic Experience (2009). Jeg 

fokuserer på Barker da jeg har valgt meg hennes teorier som metodisk inngang til analysen.  

 

Maurice Merleau-Ponty (1908-61) 

Maurice Merleau-Ponty var en sentral fransk fenomenolog i tradisjon med Edmund Husserl 

og Martin Heidegger. Han utfordret dualistisk syn på bevissthet – kropp, ved å hevde at 

bevissthet knyttes til kroppens tilstedeværelse i verden (Sobchack, 1992, s. 38). Merleau-

Ponty oversatte Heideggers begrep være-i-verden (1979)8 til være til verden (Østerberg, 

1994, s. VII). 

 
              In so far I have a body thorugh which I act in the world, space and time are not for me a collection of 

adjacent points, nor are they a limitless number of relations synthesized by my consciousness, and into 

which it draws my body. I am not in space and time, nor do I conceive space and time; I belong to 

them, my body combines with them and includes them (Merleau-Ponty, [1945] 2003, s. 162). 

 

”Kroppen er således en genstand, som ikke forlader mig.” (Merleau-Ponty, 1994, s. 31). 

Kroppen er det generelle mediet for at verden eksisterer (Merleau-Ponty, 1994, s. 102). 

Merleau-Ponty trekker frem følgende om sin egen filosofi: 

 
              … den vender seg til vår erfaring av verden og spør den hva verden er før den er blitt en ting man 

snakker om, en selvfølge, før den er blitt redusert til et sett av håndterlige, forhåndenværende 

betydninger; den stiller spørsmålet til vårt tause liv, den henvender seg til denne blandingen av verden 

og oss selv som går forut for refleksjonen (Merleau-Ponty, 2000, s. 109). 

 

Merleau-Ponty hevder at vi er i verden gjennom aktiv persepsjon. Persepsjon er en 

fullstendig kroppslig opplevelse, ”the body express total existence … because existence 

realizes itself in the body” (Merleau-Ponty, 2013, s. 192). Persepsjonen er kroppens tilgang 

til å være til i verden (Sobchack, 1992, s. 40). Et annet sted skriver Merleau-Ponty dette: ”Å 

se en genstand er enten at have den i randen af synsfeltet … eller også faktisk at reagere på 

denne opfordring ved at fiksere den. Når jeg fikserer den, forankrer jeg mig i den” (Merleau-

																																																								
8 Heidegger, M., 1979, Prolegomena zur Geschichte des Zeithegriffs, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main. 
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Ponty, 1994, s. 1-2). Dette foregår ved subjektets og objektets tilstedeværelse/væren (flesh). 

Den levde kroppen er både et subjekt i verden og et objekt for verden og andre (Sobchack, 

1992, s. 40, min overs.). 

 

”The flesh (of the world or my own) is not contingency, chaos, but a texture that returns to 

itself and conforms to itself” (Merleau-Ponty, 1968, s. 146). Sansing er aldri forutbestemt, 

”body and mind, sign and significance are abstract moments” (Merleau-Ponty, 2013, s. 192; 

Merleau-Ponty, 1968, s. 214). 

 
              Kroppen er bæreren af væren-i-verden … når jeg retter mig mod en verden, støder mine perceptuelle og 

praktiske intentioner sammen med genstande, som til sidst forekommer mig at være forud og udenfor 

dem, og som alligevel kun eksisterer for mig, for så vidt som de fremkalder tanker og ønsker hos mig 

(Merleau-Ponty, 1994, s. 20-21). 

 

Det er, som Merleau-Ponty skriver, en enhet mellom det sansede og den sansende, og mellom 

subjekt og objekt. Med andre ord: De er uadskillelige enheter. Vi lever i persepsjonen -”the 

basis from which every act issues and it is presupposed by them” (Merleau-Ponty, 1956, s. 

62) - med kroppen siden kroppen er ens tilstedeværelse i verden.  

 
              I have the world as an incomplete individual, through the agency of my body as the potentiality of this 

world, and I have the positing of objects through that of my body, or conversely the positing of my 

body through that of objects, not in any kind of logical implication, as we determine an unknown size 

through its objective relations to given sizes, but in a real implication, and because my body is a 

movement towards the world (Merleau-Ponty, [1945] 2003, s. 408). 

 

Merleau-Pontys eksistensielle fenomenologi ser at en opplevd verden allerede er full av 

mening (Merleau-Ponty, 1956, s. 69), i ”symbiose av å være” (Sobchack, 1992, s. 26, min 

overs.).  
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Roland Barthes (1915-80) 

Roland Barthes var en fransk tegnteoretiker, filosof, kritiker, og essayist innen flere ulike felt, 

deriblant musikk, mote, litteratur, film og fotografi. Barthes gir i 1966 med artikkelen 

Introduction to the Structural Analysis of Narratives ([1966] 1975)9 ut sine refleksjoner om 

fortellerteori, og skriver i 1973 Tekstteori10. Tekstteori er poststrukturalistisk og derfor en 

kritikk av strukturalismen og dets fortelleanalyse som han selv var med å utvikle. Det lyse 

rommet. Tanker om fotografiet (Le chambre clair. Note sur la photographie ([1980] 2001), 

Camera Lucida: Reflections on Photography (1981), gir derimot en fenomenologisk 

tilnærming til fotografiet, med utgangspunkt i Jean-Paul Sartre, Edmund Husserl og Maurice 

Merleau-Ponty med flere. Det lyse rommet. Tanker om fotografiet overskrider skillet mellom 

litteratur og teori. Barthes’ prosjekt er blitt stående.  

 

”’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” (Barthes, 2001, s. 18). Hvordan 

fotografiet oppleves for og i subjektet blir gjennom analyser av ulike, konkrete fotografier, 

forklart gjennom studium og punctum. To nivåer som er basert på erfaring: 

 
              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 

(Barthes, 2001, s. 143). 

 

Studium fungerer på et kulturelt, kodet nivå: ”… det er gjennom min kultur (denne 

konnotasjonen som er tilstedet i ordet studium)” (Barthes, 2001, s. 38, 115). Ett fotografis 

punctum, er som ”et stikk … denne tilfeldighet som treffer meg” (Barthes, 2001, s. 38). 

Punctum, ser jeg som taktilt og kroppslig da den ”berører” kroppen. 

 

 

 

																																																								
9  Barthes, R., [1966] 1975, ”Introduction to the Structural Analysis of Narratives”, New Litterary History, Vol. 

6, No. 2, On Narrative and Narrative, s. 237-272. 
10  Barthes, R., [1973] 1991, ”Tekstteori”, i Kittang, A., Linneberg, A., Melberg, A. og Skei, H.M. (red.), 

Moderne litteraturteori: en antologi, Universitetsforlaget, Oslo, s. 70-85. 
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Første del av min analyse av Louder vil illustrere hvor jeg fant punctum. Jeg vil gi et frampek 

og plassere de analoge fotografiene innenfor dette begrepet. Jeg henviser her til Barthes’ 

mediespesifikke argument, som innebærer at det er de analoge fotografiene som berører og 

hvor han finner punctum. Men jeg referer også til min egen erfaring av analoge fotografier. 

Slik jeg ser det, er de analoge fotografiene med på å forstå hvorfor vi blir berørt av Louder da 

slike bilder er haptiske og involverer kroppen. 

 

Jennifer Marilynn Barker (1969-) 

Jennifer Barker beskriver i The Tactile Eye. Touch and the Cinematic Experience (2009) at 

det å berøre (touch) en kropp fysisk, er lik den bevegelsen filmopplevelsen skaper: ”Touch is 

a ”style of being” shared by both film and viewer, and that particular structures of human 

touch correspond to particular structures of the cinematic experience” (2009, s. 2). Disse 

strukturene er delt gjennom ”texture, spatial orientations, comportment, rhythm, and 

vituality” (2009, s. 2). 

 
              We are embedded in a constantly mutual experience with the film, so that the cinematic experience is 

the experience of being both ”in” our bodies and ”in” the liminal space created by that contact. (Barker, 

2009, s. 19) 

 

Barker beskriver tilskuerens aktive engasjement som å være i et gjensidig forhold til filmens 

kropp. Jeg vil komme behørig tilbake til dette i analysen i tredje kapittel. Filmen og 

tilskueren deler stofflige, materielle, romlige og temporale taktile strukturer (2009, s. 145). 

Gjennom både tilskuerens kropp og filmens kropp relaterer vi oss til verden ved å fokusere på 

Hud, Muskulatur og de Indre organ11 (Barker, 2009, s. 2-4). Tilskuer og filmen deler de 

samme taktile og affektive opplevelsene til filmen, og tilskuerens affektive respons til disse 

er gjensidige (Barker, 2009, s. 148). Kroppen er i et gjensidig forhold mellom subjekt og 

objekt. Tillatt meg et lengre avsnitt: 

 

																																																								
11  Jeg har valgt å oversette begrepet viscera til indre organ: ”De indre organene kalles med et fellesnavn for 

viscera” (Rinvik, 1997, s. 18). Les mer om innvollsorganenes anatomi i Rinsvik, E., 1997, Innvollsorganenes 

anatomi, Cappelens akademiske forlag. 
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              Cinematic tactility, then, is a general attitude toward a cinema that the human body enacts in particular 

ways: haptically, at the tender surface of the body; kinaesthetically and muscularly … ; and, viscerally 

… The film’s body also adopts toward the world a tactile attitude of intimacy and reciprocity that is 

played out across its nonhuman body: haptically, at the screen’s surface, with the carees of shimmering 

nitrate and the scratch of dust and fiber on celluloid; kineasthetically, through the contours of on- and 

off-screen space and of the bodies, both human and mechanical, that inhabit or escape those spaces; 

and vicerally, with the film’s rush through a projector’s gate and the ”breathing” of lenses (Barker, 

2009, s. 3). 

 

Barkers teorier bygger på den eksistensielle filosofien, og påpeker på samme måte som 

Merleau-Ponty, at det å bli berørt oppfattes som en måte å være: ”’Touch’ comes to mean not 

simply contact, but rather a profound manner of ’being’” (Barker, 2009, s. 2). Taktilitet er 

forbundet med det å være. Menneskekroppen og den filmatiske kroppen uttrykker seg til 

verden ”and thorugh which it perceives that same world as sensible” (Barker, 2009, s. 2).  

 
              Existential phenomenology and its method thus not only invite us to attend to the material, lived world 

in order to better understand the lived structure of the emotional, the social, and the historical, but als 

ogives us a means of embodied analysis that respects the co-constitutive, reciprocal relationship 

between the perceiver and the perceived (Barker, 2009, s. 18) 

 

Denne vektleggingen av kroppen og emosjonenes rolle kom tilbake i filmstudiene på 1990- 

tallet. Jeg vil nå introdusere affektteori, som er et fenomenologisk perspektiv som fokuserer 

på opplevelse. 
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Den affektive vending: En returnering til kroppen 

Affektteori i tilknytning til film er en retning som for alvor vokste fram på 1990-tallet12. 

Retningen kjennetegnes av en ”affektiv vending” (Gregg og Seigworth, 2010), en alternativ 

teoriretning som retter oppmerksomheten mot subjektivitet, identitet og kroppen. Interessen 

er om subjektivitet, kroppen, følelser og emosjonelle opplevelser (Tereda, 2001). Subjektet 

går fra å være ”død til levende” (Tereda, 2001, s. 4). Hva betyr film for subjektet/tilskueren 

og hvordan oppleves den?  

 

Den nye teoritenkningen representeres ved blant andre kritikere som filmfenomenologiens 

”mor” Vivian Carol Sobchack, Laura U. Marks og Jennifer Marilynn Barker. Disse kritikerne 

forsømmer ikke lenger kroppens rolle i møtet med en film. De ønsker en vending mot et 

fenomenologisk perspektiv på filmopplevelsen, og det som blir vektlagt er hvilke subjektive 

følelsesmessige reaksjoner filmen skaper og betydningen av det kroppslige, taktile og intime 

(Marks, 2000, s. 2). Nevnte kritikere retter kritikk mot tidligere filmstudier, som var preget av 

strukturalisme, post-strukturalisme, neo-marxisme og en psykoanalytisk tilnærming 

(Sobchack, 1992, s. 12). 

 

Omfanget av den opplevelsesorienterte kritikken gjaldt både for den menneskelige kroppen 

og den filmatiske kroppen. Erfaringen skapte en vending bort fra filmens mening, med tanke 

på tekstanalyse, og fokuserte heller på hvordan publikum ble berørt og påvirket affektivt i 

møtet med film, som aktive tilskuere (Sobchack, 1992; Gregg og Seigworth, 2010; Barker, 

2009, s. 25).  

 

 

 

 

																																																								
12 Et kildemateriale fra 1990: Quarterly Review of Film and Video, inneholder artikler skrevet av blant andre 

fenomenolog Vivian Sobchack. For videre lesning se Bennington, T. L. og Gay, G., 2000, ”Mediated 

Perceptions: Contributions of Phenomenological Film Theory to Understanding the Interactive Video 

Experience”, Journal of Computer-Mediated Communication. Vol. 5, nr. 4. 

	



	 21	

Den fenomenologiske filmteorien, representert ved Sobchack (1992; 2004), Barker (2009) og 

Marks (2000) og post-fenomenologiske medieteoretikere som N. Katherine Hayles (2012)13, 

Don Ihde (2010)14 og Mark B. Hansen (2006)15, ser det filmatiske apparatet som den 

”filmatiske kroppen”. Disse teoretikerne trekker med dette inn flere aspekter ved 

filmopplevelsen. Skillet mellom kropp og sinn viskes ut og blir dermed kroppsliggjort ved 

hjelp av teknologi (Gregg og Seigworth, 2010, s. 6). Filmen skaper mening ved hjelp av 

sansene og ved berøring (Marks, 2000; Barker, 2009).  

 

Melissa Gregg og Gregory Seigworth (2010, s. 5) henviser til Brian Massumis The Autonomy 

of Affect (1995) og Adam Frank og Eve Sedgwick Shame in the Cybernetic Fold (1995)16. 

Frank og Sedgwick henviser til affekt som noe som finnes i en organisme (for eksempel en 

tilskuers kropp). Massumi benytter affekt som en energi mellom tilskuer og objekt. Massumi 

skiller affekt og emosjoner kategorisk fra hverandre. Affekt er til forskjell fra emosjoner ikke 

en personlig følelse, da det er en mer umiddelbar fysisk reaksjon, ”a suspension of action-

reaction” (Massumi, 1995, s. 89, 91). I tillegg følger de ”forskjellige logikker og opptrer i 

ulik rekkefølge” (Massumi, 1995, s. 88, min overs.). Affekt er ”irreducibly bodily and 

autonomic” (Massumi, 1995, s. 89). Videre, mener Massumi, at affekt er upersonlig, 

ukvalifiserbar og oppstår ubevisst (1995, s. 88). 

 

Emosjoner kan bli definert som ”a subjective content, the sociolingustic fixing of the quality 

of an experience which is from that point onward defined as personal” (Massumi, 1995, s. 

88). Massumi skriver: 

 

 

																																																								
13 Hayles, N. K., 2012, How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis, The University of 

Chicago Press, Chicago. 
14 Ihde, D., 2010, Embodied Technics, Automatic Press/VIP, Copenhagen. 
15 Hansen, M. B. N., 2006, New Philosophy for New Media, MA: The MIT Press, Cambridge.	
16 Sedgwick, E.K. og Frank, A., (1995), ”Shame in the Cybernetic Fold”, Critical Inquiry. Vol. 21, No. 2, s. 

496-522. [Online]. Tilgjengelig fra JSTOR 

<https://www.jstor.org/stable/1343932?seq=1#page_scan_tab_contents>  
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            Emotion is qualified intensity, the conventional, consensual point of insertion of intensity into 

semantically and semiotically formed progressions, into narrativizable action-reaction circuits, into 

function and meaning. It is intensity owned and recognized (1995, s. 88). 

 

Emosjoner er ifølge Massumi (1995) bevisste, meningsfulle og kvalifiserbare sosiale 

konstruksjoner, mens affekt betegner mer umiddelbare intensiteter, som kan fremkalle 

emosjonelle reaksjoner. Det er mulig å tillære seg den emosjonelle reaksjonen, men ikke den 

umiddelbare affektive responsen. Det er dette Massumi legger i affektens autonomi 

(Massumi, 1995, s. 96).  

 

Emosjonsbegrepet vil bli brukt her som intensjonelt og muskulært, samt formet av et objekt, 

”in the sense that they are ’about’ something: they involve a direction or orientation towards 

an object” (Parkinson, 1995, s. 8).  

 

Emosjoner er derfor bundet til forholdet mellom film og menneske, men også bevegelse: 

Etymologisk betyr emosjoner ”sinnsbevegelse, gjennom fransk émotion av latin emotio, 

emotionis, avledet av emovere ’bevege’” (De Caprona, 2013, s. 1423). Den kroppslige 

bevegelsen, 

 
              experiences and expresses emotion through motion, drawing us temporally, spatially, vicerally, and 

emotionally back and forth, toward and away, so that we exist in a state of tension between here and 

there, now and then, presence and abscence, body and spirit, memory and dream, childhood and 

adulthood (Barker, 2009, s. 14-15) .  

 

Bevegelse er et uttrykk for emosjoner, mens affekt oppstår i et ”fleshy, visceral encounter 

between films and viewers” (Barker, 2009, s. 15). Når vi ser en film kommer vi i kontakt med 

følelsene, fordi berøringen filmen skaper er knyttet til hendelser og minner fra eget liv. For 

eksempel skal jeg peke på at jeg følte nostalgi da jeg så de gamle, analoge fotografiene – jeg 

erfarte bildene som spor på en foregående tid.  
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              While for Merleau-Ponty, movement and affect are subjective phenomena arising out of an intentional 

and individuated rapport with the world, Deleuze regards the kinetic and the affective as material flows 

whose individuation and exchange do not rest upon subjectified intentions, but rather upon the 

workings of a non-organic, anonymous, vitality (Del Rio, 2008, s. 115). 

 

Jeg følger Merleau-Ponty og fokuserer på den subjektive erfaring og den levde kroppen, og 

anser affekt som iboende i subjektet og subjektets relasjon til verden (Merleau-Ponty, 1968, 

s. 239). Gilles Deleuze og Brian Massumi derimot følger derimot en tradisjon etter Baruch 

Spinoza17, som fokuserer på påvirkningskraften som ligger i relasjonen mellom mennesker 

og mellom film/medie/verk og tilskuer/kropp/betrakter. Massumi, Deleuze og Spinoza 

påpeker at affekt ikke tilhører subjektet, men er kroppens relasjon til verden.  

 

Første avrunding 

I en masteroppgave må det tas både valg og fravalg. Mitt masterprosjekt posisjonerer seg i et 

fenomenologisk perspektiv. Fenomenologisk teori ser affekt som erfaring, iboende i subjektet 

og subjektets relasjon til verden (Merleau-Ponty, 1986; Del Rio, 2008; Han-Pile, 2009).  

Som jeg skal se på i analysen retter subjektet bevisstheten om affektene som oppstår, men 

hvilke bevegelser emosjonene fører med seg blir ikke styrt av bevisstheten. Begrepet 

emosjoner refererer her til bevegelse og som formet av et objekt, og som en betegnelse på 

hvordan tilskuer uttrykker affekter i møtet med en film. Bevegelse er på vei til noe utover seg 

selv (Merleau-Ponty, 2003).  

 

Barker beskriver tilskuerens aktive engasjement som å være i et gjensidig muskulært forhold 

til filmen. Jeg vil komme behørig tilbake til dette i følgende kapittel og i analysen i kapittel 

tre.  

 

Louder tematiserer fotografiet og jeg har ovenfor introdusert fototeoretiker Roland Barthes, 

som fokuserer på materialet og følelser knyttet til det. Det viktige er hvilke følelser 

medieringen av Fotografiet skaper, fremfor å tyde Fotografiets meningsinnhold. Som jeg har 

foreslått, er affekt allerede tilstede i subjektet og derfor vil våre følelser spille en betydelig 

rolle i møtet mellom film/fotografi og tilskuer. 
																																																								
17 Spinoza, B., 1985, The Collected Works of Spinoza, i Curley, E. (overs.), Princeton, Princeton.	
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Jeg vil nå presentere medieestetikk, som i tillegg til affektteori, er et fenomenologisk 

perspektiv som fokuserer på opplevelse. I Louder møter tilskuer forskjellige medier som 

spiller en rolle for hvordan tilskuer opplever filmen og blir berørt av den. De ulike mediene 

skaper materielle møter. 
 

Medieestetikk som betraktningsmåte 

Med fenomenologi som utgangspunkt vil analysen trekke inn medieestetikk da jeg ser på 

mediets betydning for hvordan fenomenet Louder fremtrer (Hausken, 2009, s. 12), og på 

bakgrunn av at oppgaven tar utgangspunkt i mine egne erfaringer til filmen. Den 

fenomenologisk orienterte medieestetikkens fokus på sansing i tilknytning til fotografiet, 

belyses her ved Roland Barthes ([1980] 2011).  

 

Interessen i første del av min analyse i dette prosjektet, samler seg om ”hvordan medienes 

uttrykksformer spiller en rolle for hva som formidles” (Hausken, 2009, s. 8). Jeg ønsker å se 

nærmere på hvilken måte medieringen gjør en forskjell på hvordan det analoge fotografiet 

fremkaller affekter (følelser) eller emosjoner hos tilskuer. I tillegg vil det håndholdte 

kameraets posisjon få en dominerende plass i analysen. Dette betyr at det ikke er en 

”medieblindhet” overfor Louder. Liv Hausken (2000, s. 101) hevder at den sanselige 

dimensjonen har hatt en tendens til å bli oversett. Laura Marks (2000) kaller denne oversette 

sanselige dimensjonen innen film- og mediestudier for haptic criticism.  

 

Medieestetikkens estetikkbegrep bygger derfor på aisthesis, ”vitenskapen om den sanselige 

erkjennelse” (Baumgarten, [1750] 2008, s. 11) – ”dvs. en teori om kulturelt og historisk 

preget sansemessig erkjennelse” (Hausken, 2009, s. 9). Oppmerksomheten rettes mot 

medieringen, det teknologiske og medieerfaringer (Hausken, 2009). 

 

Jeg har valgt Roland Barthes’ ([1980] 2001) teorier av den grunn at mediet (Fotografiet) 

inneholder et ”stikk” (for å bruke Barthes’ ord), og derfor kan jeg ikke utelukke fotografiets 

betydning for hvordan Louder fremtrer. Jeg forklarer hva som menes med et ”stikk” i kapittel 

to, og setter det i en kontekst i analysen i kapittel tre. 
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Mine erfaringer med fenomenet Louder er noe jeg vil vektlegge. Jeg går vekk fra det 

umiddelbart kjente ved filmen og ser forbi det som tas for gitt; jeg forsøker her å gå tilbake til 

det første møtet og gi erfaringen et uttrykk. Jeg er et subjekt gjennom å være til i verden (être 

au monde) som kropp, hevder Maurice Merleau-Ponty. Det er kroppen som gir mening til 

dets erfaringer (Merleau-Ponty, 1994, s. 20).  

 

Andre avrunding 

I sum fokuserer den fenomenologiske teorien på den subjektive erfaringen og ser på hvordan 

ting fremtrer i verden. I et fenomenologisk perspektiv undersøkes hvordan følelsene 

performativt handler. Den fenomenologiske filmteorien beskriver ”the liminal space in which 

film and viewer can emerge as so-constituted, individualized but related, embodied entities” 

(Barker, 2009, s. 12). Kroppslig affekt er en kroppslig forbindelse mellom tilskuer og filmen.  

 

Ved å velge fenomenologi som metode møter tilskuer Louder som om vi er i den med et 

førrefleksivt blikk – før vi begynner å reflektere over den. Filmen er en mediert opplevelse av 

å være til i verden. Oppmerksomheten rettes mot både en subjektivt levd kropp og filmen i 

seg selv. Tilskuer er førrefleksivt involvert i verden som kropp (Merleau-Ponty, 1994). Den 

umiddelbare sanselige følelsen subjektet mottar fra filmmediet, vil fenomenologisk metode 

hjelpe til med å sette ord på (Merleau-Ponty, 1956). Med fenomenologi som springbrett, vil 

jeg forsøke å beskrive hvordan filmopplevelsen berørte og beveget tilskuerkroppen. Jeg vil 

undersøke ”måten noe formidles på og uttrykkets materielle dimensjon” (Hausken, 2009, s. 

9), siden filmen inneholder ulike materialer og disse er med på å påvirke filmopplevelsen. Jeg 

må åpne opp mitt intellekt og levde kropp for å finne ut av hvorfor Louder berørte meg så 

sterkt. Jeg vil derfor undersøke min erfaring i håp om å finne ut av dette. Analysen er opptatt 

av tilskuerens opplevelse og hva det vil si å bli berørt av en film.  
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Sluttord 

I denne oppgaven har fokuset så langt vært på å introdusere terminologi og å løse eventuelle 

begrepsforvirringer. I tillegg er det gitt en presentasjon av denne oppgavens teori og metode: 

Fenomenologi. Jeg har også introdusert medieestetikk og affektteori, som er to 

fenomenologiske perspektiver som fokuserer på opplevelse. Jeg vil nå bevege meg inn i 

analysen av Louder, og tilgangene jeg vil arbeide med er henholdsvis Jennifer M. Barker 

(2009) og Roland Barthes ([1980] 2001). 
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3 Affektfremkallende egenskaper i Louder 
Than Bombs 

 

 

 
”Kan vi huske andres minner?” 

                                                                                                                                     Solvorn (Anja Breien, 1997) 

 

”I think it’s good to keep silent for a while. Words can’t express everything  a person feels. Words are flaccid.” 

                                                                                                                                 Speil (Andrei Tarkovsky, 1975) 

 

”Noen ganger føles alt som en drøm. Det er ikke min drøm, men noen andres som jeg deltar i.” 

 Skammen (Ingmar Bergman, 1968) 

 

 

 

Innledning 

Louder Than Bombs (Joachim Trier, 2015) har flere taktile passasjer og i dette kapitelet skal 

jeg gjøre en næranalyse av enkelte av dem. Louder er et relasjonsdrama, det handler om 

forholdet mellom familiens fire medlemmer. Filmen er delt inn i fire kapitler: Isabelle, Gene, 

Jonah og Conrad. Disse kapitlene sammenflettes gjennom en skiftende førstepersonsforteller, 

slik at tilskuer blir delaktig i den subjektive erfaringen til familiemedlemmene. Det er alltid et 

sansende subjekt i historien, for at erfaringene skal komme til uttrykk. På denne måten 

formidles de fire familiemedlemmenes måte å være til i verden. 

 

Filmen portretterer en familie som snakker svært lite med hverandre som følge av tapet av 

moren. Formen utgjør innholdet da det kryssklippes mellom drøm og virkelighet og fortid og 

nåtid på en enigmatisk måte. Louder tar tilskuer med på reisen til karakterenes mentale rom 

og erfaringer. Hva som er drøm og hva som er virkelighet er ikke entydig framstilt, men ofte 

brukes tilbakeblikk for å få frem kontrasten virkelighet og drøm, men også liv og død. Trolig 

er Louders fenomenologi spenningen mellom disse faktorene.  
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Tilskuerens tenkende kropp stiller med det et spørsmålstegn ved de sanselige erfaringene. 

Triers filmstil er preget av litterære sekvenser og nærbilder, som det vil komme frem i denne 

analysen fremstår som filmens sanselige refleksjon.  

 

Jeg appliserer Jennifer M. Barkers fenomenologiske filmteori (2009) og Roland Barthes’ 

fenomenologiske blikk på Fotografiet ([1980] 2001) i min analyse. Gangen i analysen vil 

være som følger: Innledningsvis vil jeg undersøke Barthes’ punctumbegrep, for å se på 

hvilken betydning medieringen har i Louder. Måten fotografiet blir vist blir vesentlig, og 

oppmerksomheten rettes mot spesifikke bilder (figur 1, figur 2 og figur 3). Den affektive 

(følelsesmessige) innvirkningen på tilskuer, mener jeg påvirkes gjennom tilskuerens 

opplevelse av en foregående tid. Bakteppet for dette synspunktet er at de analoge fotografiene 

inneholder det affektive ”stikket”, fotografiets punctum (Barthes, 2001, s. 38). Nå er punctum 

et ømt punkt som tydelig er av spesiell erfaring. For meg er bildene nostalgiske og 

erfaringsnære og har en affektiv kraft. Punctum er ”en måte å utlevere meg selv på” (Barthes, 

2001, s. 57).  

 

Videre undersøker jeg filmens tre opplevelsesdimensjoner: Hud, Muskulatur, og Indre organ 

(Barker, 2009), og undersøker dimensjonenes yteevne i analysen. Filmmediets taktilitet – 

gjensidighet (reciprocity) – mellom tilskuer og bildet, vil utforskes underveis. Avslutningsvis 

kommer jeg med en oppsummering som trekker opp linjene. Jeg skal nå forsøksvis besvare 

spørsmålene: ”Hva vil det si å bli berørt av en film?” og ”Hvilke opplevelser med fotografiet 

benytter Louder seg av for å formidle tidserfaring?” 

 

Fotografiets vesen 

 
               For det første unngikk jeg ikke – og forsøkte ikke å unngå – et paradoks: På den ene siden lysten til å 

endelig å sette navn på Fotografiets vesen og altså skissere en Fotografiets eidetiske vitenskap, og på 

den andre siden den umedgjørlige følelsen av at Fotografiet essensielt sett, om jeg får si det slik (med 

en begrepsmessig selvmotsigelse), kun er kontingens, singularitet, begivenhet, opplevelse … For det 

andre lot min fenomenologi seg forlede av en kraft, affekten, som var det jeg ikke ønsket å redusere, og 

som nettopp ved å være ureduserbar var det jeg burde redusere Fotografiet til (Barthes, 2001, s. 31). 
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I avsnittet uttrykker Barthes utgangspunktet for sitt fenomenologiske prosjekt i Det lyse 

rommet. Tanker om fotografiet ([1980] 2001). Jeg leser prosjektet og forstår det slik at idet 

Barthes interagerer med Fotografiet18 aktiveres sanseminnet, og følelsene som oppstår kan 

ikke adskilles fra ”Fotografiets vesen”. Erfaring kan forstås ved å se et fotografi som 

fenomen. I et analogt fotografi av hans mor, Henriette Barthes, er det slik jeg ser det, 

fotografiets blikk på et øyeblikk som har vært – en tidslig forbindelse – som blir Fotografiets 

vesen. Dette fotografiet omtaler han som Fotografiet fra Vinterhaven. Det analoge fotografiet 

er sanselig, og er et autentisk uttrykk for den tidligere tid. ”Fotografiet kan lyve om tingenes 

mening, men aldri om tingenes eksistens” (Barthes, 2001, s. 106). Barthes (2001, s. 99; 

Husserl, 1992, s. 304) kaller disse bildene for ”dette-har-vært” (noema). 

 
              Fotografiets uforlignelige trekk (dets noema) ligger i at noen har sett dets referent (selv om det dreier 

seg om gjenstander) i kjøtt og blod, eller snarere i egen person … fotografiet vekker ikke fortid til 

live…, men det bekrefter at det jeg ser virkelig har eksistert (Barthes, 2001, s. 97-100).  

 

De analoge fotografiene er indeksikale, et bevis på at personen befant seg foran kameraet i 

opptaksøyeblikket (Sobchack, 1992, s. 75). Indeksikalitet kobler jeg opp mot ”dette-har-

vært”. Barthes skriver ”i forbindelse med Fotografiet [kan jeg] aldri benekte at tingen har 

vært der” (2001, s. 95). Charles Sanders Peirce (1839-1914) går videre med fotografiet som 

tegn, hentet fra Ferdinand de Saussures teorier, som i likhet med den tidlige Barthes er 

bidragsytere i semiotikken. Peirces semiotikk er ”helpful in explicating the complexity of the 

sign of intentionality in existence that is the correlation of perception/lived body” (Sobchack, 

1992, s. 74).  

 
              Disse to småjentene som står og ser på et primitivt fly som svever over landsbyen deres (de er kledd 

som min mor da hun var barn, de leker med tønnebånd), så levende de er! De har hele livet foran seg; 

men de er også døde (idag), de er altså allerede døde (igår) (Barthes, 2001, s. 117). 

 

 

 
																																																								
18  Jeg deler Knut Stene-Johansens forståelse av skillet mellom ”Fotografi” og ”fotografi”: Barthes beskriver 

fotografiet som et ”Fotografi” når ”fotografiet er gjenstand for en fenomenologisk undersøkelse, og [som et 

”fotografi” når han omtaler] fotografi i sin allmennhet” (Stene-Johansen, 2001, fotnote 11, s. 172). 
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Slik jeg leser Barthes’ bruk av semiotikken og fotografiet som tegn, mener han at fotografiet 

er et tegn på døden. Den tidlige Peirce klassifiserer tre kategorier: Førstehet, Andrehet og 

Tredjehet under en kategorilære han kaller faneroskopi (Dinesen og Stjernfelt, 1994, s. 13). 

Peirces ”kategorilære [kan] ligne en fænomenologi i en subjektiv betydning” (Dinesen og 

Stjernfelt, 1994, s. 16). Fenomenet fremtrer i og utenfor bevisstheten og står sammen som en 

enhet i erkjennelsen av ”en strukturell analogi mellom naturlige og menneskelige fenomener” 

(Dinesen og Stjernfelt, 1994, s. 16, min overs.). Jeg ser at en full redegjørelse for dette er av 

mindre viktighet her. Jeg beveger meg derfor videre og fortsetter med Barthes: I Fotografiet 

fra Vinterhaven ”gjenfinner” han moren - ”som den hun var i seg selv” (Barthes, 2001, s. 89) 

– og holder fast ved det som har gått tapt: 

  
               Klarheten i ansiktet hennes, den barnslige måten hun holdt hendene sine på, plassen hun snilt hadde 

inntatt uten verken å fremheve seg eller gjemme seg unna, og til sist ansiktsuttrykket hennes, som skilte 

henne, liksom Det gode fra Det onde, fra den slags hysteriske småjenter og tilgjorte dukker som spiller 

voksne (Barthes, 2001, s. 85). 

 

Å utforske livet til noen som har gått bort, er et likhetstrekk mellom Barthes’ bok og Louder. 

(Figur 1) og Fotografiet fra Vinterhaven vitner til at Isabelle og Barthes’ mor var tilstede da 

bildet ble tatt. I Louder er dessuten Isabelle tilstede i sitt fravær gjennom flashbacks, som 

fungerer som et direkte uttrykk på at hun ikke var i familiens liv følelsesmessig når hun først 

var hjemme. 

 

Fotografiets punctum 

I tillegg til at Barthes føler morens tidligere nærvær, beskriver Barthes i første del av sin bok 

om den interessen ved et Fotografi han kaller for et punctum. Punctum er forbundet med 

følelser og erfaringen finner sted i en detalj. Barthes erfarer Fotografiet fra Vinterhaven som 

et fotografi av hans mor, da dets materialitet er det som ”berører” ham når han ser Fotografiet 

(Barthes, 2001, s. 38). Bildet stimulerer sansene, det er analogt og erfaringsnært. 
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Auratisk forbindelse 

Louder og tilskuer står overfor et utvalg av fotografier, de spriker fra analoge til digitale. På 

en vegg (figur 2) henger det fotografier som bærer bud om en tidlig analog forbindelse. 

Bildene er i sepia eller svart/hvitt. Fotografiet peker på en fortid, en historie og tidligere 

medieteknologier.  

 
              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 stjerners 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 (Barthes, 2001, s. 99, 

min kursivering). 

 

I likhet med Barthes’ erfaring av Fotografiet fra Vinterhavet virket også den tidlige analoge 

forbindelsen rett inn på mitt sanseminne: Bildene (figur 1, 2 og 3) minnet om ett par 

fotografier jeg festet meg ved i et fotoalbum bestemoren min hadde. Fotoalbumet var laget av 

gråpapir og bildene i det var små av størrelse og i svart/hvitt, riktignok hadde de begge 

bleknet. Bildene hadde med årenes løp blitt hvitaktige. Det ene fotografiet var skadet som et 

resultat av gjentatte forsøk på scanning. Det andre bildet var festet med tyggegummi og laget 

sår på baksiden av papiret. Jeg fikk en fotografisk og sanselig erfaring av disse bildene; de 

pekte tilbake på en tid hvor fotografiene opplevdes som autentiske. 

 
              Til tross for fotografens kunstferdighet og all planmessighet i modellens positur, føler tilskueren likevel 

en uimotståelig trang til å finne den lille gnist av tilfeldighet i et slikt bilde, av et Her og Nå (Benjamin, 

1991a, s. 67). 

 

Den gamle analoge forbindelsen tematiserer en annen type fotografisk kvalitet og trenger inn 

i noe som oppfattes som mer ”ekte”, med dets kornete bildekvalitet og dårlige lys. Et slikt 

fotografi (figur 1, figur 2 og figur 3) er utspent mellom to tider, et ”Her og Nå”. Fotografiet 

Walter Benjamin beskriver som utspent mellom to tider, er bildet Newhaven Fishwives 

(David Octavius Hill, 1845). Det er en mystisk kvalitet ved bildet, siden man ikke får tak i 

blikket hennes. Fotografiet viser et anonymt ansikt (Benjamin, 1991a, s. 67). Fotografiets  
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”Her og Nå”-kvalitet, ser jeg i relasjon til Barthes (2001, s. 106) forståelse av at et hvert 

fotografi er et nærværsbevis. Virkeligheten har brennemerket den avbildede. Det er en 

utstråling fra fotoet til betrakteren, fotografiets air (Barthes, 2001, s. 130), eller som 

Benjamin ville ha sagt det, ”Ansiktet taler i sin menneskelighet” (1991b, s. 45). De analoge 

fotografiene fremstår som auratiske i dag og skaper en kontakt mellom sanseminnet og 

mediet. Aura betegnes som ”en unik tilsynekomst av noe fjernt, så nær det enn er” 

(Benjamin, 1991b, s. 73). Aura er en opplevelse av at noe er fjernt, men i møtet med noe kan 

man ha en auratisk erfaring. 

 

I dagens digitale tidsalder er det å ta et fotografi vanlig praksis for de fleste og med nye 

bildebehandlingsteknologier fører det med seg en overflod av fotografier i flere ulike kanaler. 

De fleste har digitale mobile enheter og tar flere bilder daglig med ulike filtre og effekter. Om 

dette svekker fotografiets troverdighet er, som jeg var inne på innledningsvis, et spørsmål 

som kunne blitt besvart i en annen oppgave. 

 

Barthes levde før en digital tidsalder, og referer til analoge fotografier idet han skriver at ved 

å allmenngjøre Fotografiet, reduseres det fra å være et autentisk Fotografi til å bli et fotografi 

(Barthes, 2001, s. 141). Dette forklarer hvorfor Fotografiet fra Vinterhaven ikke er remediert 

i hans bok. Ved å remediere innhold svekkes auraen – dets unikhet – dets ”Her og Nå”-

kvalitet. Det remedierte materiale bryter ned bildets aura. 

 
              Foran filmlerrettet er jeg ikke fri til å lukke øynene som jeg vil, for dersom jeg gjør det vil jeg ikke 

gjenfinne samme bilde når jeg åpner øynene igjen; der tvinges jeg inn i en kontinuerlig glupskhet; film 

har andre kvaliteter, men er ikke fylt av ettertanke (Barthes, 2001, s. 70). 

 

Barthes skriver at han interesserer seg for fotografiet i stedet for filmen, fordi filmen i 

motsetning til fotografiet, utelukker evnen til å tenke. Jeg forstår det slik, at Barthes ville sett 

på Louders remedierte fotografier som representasjoner.  

 

Min erfaring er at jeg er blitt berørt av de analoge fotografiene fordi de kan sanses fysisk. De 

remedierte bildene i filmen derimot er uten en direkte forbindelse til det sanselige. Filmen er 

et taktilt medium og har den samme emosjonelle kvaliteten ved seg som de analoge 

fotografiene som sett i et fysisk fotoalbum. 



	 33	

For meg er det nettopp i erfaringen av en foregående medietid og i de gamle, analoge 

fotografiene jeg finner punctum – fotografiets affektive kvalitet. Det interessante er i så måte 

at fotografiene skaper nye erfaringer omkring tid, død og teknologi. Fotografiet (objekt) 

spiller sammen med filmen og tilskuer (subjekt) om å stille spørsmål om erfaringer med 

medieteknologier. For en diskusjon av dette, les ”en billedcollage over livet og døden fortalt 

gjennom flere ulike medier” nedenfor. 

 

 
Figur 1. Skjermbilde fra Louder Than Bombs (Trier, 2015)

 
Figur 2. Skjermbilde fra Louder Than Bombs (Trier, 2015) 
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Figur 3. Skjermbilde fra Louder Than Bombs (Trier, 2015) 

 

Det optiske bildet 

I Louder vises fortidens blikk på Isabelles karriere gjennom dokumentar- og krigsbilder, samt 

nyhetsreportasjer. Bildene og videoklippene fungerer som et tilbakeblikk, som kommer til 

uttrykk gjennom retrospektive minner. Disse minnene fremstår som realistiske tanker og 

flettes med nåtiden. Isabelle både erindrer og erindres det handlingsrommet Gene, Jonah og 

Conrad er i, fordi hun er prismatisk tilstede; hun er innenfor rammefortellingen død, men 

tilstede i sitt fravær. Hun blir derfor på lik linje med de andre protagonistene følelsesmessig 

tilgjengelig. Hennes historie forteller på et fortidsplan; forestillinger og erindringsbilder har 

sitt utgangspunkt i tidligere persepsjoner. Dette utgjør en handlingsmessig nerve. 

 

”The film seems to propose two different ways of experiencing the past and the present, one 

haptic and one optical” (Barker, 2009, s. 57). Begrepsparet haptic og optical images henter 

Barker fra Laura Marks, som igjen lar seg inspirere av Gilles Deleuze. Marks og Deleuze 

bygger på teoriene til kunsthistorier Alöis Riegl19. 

 

 

																																																								
19 Se Riegl, A., 1901, Die spätrömische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich-Ungarn dargestellt, 

Wien. 



	 35	

Riegl benyttet haptisk og optisk for å skille mellom måter å avbilde virkeligheten.  

Den klassiske kunsten var haptisk, mens den senromerske og bysantinske kunsten ble 

oppfattet som optisk kunst (Marks, 2002, s. 4-5). 

 
              It is important to note that the creation of abstract space in Byzantine art made it possible to beholder to 

identify figures not as a conrete elements on a surface but as figures in space. By contrast, haptic space 

is concrete, in that it seeks unity only on a surface. The rise of optical representation marked a general 

shift toward a cultural ideal of abstraction … optical representation makes possible a greater distance 

between beholder and object which allows the beholder to imaginatively project him/herself into or 

onto the object (Marks, 2000, s. 166). 

 

Deleuze bruker begrepet ”haptique” i Cinema 2: The Time Image: ”The hand doubles its 

prehensible function (of object) by a connective function (of space); but, from specifically 

’grabbing’ [haptique] one” ([1989] 2013, s. 13). 

 
              Haptic images can give the impression of seeing for the first time, gradually discovering what is in the 

image rather than coming to the image already knowing what it is. Several such works represent the 

point of view of a disoriented traveler unsure how to read the world in which he finds himself (Marks, 

2000, s. 178). 

 

Med andre ord, det haptiske bildet appellerer til tilskueren med alle sansene (Barker, 2009, s. 

59; Marks, 2000, s. 18, 162). Til det optiske bildet derimot forholder vi oss mer distansert 

(Marks, 2000, s. 162). 

 

Jeg mener det optiske bildet blir presentert i krigsfotografiet Isabelle har tatt (figur 4). 

Tilskuer kjenner raskt på kroppen en form for grusomhet, men med en distanse både 

temporalt, psykisk og følelsesmessig (Barker, 2009, s. 59). Jeg skaper et engasjement for det 

katastrofebildet ber meg ta del i, men jeg sitter igjen med ny følelse av kroppens 

tilstedeværelse i verden, grunnet en ny sanselig opplevelse. Min bevissthet er om den tiden 

jeg befinner meg i her og nå. På denne måten klarer jeg å holde en psykisk, temporal og 

emosjonell distanse til hendelsen bildet refererer til (Barker, 2009, s. 59). Krigsfotografiet 

kan kalles ”det unære fotografi …, for fotoet kan ’skrike’ uten å såre” (Barthes, 2001, s. 54). 
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Fotografiet berører ikke slik de analoge fotografiene gjør. ”Haptic looking tends to move 

over the surface of its object rather than to plunge into illusionistic depth, not to distinguish 

forms so much as to discern texture” (Marks, 2000, s. 162). De haptiske bildene involverer 

oss på en intim og kroppslig måte på grunn av at følelsen av taktilitet oppstår innenfor bildet. 

Den avbildede i det analoge fotografiet og oss som betraktere deler samme hud, som du 

kanskje husker jeg refererte til et sted, over: ”Fotografiet er … en utstråling fra referenten … 

dette lyset [er] et legemlig element, en hud jeg deler med den som er fotografert” (Barthes, 

2001, s. 99). Fotografiets overflate sanses som hud. På grunnlag av dette, velger jeg å betegne 

de analoge fotografiene for haptiske. 

 

 

Figur 4. Skjermbilde fra Louder Than Bombs (Trier, 2015) 
 

Et overblikk over fokuset hittil og veien videre 

Frem til nå har jeg fokusert på mediering og medieerfaring. Roland Barthes’ ([1980] 2001) 

fenomenologiske studie av Fotografiet hjalp meg med å undersøke medieringen av filmens 

bruk av medier, deriblant de analoge fotografiene. Gjennom bevisstliggjøring av remediert 

materiale blir tilskuer oppmerksom på tiden og skaper egne erfaringsuttrykk. I dag har flere 

skapt en auratisk forbindelse til fotografier fra en foregående medietid. Det er i erfaringen av 

de gamle analoge fotografiene vi kan finne et punctum og den affektive kraften. Vi kan føle 

sorg over noe som er tapt og forbi og dermed bli påminnet om vår egen dødelighet. De 

analoge fotografiene er haptiske som følge av at vi deler hud med den fotograferte. 
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I neste del av denne analysen framheves Jennifer M. Barkers fenomenologiske og kroppslige 

filmteori (2009), og undersøker opplevelsesdimensjonene – Hud, Muskulatur og Indre organ 

- sin yteevne i analysen. Først kommer jeg tilbake til hva som menes med film som kropp. 

 

Filmens kropp 

Jennifer M. Barker (2009) forklarer etnografen David MacDougalls innsikt til hvordan film 

tilsvarer en kropp. MacDougall knytter fenomenologisk teori til bruk i film i The Corporeal 

Image: Film, Ethnography, and the Senses (2006). Den følelsesmessige responsen er etter 

min lesning av MacDougall, en delt sanselig/kroppslig reaksjon (corporeal) mellom filmen 

og tilskueren, ”it can be said that the filmmaker’s body is inscribed in the camera’s vision at 

the same corporeal level as the bodies of the film subjects themselves” (MacDougall, 2006, s. 

54). Barker (2009, s. 7) lar seg influere av MacDougall ved å mene at det å se film er 

corporeal. Hun refererer også til tidligere nevnte fenomenologer som Vivian Sobchack 

(1992, 2004) og Laura Marks (2000), og gir filmens kropp menneskelige egenskaper. 

Sobchack skriver at tilskueren identifiserer seg med ”the sense and sensibility of the 

materiality itself” (2004, s. 65). Barker mener filmkroppen ”models itself on human styles of 

bodily comportment, and the viewer’s body in turn mirrors the muscular behavior of the 

film’s body” (Barker, 2009, s. 77). Det at filmen står i et muskulært forhold til den 

menneskelige kroppen, leser jeg som at menneskekroppen gjenkjenner filmens handlinger i 

sin levde kropp og med det skaper et gjensidig bånd dem i mellom. Det vil med andre ord si 

at filmens kropp orienterer seg og reflekterer over verden på samme måte som 

menneskekroppen. 

 
           ”The film’s body” is a concrete but distinctly cinematic lived-body, neither equated to nor 

encompassing the viewer’s or filmmaker’s body, but engaged with both of these even as it takes up its 

own intentional projects in the world (Barker, 2009, s. 7-8). 

 

Barker mener at tilskuer både blir berørt av en film følelsesmessig, intellektuelt og kroppslig. 

Det å berøre påvirker hele kroppen. Filmens kropp ”perceives and expresses tension and 

attention in tactile, muscular, and distinctly cinematic terms” (Barker, 2009, s. 9). Filmens 

kropp oppfører seg som kroppsliggjort, som ”an entity intimately engaged with the bodies of 

characters, filmmakers and the viewers” (Barker, 2009, s. 20). Til forskjell fra Barker, som 
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ser filmens kropp som antropomorf, mener Vivian Sobchack at den menneskelige kroppen og 

filmens kropp ikke er identiske. Dette til tross for at filmens kropp tildeles menneskelige 

egenskaper. Sobchack hevder filmens kropp uttrykker og forstår seg selv likt som et 

menneske, men filmens kropp er ikke i stand til å direkte kroppsliggjøre et annet menneskets 

sjel (Barker, 2009, s. 9). Sobchack mener at en filmopplevelse krever at hele kroppen er med 

og sanser for å forstå meningen av handlingen. Kommunikasjon på film leder tilbake til 

persepsjon. Denne helhetlige opplevelsen er hva jeg forstår hun legger i begrepet ”den tredje 

term” (Sobchack, 2004, s. 60).  

 
               It is important to emphasize, however, that because perception is constituted and organized as a bodily 

and sensory gestalt that is always already meaningful, a microperceptual focus is not reducible to a 

focus on physiology. That is, insofar as our senses are not only sensible but also ”make sense”, the 

perceiving and sensible body is always also a lived body – immersed in, making, and responding to 

social as well as somatic meaning (Sobchack, 2004, s. 6-7). 

 

Kommunikasjon vokser ut av en kroppslig væren (Sobchack, 1992, s. 26). Den 

kroppsliggjorte opplevelsen er ”in the activity of embodied consciousness realizing itself in 

the world and with others as both visual and visible, as both sense-making and sensible” 

(Sobchack, 1992, s. 7).  
 

              Exploring cinema’s tactility thus opens up the possibility of cinema as an intimate experience and of 

our relationship with cinema as a close connection, rather than as a distant experience of observation, 

which the notion of cinema as a purely visual medium presumes … The viewer are already embodied 

that are enabled, inflected, and shaped by an intimate, tactile engagement with and orientation toward 

others (things, bodies, objects, subjects) in the world (Barker, 2009, s. 2, 22). 

 

Refererte siatater er tydelig inspirert av et Merleau-Pontyansk epistemonologi: ”The lived-

body is both a subject in the world and an object for the world and others” (Merleau-Ponty 

referert i Sobchack, 1992, s. 40). Å være et subjekt er å være til i verden som kropp 

(Merleau-Ponty, 1994). Det ”å være” er å ha en kropp som består av to deler: Den objektive 

kroppen (objekt) og den fenomenale kroppen (subjekt) (Merleau-Ponty, 1968, s. 136).  
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              The Tactile Eye identifies and describes very specific styles or modes of tactility experienced by 

filmgoers and shared by films, however tenuously or problematically. Each of the three central chapters 

illustrates a few of these modes of tactile behavior as they occur within three locales of the spectator’s 

body and the film itself (Barker, 2009, s. 20).  

 

Barker (2009, s. 20-21) deler sin bok i hovedsakelig tre kapitler: ”Hud”, ”Muskulatur” og 

”Indre organ”. I hvert kapittel undersøker hun filmens evne til å berøre ut ifra tre disse 

kroppsnivåene/opplevelsesdimensjonene20. Hensikten ved å skille filmens evne til å berøre er  

å reflektere over de taktile opplevelsesdimensjonene, og med det rette oppmerksomheten mot 

det å bli berørt (touched) av filmmediet. Jeg vil i det kommende se på Louder som kropp, og 

se på enkeltscener i lys av filmens Hud, Muskulatur og Indre organ. 

 

Louders kropp 

Barker innleder sin fenomenologiske studie med filmen Speil (Andrej Tarkovsky, 1975, 

Zerkalo). Åpningen av filmen ”unsettling and unpredictable use of camera movement and 

framing etablishes an intimate, tactile, and complex contact between three types of bodies” 

(Barker, 2009, s. 4). Barker, i likhet med Trier og meg, mener Speil er en sanselig film. 

Barker poengterer elegant at denne filmen gir en ”full-bodied mutual inspiration between 

film and viewer” (2009, s. 157). Trier har selv sagt: ”Jeg blir dypt rørt av den” (Sæther, 

2015). Den ikke-kronologiske fortellingen tegner opp, som Louder, ”et liv, med en barndom, 

et forhold til en mor, til en kvinne, til steder” (Sæther, 2015).  

 

Louders åpningsscene er filmet med håndholdt kamera, i sekstisyv sekunder. I en 

nærbildeinnstilling ser vi barnehånden til den nyfødte Isabel gripe fast i sin far Jonahs finger 

(figur 5). Vekselvis er baby Isabel og Jonah i fokus (figur 6).  

 

																																																								
20 Har i forsøket på å oversette Barkers begrep regions konkludert med oversettelsene -

kroppsnivå/opplevelsesdimensjoner. Jeg benytter meg av begge disse betegnelsene i oppgaven. 
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Figur 5. Skjermbilde fra Louder Than Bombs (Trier, 2015) 

 

 
Figur 6. Skjermbilde fra Louder Than Bombs (Trier, 2015) 
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Barker (2009, s. 10) mener den teknologiske kroppen er transparent. I Speils åpningssekvens 

mener hun at zoomingen ikke blir gjort av kameraet, men er filmens kroppsliggjorte uttrykk. 

Det samme vil hun nok si om Louders åpningssekvens. Speils åpningssekvens samt Louders 

åpningssekvens ”turns out to foreshadow the precise embodied, tactile patterns by which the 

film will evoke and express its poignant theme of lost time, lost places, and lost love forever 

out of reach” (Barker, 2009, s. 11). Jeg mener i det følgende at den teknologiske kroppen 

ikke alltid er usynlig for tilskueren. 

 

Ingmar Bergmans Persona (1966) knyttes også til et analytisk bidrag fra Barker. I prologen 

demonstreres hvordan en projektor tennes og hvordan filmen mekanisk beveger seg. 

Introduksjonen viser en film som omhandler to kvinner, som tilslutt speiler seg i hverandre, 

gjennom glidende identitet. I denne filmen er det en uklar identitetskarakter som portretteres. 

De to protagonistene: Elisabeth og Alma, går så tett på hverandre at de tilslutt begynner å 

tenke hverandres tanker og føle hverandres følelser.  

 

Videre ut i filmen brenner filmrullen i projektoren opp (figur 7). Dette for øvrig i samme 

øyeblikk hvor Elisabeth og Alma får hvert sitt sammenbrudd. Her velger Bergman å illustrere 

filmens kroppslige bevegelser. Den teknologiske kroppen gjøres synlig, og den analoge 

filmen knytter et sanselig bånd mellom film og tilskuer. Dette båndet skapes gjennom å 

illustrere at den gamle analoge filmen er et skjørt medium, som lett kan bli ødelagt eller 

skades.  

 

Louder og Persona er i tillegg til å være taktile filmer, filmer hvor stillheten er en affektiv 

knyttneve, som er høyere enn bomber. På innholdssiden i Persona forklares tidlig i filmen 

årsaken til Elisabeths stumhet. Hun brøt sammen på melodramateateret, og min tolkning er at 

valget om å være stum (bortsett fra utropene Au! og Ingenting!) kan være et svar på hennes 

måte å takle sorgen og frustrasjonen. Louder føler også sorg og savn over minnet om en 

foregående tid og tapet etter Isabelle og fatter seg i korthet.  
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Figur 7. Skjermbilde fra Persona (Bergman, 1966) 
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Figur 8. Skjermbilde fra Louder Than Bombs (Trier, 2015) 

 

Mot slutten av Louder er det en trettisyv sekunder lang sekvens hvor Isabelle gjennom en 

nærbildeinnstilling filmes med et håndholdt kamera (figur 8). Det er ørsmå bevegelser i 

bildet, noe som får tilskuer til å rette fokuset mot filmens kropp, gjennom dets taktile og 

muskulære filmatiske grep (Barker, 2009, s. 9). Blikket vårt merker seg det håndholdte 

kameraets taktilitet ved de små bevegelsene det gjør. Tilskuerens kropp gjenkjenner de små 

bevegelsene og begynner å identifisere seg med filmens kropp (Barker, 2009). 

 

Så hvordan kan nærbildet av Isabelle leses? Sekvensen er en sterk enkeltscene preget av lang 

tagning og tilstedeværelse. Nærbildet fungerer som en pause, jeg mener tilskuer har trettisyv 

sekunder til å ta farvel med henne, siden vi ikke har annet enn ansiktet hennes å betrakte. Her 

er det noe spøkelsesaktig. Det å holde på nærbildet gjør at det på et vis endrer kvalitet, det 

nærmer seg et fotografi. Om det så hadde vært et fotografi ville nærbildet vært et avtrykk av 

Jakob Ihres nærvær med Isabelle i det fotografiske øyeblikket (Barker, 2009, s. 9).  

 

Scenen åpner opp for et tolkningsrom. Scenen er preget av stillhet, og er en scene som ikke 

driver handlingen fremover. Som tilskuer har vi tid til å reflektere over hva som har utspilt 

seg tidligere i handlingens univers, samt å drømme seg bort i seg selv eller i Isabelle. ”Det 

var kanskje også på grunn av dens fabelaktige lek med Tiden at Drømmen hadde fascinert 

meg” (Proust, 1992, s. 256), skriver den franske forfatteren Marcel Proust i På sporet av den 

tapte tid (16 bind). Med Isabelle innhenter jeg tidligere drømmer og minner fra fortiden, samt 
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bevissthetsstrømmer og erfarer dem på nytt. Som tilskuer trengte jeg en pause for å reflektere 

over hva jeg hadde sett; på denne måten kan vi si at filmens kropp følte at jeg trengte en 

pause. Filmens kropp er et taktilt ekko av min egen kropp (Barker, 2009, s. 148-149). 

”Cinema is a technological metaphor for the body – that is, drawing its forms from the human 

body and expressing them back to us in cinematic form” (Barker, 2009, s. 136). Filmens 

kropp er i dette tilfellet det sansende og tenkende subjekt. 

 

I nærbildet av Isabelle, fungerer kameraet selv som subjekt, og tilskuer følger synsvinkelen til 

kameraet selv fremfor Isabelle, Gene, Jonah, eller Conrads blikk på Isabelle; kameraet lever 

med Isabelle, eller med Jonah og baby Isabel. Med det håndholdte kameraet forsterkes den 

dokumentariske følelsen, samt følelsen av å forstå Isabelles livsverden. Tilskuer reflekterer 

over fortiden ved å se Isabelle i nåtiden. ”Touch is the things that moves her … and the 

viewer from past to present, as well” (Barker, 2009, s. 65).  

 

Nærbildet skaper et nærvær, ved at kameraet fyller skjermen; skjermen og kamera oppleves 

som det samme. Mer presist kan vi si at det håndholdte kameraet er skjermen. Faktorer som 

nærhet, bevegelse, temperatur, rytme og tekstur (Barker, 2009, s. 2), skaper et taktilt nærvær. 

Det håndholdte kameraets nærvær merkes gjennom små bevegelser, samt Isabelles flesh med 

kameraet, som forsterker meningen av hennes nærhet i denne scenen. Både tilskuer og 

kroppen har korrelerende emosjonelle bevegelser: Et intens nærvær i situasjonen og like 

muskelbevegelser. Filmens muskulatur vil jeg forfølge. 

 

Muskulatur 

Muskulatur definerer Barker (2009, ss. 76-79) som elementer som får tilskuerens kropp til å 

bevege seg med filmens kropp. Tilskuer etterligner (mimicry) kroppsspråk, gester og 

bevegelser gjort av filmen selv, som for eksempel kamerabevegelser (Barker, 2009, s. 119).  

Barker skriver at vår empati med filmens kropp kan sammenlignes med vår levde kropp, 

”capable of the perception of expression and the expression of perception” (2009, s. 9). Det 

er det empatiske forholdet mellom tilskuer og filmen som utgjør det muskulære (muscular 

reciprocity). Filmens muskulatur samsvarer (resonance) med tilskuerens kropp ved å dele 

strukturelle kvaliteter og bevegelser (Barker, 2009, s. 73-74). Tilskueren er berørt av ”filmen 

i seg selv” gjennom å føle med hverandre i verden (Barker, 2009, s. 11). 
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Nærbildeinnstillingen på ansiktet av Isabelle treffer meg i form av at det vekker tanker og 

beveger emosjonelt. Nærbildet etablerer en enorm kommunikasjon kun ved å vise ansiktet. 

Personlig tok jeg meg i å sitte med det samme ansiktsuttrykket etter de trettisyv sekundene – 

mimetisk etterlignet jeg hennes uttrykk. Dette viste seg som ytre muskulatur (ecstatic body):  

 
              We feel the those movements in our muscles because our bodies have made similar movements … 

inspired by attituted like those that inspire the film’s movements … The film’s body models itself on 

human styles of bodily comportment, and the viewer’s body in turn might mirror the muscular behavior 

of the film’s body (Barker, 2009, s. 75 - 77).  

 

Empati er en relasjon mellom filmen og tilskueren, fremfor mellom filmkarakter og 

filmtilskuer. Selve uttrykket til Isabelle kan leses gjennom min egen muskulatur, fordi jeg 

erfarer det fra mitt eget liv. Jeg erindrer at jeg har utført samme bevegelse ”because the 

muscular movements of both viewer and film express a particular interest in and attitute 

toward the world” (Barker, 2009, s. 85). 

 

Gjennom et empatisk forhold, forstår filmen hvordan jeg både opplever og forstår uttrykket. 

Tilskuer er i et gjensidig muskulært forhold til filmen, ”a form of mutal engagement … 

acting perhaps in tandem or perhaps at odds with each other, but always in relation to each 

other” (Barker, 2009, s. 72). Ettersom tilskuerens kropp speiler seg muskulært med filmens 

kropp gjenkjenner den familiære handlinger ”such as seeking, fleeing, chasing” (Barker, 

2009, s. 77, 109). 

 

I forlengelse av Barkers analyse av filmens kropp, mener jeg det kan argumenteres for at 

scenen hvor nærbildet av Isabelle fyller skjermen, i likhet med Personas projektor - scener, 

reflekterer filmen over foto- og filmapparatet i seg selv - ”the films self-consciously shift our 

attention (and their own) directly toward one aspect of their mechanical bodies that enables 

their perception and expression” (Barker, 2009, s. 10). Kameraet gjøres synlig og taktil. Dette 

da til forskjell fra Speils åpningssekvens hvor ”the film’s body slips from our grasp” (Barker, 

2009, s. 11). 
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Hud 
 
              The film’s skin must not be reduced to the screen … Nor is the film’s skin reducible to celluloid, 

though that is an admittedly tempting idea. After all, is the material that serves as the boundary 

between the film and the world … celluloid is only one part of the film’s body that is involved in the 

film’s act of perception and expression (Barker, 2009, s. 28–29). 

 

Det teknologiske fungerer som et bindeledd mellom filmen og verden, men kan ikke 

komprimeres til filmens hud. Filmens hud definerer Barker (2009, s. 35) på bakgrunn av 

Laura U. Marks’ begrep haptic visuality, som Marks skriver ”emphasize the tactile and 

contagious quality of cinema as something we as viewers brush up against like another body” 

(2000, s. xii). Øynene fungerer som berøringsorganer (Marks, 2000, s. 162). Marks 

”emphasize the way film signifies through its materiality, through a contact between 

perceiver and object repsented [and] thought of as impressionable and conductive, like skin” 

(Barker, 2009, s. xi-xii). Tilsvarende sier Maurice Merleau-Ponty: ”Vi ser med synet det 

berørlige” (Merleau-Ponty, 1994, s. 9), og kroppen ”berører sig selv, mens den berører, den 

påbegynder ’en slags refleksion’” (Merleau-Ponty, 1994, s. 35).  

 

Erfaringen av det å se utvides til flere sanser enn synet. Det haptiske blikket er 

multisensorisk: ”Although cinema is an audio-visual medium, synaesthesia, as well as haptic 

visuality, enables the viewer to experience cinema as multi-sensory” (2000, s. 22-23).  

 

Haptic visuality beskriver hun videre som følger: ”By engaging with an object in a haptic 

way, I come to the surface of my self” (Marks, 2000, s. 184). Den taktile relasjonen mellom 

tilskuer og filmen som det haptiske bildet har, mener Barker er erotisk fordi bildene fungerer 

som en forlengelse av synet, og berøringsevnen til tilskuer responderer til filmen ved å 

”pirres” på en intim, kroppslig måte (Barker, 2009, s. 39). Haptisk visualitet er i seg selv 

erotisk (Marks, 2002, s. 14). Tilskuer går inn i filmen og løser seg opp i den ved å komme tett 

på teksturen til bildets overflate (Marks, 2000, s. 183). 
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I tillegg er hud knyttet til Merleau-Pontys beskrivelse av ”flesh”. ”[Flesh] is the sensible in 

the twofold sense of what one senses and what senses (Merleau-Ponty, 1968, s. 259). ”’Flesh’ 

insists on a spectator who is both at once, who joins the film in the act of making meaning … 

The skin … does display the trait of reciprocity and reversibility that is a hallmark of flesh” 

(Barker, 2009, s. 27). Mening og affekt oppstår i møtet med filmens materialitet.  

 
               Flesh of the world … refer us to the perceiving-perceived Einfühlung, for they mean that we are 

already in the being thus descirbed, that we are of it, that between it and us there is Einfühlung. That 

means that my body is made of the same flesh as the world (it is perceived), and moreover that this 

flesh of my body is shared by the world, the world reflects it, encroaches upon it and it encroaches 

upon the world (Merleau-Ponty, 1968, s. 248). 

 

”Flesh of the world” indikerer mening og sansing, som en del av å være i gjensidig 

forbindelse med det å være. ”It is in the meeting of the film’s skin and the viewer’s skin this 

film becomes meaningful” (Barker, 2009, s. 23). Det er med andre ord en gjensidighet 

mellom fenomenene, knyttet til kroppen, det sanselige og våre forskjellige 

opplevelsesstrukturer (Merleau-Ponty, 1994, s. 9). ”We share with the film certain behaviors 

and structures of the skin, through which we perceive the world and express our relationship 

to it” (Barker, 2009, s. 72). Flesh, forstår jeg som et synonym på å være/tilstedeværelse som 

går inn i et gjensidig forhold mellom filmens kropp og menneskets kropp. 

 
              ”Skin” also denotes a general style of being in the world, and if skin is not merely a biological or 

material entity but also a mode of perception and expression that forms the surface of the body, then 

film can indeed be said to have a skin … Flesh is the possibility for being that surrounds any one thing, 

any one emergence of a fact or figure within the field (Merleau-Ponty referert i Barker, 2009, s. 26). 

 

Hud denoterer således, som Merleau-Ponty sier, en generell fornemmelse av å være til 

verden. Gjennom fysisk berøring av ting, er vi delaktig i tingenes verden (Merleau-Ponty, 

1994). Vi ser verden gjennom kroppen og ved berøring. 
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Hud er den perseptuelle overflaten av filmens kropp og inkluderer det estetiske, tekniske og 

de tematiske elementene, fordi ”the perceptive and expressive boundary between self and 

other is … achieved by different mechanical parts of apparatus and cannot be equated with 

just one of those components (Barker, 2009, s. 29). ”The film emphasizes cinematically this 

role of touch as the liminal space between then and now” (Barker, 2009, s. 65).  

 

For å klargjøre dette fornemmer tilskuerens hud berøringen av en stikkende genser (figur 9). 

Den stikkende genseren og hånden som klemmer over ryggen persipieres haptisk. Tilskuer 

kan fornemme den stikkende genseren gjennom bildet, bildet formidler genserens struktur og 

involverer kroppen i den følelsesmessige prosessen.  

 
              I saw a woman wearing mom’s blue sweater. Dad said it couldn’t be her sweater. He didn’t give her 

clothes to the Salvation Army to avoid meeting her clothes like that. That was kinda cool. I rememeber 

Mom giving me a hug in that sweater. I felt stiff, like I didn’t want her to give me a hug, but I really 

wanted her to give me a hug (Vogt & Trier, 2014, s. 64, min kursivering). 

 

Huden er det mediet fornemmelsen trer gjennom, og i nærhet med en annen hånd som berører 

genserens struktur, skaper filmen et taktilt møte mellom skjermen og tilskuer. Barker (2009, 

s. 3) mener kontakten mellom det å berøre og det å bli berørt er universelle strukturer, og at 

tilskuer finner en glede i å ”pirres” ved berøring av bildets overflate. 

 

Hud ”covers the body’s secrets by clothing us in a placid smoothness that hides the murky 

movements within … But it also reveals corporeal conditions that in themselves are invisible 

to the naked eye” (Barker, 2009, s. 28). Kameraets hud strekker seg etter tilskuerens hud og 

tilskuerens hud strekker seg til kameraet (Barker, 2009, s. 33). Det er en gjensidig 

forbindelse. Louder uttrykker og opplever sanselighet gjennom å berøre kjøttets materialitet 

(Barker, 2009, s. 14). Nedenfor vil jeg komme med flere eksempler på scener hvor Hud kan 

diskuteres samt Muskulatur. 
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Figur 9. Skjermbilde fra Louder Than Bombs (Trier, 2015) 

 

Huden som møteplass 

Min kropp hadde kroppslig nærhet med andre kropper også i den neste scenen jeg vil 

presentere. Dette er en scene jeg mener er den fineste jeg har sett på kino noensinne. Scenen 

viser til et sanselig hvor Melanie har stoppet for å tisse. Hun går bak en bil og tisser, mens 

Conrad står i front av bilen. Han lar tårene trille fra øynene, samtidig som urinen til Melanie 

sildrer nedover asfalten, treffer skoen hans og renner videre. Urinen, de analoge fotografiene, 

skjermen i seg selv og amatørfilmen i filmen, mener jeg kommuniserer med oss affektivt og 

taktilt. Kommunikasjonen foregår gjennom berøring snarere enn via verbal kommunikasjon.  

 

Barker (2009) benytter, som introdusert tidligere, begrepet Hud der verden og kroppen går 

sammen om å uttrykke ekspressivitet. Intimiteten urinen skaper hos Conrad uttrykkes ved 

synelig materialitet: Tårer. ”The skin is the meeting place for exchange and traversal because 

it connects the inside with the outside, the self with the other” (Barker, 2009, s. 27). Dette 

øyeblikkelige sanseminnet om hudens tidligere berøringer vekker sanselighet.  

 

Filmopplevelsen oppleves som meningsfull på grunn av kroppen, siden jeg hadde et nærvær i 

verden. Jeg lot meg ikke forføre, men var i et taktilt forhold til filmens kropp. På lydsiden 

hører vi Melanies overstemme, samt melankolsk musikk. Den melankolske musikken er i 

samsvar med den melankoli tilskuer og filmen har sunket ned i.  
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              He could still, many years from now, recall this scene in all its detail: the lock of hair she carefully 

placed behind her ear; the way the washing labell stuck out from the neck of her sweater; the 

streetlights that went out as they passed Kevin Anderson’s house; that strangely familiar smell of damp 

earth he couldn’t quite place… And how the tall guy on the bike glanced at them as he went by, 

probably thinking they were a couple…. 

 

              She had said that she wanted to have lunch with him Tuesday after English, he knew that this would 

never happen, that she would feel differently Monday, back in school – but at that moment he just 

enjoyed that she felt like saying this to him, that she maybe really felt like having lunch with him, that 

while they were walking there like that, having lunch together at school seemed to her like a perfectly 

natural thing to do (Vogt og Trier, 2014, s. 107).    

 

Sitatet i sin helhet, er hentet fra scenen beskrevet i avsnittet over. Her er det Melanie som på 

poetisk vis har overstemmen til en tredjepersonsforteller. Jeg foreslår her den filmatiske 

kroppen som tredjeperson, som det objektive aspektet av kroppen selv (Østerberg, 1994, s. 

VIII). Filmen ser filmens kropp utenfra.  

 

Barker (2009, s. 164, fotnote 17) hevder at film anerkjenner refleksivt sine egne handlinger 

og opplever seg selv som et autonomt subjekt i verden. Min påstand er at Conrads tanker og 

følelser blir delt med den filmatiske kroppen, som uttrykker hans refleksjoner i form av 

Melanies overstemme, i kontinuitet med de bildene vi ser. Dette bygger igjen opp under 

filmens kropp som antropomorf.  

 
              To get used to a hat, a car or a stick is to be transported into them, or conversely, to incorporate them 

into the bulk of our own body. Habit expresses our power of dilating our being-in-the-world, or 

changing our existence by appropriating fresh instruments (Merleau-Ponty, [1945] 2003, s. 166). 

 

Som vi leser i sitatet ovenfor, bygger filmen kropp opp under behovet for at den filmatiske 

kroppen uttrykker seg som et menneske. Merleau-Ponty illustrerer disse tankene ved å hevde 

at vi må inkorporeres med tingene og teknologien ved filmatisk kommunikasjon. 
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Tiden som øyeblikk 
 

 

 
”Jeg gjentok det jeg hadde sagt, at nå kom jeg til å skrive den historien vi hadde hatt sammen, denne historien, 

den som fremdeles var der og som aldri ble ferdig med å dø.” 

(Duras, [1987] 1989, s. 14)21 

 

 

I følgende sekvens, som varer i tre minutter og 58 sekunder, forholder Conrad seg til fortiden 

og nåtiden. Melanie leser høyt fra en bok og stemmen hennes blir Conrads indre stemme. 

Han lar tankene løpe fritt til den litterære skildringen. Dette tematiseres gjennom Conrad sine 

sinnbilder og scenen formidles som en bevissthetsstrøm. Jeg gjengir også denne litterære 

sekvensen i sin helhet: 

 
              MELANIE: 

 

              … but now, as he sank farther and farther from the waves above… it wasn’t the cru… crucial moments   

               that came to him. Instead his thoughts traveled to the outer reaches of his memories, small events long   

               forgotten.  

               He thought of an old suitcase he had stored in his uncle’s attic; a brief glance from a stranger… 

 

               … a sentence he had read in the paper a few days ago and didn’t understand. In…inconsentual         

               fragments…Inconsequential fragments, all present at once during his final seconds –  

               - seconds that were not seconds anymore, but stretched out to minutes… Time suspended. 

               What could she have been thinking? What went through her mind when she realized the accident  

               was unavoidable?  

 

               She remembered lying on the beach, dozing off, feeling the wind blowing grains of sand on her face.      

																																																								
21 Duras, M., 1987, Emily L, i Riis, A. (overs.) 1989, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. 
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             Thinking that if she just kept still long enough it would end up covering her. Maybe [she remembered 

             places: Our house, the hallway, the living room] 

             … Maybe she even thought about him? 

 

             She could have. Some little thing… Something he himself had forgotten.  

             Maybe some day, long ago, playing hide and seek. He was hiding under the porch, listening to her 

             calling out his name. And however much he wanted to be found – to feel her arms pulling him out from 

             that tight, humid space – he couldn’t, didn’t want the game to end. 

 

             He realized now she must have seen him. All the time he was lying there, she just pretended not to – 

             never straying too far away, always watching him from the corner of her eye (Vogt og Trier, 2014, s.  

             14-17). 

 

Slik kan en bevissthetsstrøm (stream of consciousness) bli beskrevet på film. Å sitere 

sekvensen mener jeg har til hensikt å poengtere den komplekse opplevelsen av det poetiske 

bildet på film.  

 
              That poetic image evokes not only the complex relationship between past and present, with which the 

film is explicity concerned, but also the complexity of the relationship between film and viewer … We 

are caught up in a constant oscillation, drawn like a thread back and forth, through the fabric of the 

film experience (Barker, 2009, s. 161, min kursivering).  

 

Sekvensen hopper i tid og sted slik at filmen og tilskuer sanser de ulike inntrykkene med en 

viss forvirring. Filmen retter oppmerksomheten mot seg selv, eller er det kanskje mot 

filmskaperens kreative evner? Hvilke kunstneriske innslag er Trier i stand til eller villig til å 

lage her? Sansingen er ikke målrettet da filmen åpner for ulike tolkninger ved bruk av ulike 

filmatiske virkemidler. Vi stiller spørsmål til egen opplevelse. 
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Men slik jeg ser det, har bevissthetsstømmen også en taktil glede i Louder. Teksten jeg siterte 

i sin helhet gir rom for refleksjon over om filmens tanker er en forlengelse av tilskuerens 

tanker. Filmen inkorporeres på en måte i tilskuers kropp. Filmen og tilskueren orienterer seg 

mot erindringer, fortid og nåtid. Filmskaperens eller filmens sansinger er ikke så forskjellig 

fra egne sansinger som først antydet. 

 

Jeg ser videre en særlig interesse for berøringen av ulike teksturer i denne scenen. Gjennom 

berøring av harde, nærmest ukomfortable teksturer i hjemmet, klasserommet og bilen, 

formidler filmen en unik form for stofflighet. Disse rommene er moderne og bygd med røffe 

materialer, som murstein og treverk på veggene, møbler, dører, trappeoppgang, pulter og 

stoler. Vinduene på skolen og i hjemmet, samt frontruten på bilen (figur 11) har glass med 

skarpe kanter. Barker (2009, s. 39-68) analyserer selv filmer hvor det haptiske bildet blir 

beskrevet i det mer uhyggelige og grusomme, eller i en kombinasjon av disse.  

 

En annen form for taktil persepsjon er nytelsen vi får ved å berøre med hendene våre på det 

hvite lakenet, som henger til tørk på stativet ute i hagen. Filmens hud og vår egen hud møtes 

ved berøringen av det myke stoffet og gir en felles følelse av dets tekstur. Lukten av varmt, 

rent såpevann fra lakenet dukker opp i en viss varighet som sammenlignet med toppnoten av 

en parfyme fremtrer for oss i kort tid før den forsvinner. 
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Figur 10. Frysbilde (2015 © Jakob Ihre/Motlys) 

 
Figur 11. Skjermbilde fra Louder Than Bombs (Trier, 2015) 
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              The film emphasizes cinematically this role of touch as the liminal space between past and present: it is 

almost always a close-up image of flesh that serves as a segue between then and now (Barker, 2009, s. 

65). 

 

Med et subjektivt kamera ser vi Conrads taktile orientering i verden. Sekvensen tar tilskuer 

med på en taktil reise: Det starter med en klasseromssituasjon hvor Melanie og Conrad sitter, 

til Conrads erfaringer fra de rommene som nå står tomme og videre til hagen hvor Conrad og 

Isabelle leker. Filmen viser til disse tomme rommene: Gangen og stuen. Det er ingen flate 

bilder av dem, men det er rom som føles og erfares, gjennom taktile nærvær – minner. 

Gjennom hans taktile minner og spesifikke tilnærming til opplevelser til den verden moren og 

han levde i, påført i form av en emosjonell reaksjon: Tårer, forstår han hvor mye moren 

betydde for ham.  

 

Bildene av tomme rom speiler filmens og tilskuerens opplevelse av tid. Vi kan på en måte si 

at rommene speiler en kollektiv ensomhet. Vi tilføyer ikke noe til bildene i en film, essensen 

til filmen er å finne i dem, skriver Barthes (2001, s. 70). For tilskuerens kropp og filmens 

kropp er det nettopp også fotografiene i filmen som er det essensielle – de er med på å 

representere tid i filmen-, og på den måten filmens kropp og tilskuer kan ha gjensidig empati. 

Barker skriver: 

 
              [the] affective qualitites of the film and the viewer’s affective response to those qualities are, in fact, 

two sides of a single structure that exists in the space between film and viewer, which we discover by 

making ourselves vulnerable to the film (2009, s. 148). 

 

Tilskuerens kropp skaper et empatisk engasjement med filmens kropp (Barker, 2009, s. 73). 

Tilskuer føler med Conrad idet vi gjenkjenner det å dagdrømme samt det å leke gjemsel som 

liten.  
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Sekvensen er flertydig. I den presenterte sekvensen får atmosfæren et eksistensielt 

tyngdepunt, og atmosfærens betydning er subjektiv og kroppslig for Conrad. Denne 

reaksjonen oppstår i erfaringen av nærværet mellom ham og objektene. Tilskuer følger i 

tristhet for Conrad rundt i huset og uttrykker sympati. Tilskuer erfarer rommene sammen med 

Conrad. I disse sekvensene er det Conrads orientering i verden som fremstilles, og som 

tilskuer er det hans relasjon til omgivelsene vi sanser.  

 

Filmens kropp reflekterer over at Conrad er blitt påvirket emosjonelt av det Melanie leser, 

som sett ved en nærbildeinnstilling av ansiktet hans. I nærbildet ser vi at at han gråter. 

Nærbildet,  

 
              evolved as a result of viewer’s need for a closer view, aesthetically and narratively speaking… We 

want to see more closely, so we lean in, step forward, or crane our necks; it is those muscular 

movements that inspire the close-up (Barker, 2009, s. 81). 

 

Taktilitet blir uttrykt både ved Conrads erfaringer og ved filmens tilstedeværelse i 

klasserommet. Her føler filmens kropp og tilskuerens kropp for Conrad, fordi vi føler med 

ham (Barker, 2009, s. 44).  

 

En billedcollage over livet og døden fortalt gjennom flere ulike 

medier 

På datamaskinen leser Jonah Conrads essay. Essayet demonstreres gjennom en 

montasjesekvens. Denne sekvensen bryter, i likhet med Conrads tidligere bevissthetsstrøm, 

med kontinuiteten. Sekvensen består av ulike medier. Vi ser blant annet en animasjonsfilm, et 

røntgenbilde, tegninger, fotografier, skjermbilder fra Wikipedia-søk, dataspillet The Elder 

Scrolls, klipp fra en skrekkfilm og amatørfilmer. Hele montasjesekvensen har et poetisk 

filmspråk.  
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              This film [Pather Patchali] invites the viewer to make contact with the film’s skin in the spirit of 

wonder, joy, and sadness … in the textures and surfaces of daily life and everyday objects … The 

film’s tactility surfaces both in the relation between film and viewer and within the narrative itself 

(Barker, 2009, s. 40).  

 

Likt som i Barkers beskrivelse av filmen Pather Patchali (Satyajit Ray, 1955) som vi kan 

lese i sitatet over, formidles alle gjenstandene i denne sekvensen med vekt på taktilitet. 

Sekvensen mener jeg gjør tilskuer oppmerksom på subjektive erfaringer og minner, grunnet 

Conrads taktile opplevelse av hverdagslige hendelser. Bildene tilbyr haptisk interaksjon. 

Denne taktile gleden Barker beskriver deler tilskuer med kameraet flere steder. I ett av 

klippene plasserer kameraet seg i et rom hvor Conrad tenner på det krøllete håret til Marion 

Wilkinson. Siden hun har krøller trekkes også oppmerksomheten mot håret hennes. Det fordi 

det har en helt spesiell tekstur. I denne sekvensen er det som om at vi kan kjenne lukten av 

brent hår. 

 

Senere i sekvensen krummer Conrad fingrene over M&M-ene (figur 12) og filmen uttrykker 

den taktile opplevelsen av å holde disse runde og faste godteriene. Tilskuer forestiller seg 

hvordan teksturen til M&M-ene er å berøre, så filmen responderer på tilskuers taktile erfaring 

ved å illustrere hvordan Conrad åpner og lukker hånden, med og uten en hånd full av M&Ms 

(Barker, 2009, s. 44). Filmen uttrykker den haptiske kvaliteten gjennom handlingen, mise-en-

scène og måten klippingen blir gjort på (Barker, 2009, s. 60). 

 

 
Figur 12. Skjermbilde fra Louder Than Bombs (Trier, 2015) 
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Sekvensen tones inn med Conrads overstemme, og det er hvordan filmen ser og opplever 

verden som formidles. I denne sekvensen kan vi på en måte hevde at filmen tematiserer 

hvordan det er å være et menneske. Hva er det som gir verdi for et menneske? Hva er det et 

menneske behøver i hverdagen og hvilke opplevelser er det som gir inntrykk? Det er en 

subjektiv fremstilling av hva det er som har formet Conrad til den han er i dag. Conrad selv 

trer frem som tekstens forfatter ved å ha overstemmen, i tillegg til synliggjøring i filmen at 

det er hans tekst på datamaskinen. Hans preferanser, som at han bruker åtte ark med dopapir 

og hvilken effekt det har på ham at bilder forandrer mening ved å ramme inn deler av det, er 

fine skildringer hvor vi kommer ”under huden” på ham, og utforsker filmens muligheter. 

 

I den litterære teksten, som varer i nett opptil fire minutter, åpner filmen seg for oss om sin 

fortid og nåtid. ”Å skrive eller å lese om melankoli blir melankolikerens middel mot 

melankoli” (Bale, 1997, s. 131). Ved å lese om tap og å se hvordan det kan uttrykkes får dette 

essayet en terapeutisk egenskap; det er i form av å forstå ulike måter å formidle tid og 

erfaringer vi kommer i kontakt med verden og det er slik vi virkelig forstår den. 

 

Montasjen opphever kronologien og dets innhold skaper et taktilt nærvær. Dette vises også 

gjennom sekvensens bruk av malerier. Det ene, og for så vidt det eneste maleriet jeg vil gå 

tettere inn på, er et maleri av den franske maleren Léon Bonnat (figur 13). Motivet er en 

kropp som blir utsatt for tæring. Verktittelen er Job. Min kulturelle kunnskap (studium for å 

bruke Barthes’ begrep) forstår at ’Job’ er en bibelsk skikkelse i kunsten, som var utsatt for 

lidelse. For meg handler det ikke så mye om å fortolke hva maleriet gjengir, siden riktignok 

de andre maleriene i filmen ikke tematiserer ’Job’. Det maleriet derimot har til felles med de 

andre bildene og filmklippene i sekvensen er at de tematiserer forråtnelse, tid og død. 

 

I antikken snakket de om et memento mori, som betyr noe sånt som at vi må huske at vi skal 

dø en gang. Barthes påpeker at det som berører ham i henhold til fotografiet er døden: ”Han 

skal dø … Ved å gi meg poseringens absolutte fortid (aoristen), taler fotografiet til meg om 

døden i fremtiden. Det som treffer meg med et stikk, er oppdagelsen av denne ekvivalensen” 

(2001, s. 117).  
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Samt det å fotografere er å bekrefte en persons død: ”Liv/død paradigmet reduseres til et 

enkelt klikk, som skiller den opprinnelige poseringen fra den endelige avbildningen på 

papiret” (Barthes, 2001, s. 113). Ved å se fotografiet på papir minnes vi ”Tiden: Dette er dødt 

og dette skal dø” (Barthes, 2001, s. 117). Kulturkritiker Susan Sontag påpeker i sitt essay om 

fotografi det samme: ”Alle fotografier er et memento mori. Å ta et fotografi er å delta i et 

annet menneskes (eller tings) dødelighet” ([1973] 2004, s. 27). 

 

Denne påminnelsen om tid og død som filmen forutsetter, er et taktilt motiv i Louder. Vi ser 

det gjennom hele filmen formidlet både i nåtid og som fortid. Fortiden speiles i de analoge 

fotografiene, amatørfilmene og i rammefortellingen. Disse elementene i filmen vitner om det 

som er tapt.  

 

 
Figur 13. Digitalisert maleri (1880 © Léon Bonnat) 
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Forskjellen mellom maleri og et fotografi blir nevnt av André Bazin. Bazins tekster i 

samlingen Que-est-ce que le cinéma? (1958-1965) er fenomenologisk orienterte. Her er fokus 

et fenomenologisk perspektiv i forklaringen av en films ontologi. Bazin stiller spørsmål om 

væren i The Ontology of the Photographic Image (]1958-1965] 1999), og kommer frem til at 

filmen skaper et eksistensielt bånd til verden, som han legger i betegnelsen Ontologien 

(indeksikaliteten) til det fotografiske bildet.  

 
               Hvor habil maleren enn var, ville hans verk alltid være knyttet til uunngåelig subjektivitet. Hans 

nærvær forårsaket tvil om bildet … Fotografiets originalitet i forhold til maleriet ligger altså i dets 

essensielle objektivitet. Så kalles da også den gruppen av linser som utgjør det fotografiske øyet, for 

”objektiv”. For første gang er det bare et objekt som kommer imellom det opprinnelige objektet og dets 

representasjon. For første gang dannes et bilde av den ytre verden uten kreativ innsats fra menneskets 

side (Bazin, 1999, s. 82). 

 

Siden ”fotografiets objektivitet gir en troverdighet som ikke noe maleri har” (Bazin, 1999, s. 

83) er bildene på filmen realistiske. Vi får en fenomenologisk forståelse av realisme (Bazin, 

1999, s. 82). Fotografi og film ”kan være så flytende, deformert, avfarget og dokumentarisk 

verdiløst det bare vil, ved sin tilblivelse stammer det like fullt fra sin modells ontologi (Bazin, 

1999, s. 83).  

 
               Alle kunstartene har menneskets nærvær som sitt utgangspunkt; bare fotografiet nyter dets fravær. 

Fotografiet påvirker oss som ”naturfenomen”, som en blomst eller snøkrystall hvis skjønnhet ikke lar 

seg skille fra deres naturlige opphav (Bazin, 1999, s. 82). 

 

”Gjennom fotografiet … gjør naturen endelig mer enn å imitere kunsten: Naturen imiterer 

kunstneren” (Bazin, 1999, s. 83). Bazin later til å mene at naturen blir kunstneren. Vi 

”tvinges” (for å bruke Bazins ord) til å se det reproduserte verket som et objekt som 

eksisterer i verden. Bazin, som Barthes, ser parallelen mellom fotografi og tid: ”For første 

gang er bildet av tingene også bildet av deres varighet” (Bazin, 1999, s. 83).  

 

Filmbildet virker ifølge Bazin virkelig og får oss til å bli bevisst på vår måte å være til i 

verden. Filmen gir oss direkte tilgang til verden. Filmbildet viser ikke en gitt sanset verden, 

men en verden som er sansende, nettopp som i Louder. 
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Den litterære sekvensen inneholder flere ulike medier som viser stilistiske, tematiske og 

tekniske kvaliteter ved filmen (Barker, 2009, s. 35). Vedrørende sjokkeffekten, skriver 

Benjamin, at filmen førte med seg et sjokk da den manipulerte menneskekroppens sanser 

(1991b, s. 60). Jeg mener dataspillet The Elder Scrolls er et eksempel på en utvidelse av 

filmens sanseorgan som skaper adspredelse av synssansen (Benjamin, 1991b, s. 52). 

Sjokkeffekten utforsker det taktile. Filmen som kropp spiller The Elder Scrolls, et taktilt 

animasjonsspill hvor fysiske bevegelser blir redusert til museklikk og tastetrykk. Tilskuer 

forsvinner inn i spillet og det blir desto vanskeligere for filmens kropp og tilskuerens kropp å 

forholde seg til sin egen kropp. Dataspillet skaper sin egen hud, som er taktil på en annen 

måte enn filmen selv (Barker, 2009, s. 46). Det å spille dataspill skaper som Benjamin 

foreslår, et distansert bilde av sin egen måte å være til i verden. De datagenererte bildene er 

ikke uten taktilitet, men skaper en annen form for berøring (Barker, 2009, s. 46).  

 

Amatørfilmene til Conrad, blant annet av Kenneth (figur 14), er et annet eksempel. Filmen 

skaper en remediert følelse og på den måten berører og reiser andre type spørsmål, knyttet til 

at de peker på tidligere medieerfaringer som amatørfilmens estetikk.  

 
              Graininess certainly produces a tactile quality, as the eye may choose between concentrating on 

figures and ignoring the points that make them up or bracketing the figures and dissolving among the 

points (Marks, 2000, s. 175, min kursivering) 

 

Amatørfilmens kornete estetikk produserer en taktil kvalitet. Vi blir berørt av amatørfilmen 

fordi den i likhet med de analoge fotografiene har en varme ved seg – filmen fremstår som 

troverdig og ekte – ved dets kornete bildekvalitet og aura. Men, som remediert i Louder, 

mener jeg i likhet med Marks (2000, s. 173) at filmen står i motsetning til ”filmen i seg selv” 

som immateriell og derfor også optisk.  
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Figur 14. Skjermbilde fra Louder Than Bombs (Trier, 2015)  

 

Etter endt lesning håper jeg at min erfaring av det materielle, analoge fotografiet er noe du 

kan dra kjensel på. De analoge fotografiene fungerer for meg som et bevis på et fortidig 

nærvær. Det remedierte fotografiet vi ser er derimot et objekt (fotografiet har erfart å bli 

berørt før i tiden). Filmen i seg selv og fotografiet som materielt medium utfyller hverandre 

som subjektivt erfarende enheter. Det remedierte fotografiet og amatørfilmen er objekter som 

ikke berører slik filmen selv og det materielle, analoge fotografiet. Fotografiene og filmen i 

seg selv har punctum og er haptiske. 
 

Indre organ 

Barker kaller de indre organene for ’recessive’. De indre organene settes i sving både 

emosjonelt og i medisinsk forstand. Med medisinsk forstand menes det at filmen ”gives us a 

feel for our own deep rhythms, reminding us what we’re made of” (Barker, 2009, s. 129). Det 

kan forklares ved at kroppen fungerer uten at vi legger merke til det. Isabelles opptak fra et 

krigsområde skaper denne følelsen av at det er en kroppslig og indeksikal forbindelse mellom 

filmen og tilskueren, på grunn av filmens dokumentariske spor. Tilskuer kjenner dette 

opptaket helt inn til organene, idet vi forstår at hun var fysisk tilstede der da bomben gikk av.  
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Det emosjonelle viser seg på overflaten, noe jeg skal beskrive i form av bevegelser tilskuer 

gjør i scener hvor vi gjøres bevisst på at vi ser film (Barker, 2009, s. 125-127). Dette er, som 

introdusert, også det håndholdte kameraet et eksempel på. Kroppens organ retter blikket mot 

deres tilstedeværelse i verden både i form av dets teknikk, men også deres felles rytme. 

 

I scenen hvor Isabelle sovner bak rattet og frontkolliderer med en lastebil, treffer lyset fra den 

møtende bilen ansiktet hennes (figur 11). Dette gir ansiktet hennes en lys fargetone, som 

resulterer i et kaldt og truende bilde. Lydbildet har ikke-diegetisk stillhet (Gorbman, 1999, s. 

215), et stumt lydspor som er med på å påvirke tilskuer emosjonelt. Stillheten gjør noe med 

den som ser. Det tomme lydsporet brukes som en metafor på tomhet og det å være alene. 

Stillheten stenger ute lyden av en frontkollisjon og er høyere enn bomber. Siden en lydbølge 

ikke lar seg berøre, kan ikke lyd sanses haptisk, men emosjonelt og gjennom bevegelse. 

Rytmen avbrytes og vi retter oppmerksomheten mot oss selv og våre indre organ. Tilskueren 

kan tydelig høre sine egne pulsslag. Pulsslaget taler gjennom organene (Barker, 2009).  

 

Cheerleader-scenen (figur 15) tar form av musikk som står i kontrast til den tunge, 

melankolske pianomusikken i filmen. Den elektroniske ikke-diegetiske musikken skaper en 

ny erfaring ved at den bryter med stillheten, og med lyden av pianospill som til tross for å 

være ikke-diegetisk har blitt en del av oss. Scenen motiveres av den elektroniske musikken, 

hvor cheerleadere gjør akrobatikk i luften. Jentene beveger seg i slow motion og vi legger 

merke til filmens muligheter. ”We take in the film’s vitality and the style of its experience of 

the world, and we adopt and express those things back to it” (Barker, 2009, s. 147). Dette er 

haptisk appellerende og treffer de indre organ; ”induges our fascination with how things 

work by inviting us to lay our hands on the machine itself, take it apart, and peek inside” 

(Barker, 2009, s. 137). Barker henviser her til Walter Benjamin som omtalte kameramannen 

som kirurg (Benjamin, 1991b, s. 54; Barker, 2009, s. 124). Gjennom bruken av slow motion 

”trenger [kameramennen] dypt inn i virkelighetens vev” (Benjamin, 1991b, s. 54) og 

forandrer vår sanseopplevelse og erfaring av tid og bildeutsnitt (Benjamin, 1991b, s. 57).  

 



	 64	

 

 

 
Figur 15. Skjermbilde fra Louder Than Bombs (Trier, 2015) 
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I følgende scene er det også en muskulær resonans som utgjør skillet mellom det 

menneskelige/ikke-menneskelige. Filmkameraet gir tilskuer tilgang til ”det optisk ubevisste” 

(Benjamin, 1991b, s. 58). Sekvensen settes på pause, som om filmen og tilskuer reflekterer 

over seg selv, før scenen filmes i den ”naturlige” filmens tid. Scenen oppleves som ”støy” 

idet den ikke driver handlingen fremover, men er der som produsent for en sanselig 

begivenhet. Scenen blir nærmest en attraksjon.  

 
              The aesthetic of attraction addresses the audience directly, sometimes, as in these early train films, 

exaggerating this confrontation in an experience of assault. Rather than being an involvement with 

narrative action or empathy with character psychology, the cinema of attractions solicits a highly 

conscious awareness of the film image engaging the viewer’s curiosity. The spectator does not get lost 

in a fictional world and its drama, but remains aware of the act of looking, the excitement of curiosity 

and its fulfillment. Through a variety of formal means, the images of the cinema of attractions rush 

forward to meet their viewers (Gunning, [1986] 1995, s. 121). 

 

Den amerikanske filmhistorikeren Tom Gunning ([1960] 1990) omtalte de tidlige bevegelige 

bildene (mellom 1895 og 1906) som ”cinema of attraction”. Baktanken var å presentere noe 

og gjerne av forbløffende karakter. Tilskuer blir påvirket ved en umiddelbar kroppslig 

respons til jentenes kroppsbevegelser – vi føler dem med kroppen - ”we feel an intimate look 

not only inside the film, but also inside ourselves” (Barker, 2009, s. 136). Lettelsen av 

musikk synkronisert med jentenes kroppsbevegelser snakker gjennom de indre organene.  

 

Barker (2009) og McDougall (2006, s. 25) påpeker at filmens kropp har eksistert helt fra de 

første levende bildene, som filmene til Hugo Münsterberg, Sergei Eisenstein og V.I. 

Pudovkin er eksempler på. Filmer som Annabelle Serpentine Dance (William Kennedy 

Dickson og William Heise, 1895) ”reminds us of our own tenusousness, bringing us with it as 

it teeters on the precipice between life and death, movement and stillness” (Barker, 2009, s. 

135). Slik jeg leser det, foreslår Barker at vi opplever de tidligere levende bildene og dermed 

cheerleader-scenen på nytt ved å se de som en metafor på menneskroppen (Barker, 2009, s. 

132-136). 
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Før jeg gjør en oppsummering av det analytiske bidraget i denne oppgaven, vil jeg skissere 

Merleau-Pontys nye tanker om film og filmbildet. I artikkelen ”Maleren og filosofen” (L’oeil 

et l’esprit) fra 1960 skriver han: 

 
              Filmen gir bevegelse, men hvordan? Skjer det, som man tror, ved å etterligne så nært som mulig en 

endring av sted? Her kan man trolig si nei, ettersom en film, som avspilles ved nedsatt hastighet gir oss 

inntrykk av et legeme, som liksom flyter rundt mellom gjenstandene som en alge, og som ikke beveger 

seg. Rodin sier, at det bildet, hvor det er bevegelse, er et bilde, hvor armene, beina, kroppen og hodet 

hver for seg er gjengitt i et nytt øyeblikk. Det er altså et bilde av legemet i en stilling, det kan ikke ha 

hatt i noe enkelt øyeblikk, og hvor sammenhengen mellom de enkelte deler er fiktiv (Merleau-Ponty, 

[1960] 1984, s. 230, min overs.).  

 

Dette avsnittet, mener jeg forteller oss noe om hvilket syn Merleau-Ponty hadde til filmen 

året før han døde. Her forholder han seg kritisk til det fotografiske bildet, hvor persepsjonen 

forsvinner i møtet med filmen. Opplevelsen av det filmatiske bildet har altså forandret seg 

hos Merleau-Ponty. I 1947 så han på film som et intensjonelt objekt og vår måte å være til i 

verden. Muligheten vi som tilskuere hadde til å beskrive filmen slik den ble framsatt, var 

avhengig av at vi var delaktige i den filmatiske opplevelsen. I 1960-årene anså han derimot at 

filmkarakterenes kropper ikke forholdt seg til filmens romdimensjon, men til filmens tid og 

betraktet seg selv utenifra. 

 

Oppsummering 

Med fenomenologi som metode har man mulighet til å forstå egne følelsesmessige reaksjoner 

til filmmediet. Det gis mening å forsøke å svare på hva det vil si å bli berørt av en film, fordi 

fenomenologi fokuserer på nærhet og en subjektivt levd kropp og erfaring (Merleau-Ponty, 

1956). Fenomenologien ønsker å forstå den helhetlige opplevelsen. Med Barker som metode 

forklares det å bli berørt av en film ved at tilskuer undersøker filmen i lys av de erfaringer vi 

har ved å bli berørt. Tilskuer erfarer filmen ut ifra sin levde kropp. Filmen er en kropp i seg 

selv som forholder seg til verden, i likhet med tilskueren.  
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Det å berøre er en måte å være til i verden på og derfor vil det å bli berørt av en film være 

knyttet til et kroppslig engasjement mellom tilskuer og filmen (Merleau-Ponty, [1945] 2003; 

Barker, 2009). Det visuelle skaper inntrykket av berøring. Ved å gå tilbake til tingenes 

originale form, slik fenomenologien forsøker å gjøre, kan vi som jeg forhåpentligvis har 

illustrert her, i en fenomenologisk filmanalyse undersøke tilskueres medieerfaringer. Tilskuer 

blir oppmerksom på mediering, medieerfaring og teknologiens historie. Filmen skaper en ny 

taktil erfaring ved at det skapes en ny kobling mellom medier og menneskets sansende 

kropper. Den stiller spørsmål ved hvilke erfaringer teknologien skaper og hvilken effekt det 

har for det som formidles. Den teknologiske utviklingen blir presentert gjennom flere ulike 

medier og får en viktig posisjon i formidlingen. Kommunikasjonen foregår via berøring, 

bevegelser og gjennom ulike medier. Stillheten og berøringen er høyere enn bomber. 

 

Filmen uttrykker en levd kropps medieerfaringer ved blant annet å vise analoge fotografier 

versus digitale fotografier. For mange er de analoge fotografiene nostalgiske og vitner om en 

tid som er forbi. Fotografiene er remedierte og ikke lenger autentiske, men representasjoner. 

Ved å gjøres bevisst på hvordan de ulike mediene fremtrer, forstår tilskuer hvorfor vi blir 

berørt av en film – essensen ligger i en subjektiv levd kropp og den filmatiske opplevelsen. 

For meg ligger essensen i fotografiets sårbarhet. 

 

Vi skaper nye medieerfaringer og er i et gjensidig forhold til filmens kropp, fordi vi erfarer 

filmen slik den fremtrer som om vi er i den. Ifølge Barker deler tilskuer og filmen i tillegg tre 

taktile opplevelsesdimensjoner/kroppsnivå: Hud, Muskulatur og Indre organ. 

 

Hud defineres på bakgrunn av Maurice Merleau-Pontys fleshbegrep og som det tekniske, 

stilistiske og tematiske i form av Laura U. Marks’ begrep haptic visuality. Haptisk visualitet 

går ut på at vi gjennom å se responderer på teksturen til bildet (Marks, 2000, s. xi). Når vi står 

i et muskulært følelsesmessig forhold til bevegelsen, beskriver Merleau-Ponty dette som å 

være i et ”fleshy” forhold til verden (Barker, 2009, s. 28). Da Conrad berører en stikkende 

genser gir det visuelle en taktil opplevelse hos tilskueren av hender som berører genseren. 
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              Kroppen min på samme tid er seende og synlig. Den betrakter alle ting, men den kan også betrakte seg 

selv, og i det den da ser, skjelne den ”andre siden” av sin synsevne. Den ser seg selv som seende, den 

berører seg selv som berørende, den er synlig og sanselig for seg selv (Merleau-Ponty, [1964] 2000, s. 

17). 

 

Barker (2009) bruker andre ord, men mener det samme som Merleau-Ponty, da hun sier at 

tilskuer blir berørt av filmmediet gjennom gjensidig (reciprocity) forbindelse og erfaring. 

Kroppen har erfart å bli berørt (objekt) og er berørende (subjekt), og derfor skaper tilskuer en 

gjensidig opplevelse og et engasjement mellom tilskuers kropp og filmens kropp (Barker, 

2009, s. 34; Merleau-Ponty, 2000, s. 17).  

 

Tilskuerens kropp beveger seg med filmens kropp gjennom kroppsspråk, gester og 

bevegelser. Filmens muskulære uttrykk beveger tilskuer emosjonelt i form av 

muskelreaksjoner, som for eksempel gåsehud. Gåsehuden snakker gjennom de indre 

organene og viser seg i form av ytre tegn, som muskelsammentrekninger.  

 

Jeg har sett at i nærbildet av Isabelle, som holdes i trettisyv sekunder, responderer til 

teknikken i form av dets muskulatur og bevegelse - det at sekvensen er filmet med et 

håndholdt kamera. Kameraet gjør seg synlig og taktilt, det viser sitt nærvær i situasjonen og 

vi har empati. I Conrads litterære sekvenser har vi sympati for Conrad, fordi kameraet føler 

med ham, men jeg har også pekt på at vi har empati med filmens kropp. Scenen er tvetydig.  

 

Bruddet med det realistiske formspråket og montasjen med amatørfilmen synliggjør 

konvensjonene for filmmediet. Louder kombinerer ulike bildeteksturer. For det første er det 

selve filmen som Jakob Ihre skyter av høy teknisk og estetisk kvalitet. På den andre siden er 

det en sårbarhet og en intimitet som forsterkes gjennom videokameraene til Conrad og 

Isabelle. Filmene vekker minner om en foregående teknologisk tid og skaper et sanselig 

minne om en historisk fortid. Filmens hud er endatil kornete som forsterker dets varme. Men 

som remediert materiale er min erfaring at det fremstår som et objekt, det er immaterielt og 

optisk. De remedierte fotografiene og amatørfilmene berører ikke slik filmen og det 

materielle, analoge fotografiet og filmen i seg selv. Fotografiene og filmen i seg selv har 

punctum og er haptiske. De er som materielle medium subjektivt erfarende enheter.  
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Barthes skriver også at essensen til filmen er å se i fotografiene. For at Barthes skal bli berørt 

handler det om erfaringen av at noe er forbi. Fotografiene i filmen tematiserer tid, død og 

teknologi. Det å være her i et gjensidig forhold til filmens kropp er å minne seg på sin egen 

dødelighet. Den sanselige krafts hovedrolle tildeles kroppen og teknologiens historie. 

Nærbildene, bildenes teksturer og medieerfaringene er en affektiv knyttneve som film og 

tilskuer deler. 
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4 Diskusjon av fokusfelt 
 

 

 
”What is significance? It is meaning, insofar as it is sensually produced” 

(Roland Barthes)22 

 

 

 

For å presisere hvorfor jeg med dette prosjektet har valgt å bruke fenomenologi som teoretisk 

og metodisk inngang til min analyse av Louder, vil jeg i tillegg til at jeg i analysen 

forhåpentligvis har belyst gevinsten av et fenomenologisk perspektiv, gjøre en diskusjon. 

Dette kapittelet forsøker å skissere fenomenologiens relevans i filmteorien. Hva kan 

fenomenologi tilby som eksempelvis psykoanalyse og kognitiv teori ikke kan? Det jeg starter 

med er å forklare fenomenologi som metode, for så posisjonere fenomenologi i forhold til 

psykoanalyse og kognitivisme. Jeg beveger meg ikke inn i en redegjørelse eller diskusjon av 

disse perspektivene, men tillater meg kort en beskrivelse av Murray Smiths (1995) kognitive 

filmteori, for å klargjøre forskjellene mellom den innlevelsen karakteren har til filmen i et 

kognitivt perspektiv og hvilken posisjon tilskuer har i Barkers (2009) fenomenologiske 

filmteori. 

 

Formålet er ikke å gi en komplett oversikt over forskjeller og likheter mellom nevnte 

teoritradisjoner, men snarere klargjøre hva fenomenologi kan bidra med innenfor filmteorien. 

Jeg leser og refererer en god del til Julian Hanichs (2010) kapittel ”How to Describe 

Cinematic Fear, or Why Phenomenology?” fra Cinematic Emotions in Horror Films and 

Thrillers. The Aesthetics Paradox of Pleasurable Fear i dette kapittelet og i neste. Hanich 

skriver et utfyllende metodekapittel for fenomenologisk analyse. Den gir også veiledning i å 

ta steget fra subjektiv erfaring til fenomenologisk analyse. Maurice Merleau-Pontys artikkel 

”What is Phenomenology?” fra 1956 gir også en nyttig introduksjon til hvordan man 

beskriver fenomenologi som metode. 

 
																																																								
22 Barthes, R., 1973, The Pleasure of the Text, Miller, R. (overs.) 1975, Hill and Wang, New York, s. 61. 
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Fenomenologi som metode 
 
               To turn back to the things themselves is to return to that world prior to knowledge of which knowledge 

speaks, and with regard to which every scientific determination is abstractive, dependent and a sign … 

I would be unable to seize anything as existent if I did not, first of all, experience myself as existent in 

the very act of seizing the object (Merleau-Ponty, 1956, s. 60-61).               

 

Den fenomenologiske metoden er deskriptiv og består hovedsakelig av å beskrive fremfor å 

analysere fenomener (Merleau-Ponty, 1956, s. 60). Edmund Husserl (1859-1938) regnes å 

være fenomenologiens grunnlegger og fokuserte på jeg’ets erfaringer av verden. Husserl 

søkte å returnere ”til tingen selv” (Merleau-Ponty, 1956, s. 60). 

 

I kapittel to av denne oppgaven introduserte jeg Merleau-Ponty og refererte til hans egen mal 

på fenomenologi som metode. Jeg velger likevel å presentere Julian Hanichs beskrivelse av 

fenomenologien. 
 

              Phenomenology aims to uncover aspects of everyday experience that are buried beneath habituation 

and institutionalization and are thus known only implicity. Through phenomenological description we 

get to ’see’ something that was right ’in front of our eyes’, but for which we were in some ways ’blind’ 

(Hanich, 2010, s. 45). 

 

Ved fenomenologisk metode studeres menneskets subjektive erfaringer og på hvilken måte 

verden presenteres gjennom erfaring. For Maurice Merleau-Ponty er forståelsen av verden 

”grunnet på vår kropps forståelse av sine omgivelser eller sin situasjon.” (Østerberg, 1994, s. 

VI). Det er med kroppen vi relaterer oss til verden, og vi befinner oss allerede i en verden 

som er full av mening (Merleau-Ponty, 2013). Videre, mener Merleau-Ponty, at kroppen gjør 

det mulig for oss å sanse andre gjenstander. For eksempel, en film gis til oss som et subjekt 

og et objekt i verden som fenomen, og subjektet har erfart og er erfarende i dette møtet 

(Merleau-Ponty, 1994, s. 35). 
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Filmfenomenologi 

Et fenomenologisk perspektiv på en filmatisk opplevelse undersøker filmen med vekt på den 

filmatiske opplevelsen, og muligheten til å reflektere over filmen før vi feller en dom over 

den. Under filmvisningen sanser vi umiddelbart de kroppslige uttrykkene vi mottar og 

forholder oss til verden (Hanich, 2010, s. 38). 

 

Ved filmopplevelsen er fenomenologien fruktbar siden de vektlegger følgende tre 

betingelser: 1) filmen og 2) tilskuerens levde kropp og 3) omgivelsene (inkludert de andre 

tilskuerne) (Hanich, 2010, s. 39). På grunn av at følelsene våre påvirkes av at det er en 

kroppslig respons til filmen, gjennom tilskuerens kropp og filmens delvis korrelerende 

nærvær, er menneskekroppen delvis alltid noe annet enn den er – filmen tenker ut fra 

kroppen. Affekt og emosjoner er knyttet til det kroppslige og et objekt (Hanich, 2010; 

Parkinson, 1995). 

 

Siden kroppen er utgangspunktet for all sansing, tenkning og føling (Merleau-Ponty, 1994, s. 

7-8) vil humør, setting etc. spille en rolle for opplevelsen. Tilskuer er i utgangspunktet 

observant overfor det som fremtrer, men om la oss si resten av tilskuerne i kinosalen reiser 

seg eller begynner å snakke sammen, blir den filmatiske opplevelsen forandret. Siden film 

som et intensjonelt objekt kan miste sin sentrale posisjon i opplevelsen til fordel for kroppen 

og den kollektive tilskueropplevelsen, er opplevelsen med andre ord dynamisk (Hanich, 

2010, s. 39).  

 

Så fort vi begynner å tenke over sanseopplevelsene våre blir filmen et refleksivt objekt 

(Merleau-Ponty, 1994, s. 38). Merleau-Ponty mener ”the objective body and the phenomenal 

body turn about one another or encroach upon one another” (1968, s. 117). Kroppen er med 

andre ord både et subjekt og et objekt. Merleau-Ponty illustrerer dette med at vi som subjekt 

berører den andre hånden som et objekt (Merleau-Ponty, 1994, s. 35). ”It is necessary to 

describe both the objective and subjective aspects … we examine both together, with the 

understanding that they cannot excist separately (Barker, 2009, s. 17).  
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              The phenomenological world is not pure being, but the meaning which appears at the intersection of 

my experiences and at the intersection of my experiences with those of others by the enmeshing of one 

with the other (Merleau-Ponty, 1956, s. 69) 

 

Mening er ikke reduserbart til mentale prosesser, men er også kroppslig og materielt betinget.  

Vi kan ikke skille mellom subjekt og objekt i den filmatiske opplevelsen ettersom de er 

gjensidige forbindelser. Denne helhetlige forståelsen av relasjonen mellom film og tilskuer 

kan fenomenologien tilby, til forskjell fra psykoanalyse og kognitiv teori, som ikke kan 

strekke til på dette feltet. Vivian Sobchack oppsummerer: 

 

            We might wish to think again about processes of identification in the film experience, relating them not 

to our secondary engagement with and recognition of either ’subject positions’ or characters but rather 

to our primary engagement (and the film’s) with the sense and sensibility of materiality itself (2004, s. 

65). 

 

Fenomenologi versus psykoanalyse og kognitivisme 

Professor i film og retorikk Linda Williams skrev Film Bodies: Gender, Genre and Excess i 

1991. I essayet undersøker hun den affektive innvirkningen til film på tilskuer, og med 

sjangre som skrekk, pornografi og melodrama beskriver hun den affektive responsen. Disse 

sjangrene benevner hun som ”body genres” (1991, s. 3), på norsk oversatt til kroppssjangre. 

Det vil si sjangre som treffer kroppen. Williams’ essay og teorier åpner døren til Barkers 

fenomenologiske filmteori (2009). Nevnte kroppssjangre skaper et empatisk forhold mellom 

karakterene. Dette viderefører Barker ved å si at det fører til kroppslige reaksjoner; ”not 

mimicry of characters, but of the film itself. Perhaps viewers respond to whole cinematic 

structures … - that somehow resonate with their own … structures” (2009, s. 74, min 

kursivering).  

 

La meg eksemplifisere: Ta til eksempel melodramaet, et melodrama vekker gjerne tristhet og 

får oss til å ta til tårene, men det er en følelse av tristhet og en annen form for ”mimicry”, 

nemlig ”affective mimicry” som går ut på at vi speiler oss selv i filmens karakterer og føler 

med dem (Smith, 1995). Den emosjonelle responsen som utspiller seg ved å føle med 
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karakterene, er forårsaket tilskuerens innlevelse i fiksjonsuniverset (Smith, 1995; Barker, 

2009, s. 73). Her er tilskueren ”forberedt” på å innta samme opplevelse som karakterene.  

Dette da i motsetning til Louder som ”utfordrer” seeren med sitt poetiske filmspråk og en 

oppfattelse av å være til stede i den filmatiske opplevelsen. I Louder er det en tristhet som 

oppstår mellom tilskueren og filmen.  

 

Selv om en europeisk modernistisk film bryter med den klassiske filmens konvensjoner (og 

sjangerfilmene Williams lister opp)23, ved å bruke blant annet flere overstemmer, hopp i tid 

og sted og kontraster mellom ord og bilde, mener jeg filmer som Louder er å betegne som en 

”kroppssjanger”. Louder tilbyr oss en nærhet, i likhet med melodramaet, ved å vise det som 

er kjent for oss. Filmens karakterer på nåtidsplan virker realistisk. Med realistisk mener jeg at 

filmens karakterer ikke er følelsesløse. Karakterene er mennesker av kjøtt og blod og har 

evnen til å sette seg realistiske mål. Dette skaper en form for gjenkjennelseseffekt. 

 

Kognitivisme og psykoanalyse er forskjellig fra fenomenologi. Vi går ikke inn med et 

ukritisk blikk før vi ser for eksempel en film, slik psykoanalytisk teori antyder, eller fremfor 

tilskuerens karakterinnlevelse, som kognitiv filmteori later til å mene. Vi studerer filmen slik 

den fremtrer og som subjekt – som filmatisk kropp.  

 

I motsetning til fenomenologisk teori, har kognitivistene en kartesiansk tankegang. De mener 

kropp og sjel er adskilte enheter og blokkerer vår mulighet til en fullstendig perseptuell 

opplevelse (Merleau-Ponty, 1968). I møte med en fiksjonsfilm vil kognitivistene hevde at vi 

som tilskuere vil være bevisst på at det vi utsettes for er fiksjon og slik støte på problemer 

rundt ”identifikasjon”. Kognitivistene er kritiske til identifikasjonsbegrepet og forsøker 

nærmest å raffinere det bort ved å stå i opposisjon til blant andre filmteoretikere som Laura 

Mulvey.  

 

 

 

 
																																																								
23 En artikkel om mot-filmen som vil være av interesse om du vil lese mer om modernistisk film, er: Wollen, P., 

1972, ”Godarrd’s Cinema and Counter-Cinema: Vent d’est”, Afterimage. No. 4, s. 6-16.  

Mer om kunstfilm (art cinema)-begrepet i, for eksempel: Bordwell, D., 1979, ”The Art Cinema as a Mode of 

Film Practice”, Film Criticism. Vol. IV, no. 1. 
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Den kognitive filmteoretikeren Murray Smith (1995) vektlegger tilskuerens emosjonelle, 

empatiske rolle i møtet med filmens karakterer. Å føle empati skaper en følelsesmessig 

reaksjon til filmen, men han nevner ikke hvordan dette skjer. Den psykoanalytiske 

filmteorien tematiserer tilskuerens følelser og undersøker hvordan vi identifiserer oss med 

filmens karakter (Mulvey, 1975). Tilskuer identifiserer seg med karakterene og blir utsatt for 

filmens manipulerende kraft, ved å bli forført. Mulveys artikkel er eksplisitt feministisk og 

snakker om at kvinner ble objektivisert på lerrettet gjennom det mannlige blikket (the male 

gaze) (Mulvey, 1975). 

 

For å summere opp så langt er fokuset i en analyse, som bruker fenomenologisk metode,  

ikke rettet mot på hvilken måte publikum generelt oppfatter en film. Hensikten er heller ikke 

å beskrive det vi tenker og å skape empati med karakterene ved å innta karakterenes 

perspektiv.  

 

Ei heller fokuserer fenomenologisk metode på å overta synsvinkelen til karakterene gjennom 

å identifisere seg med dem, som kjent fra psykoanalytisk teori. I stedet hevder Barker (2009, 

s. 74) at empati skapes ved et mimetisk forhold mellom tilskuer og filmen, og det skjer ved 

muskulær gjensidighet.  

 

Fenomenologi er en fruktbar metode fremfor kognitivisme og psykoanalyse fordi det er en 

metode som beskriver den helhetlige filmopplevelsen (Barker, 2009). Det at jeg fikk 

frysninger på kroppen og andre taktile utlevelser under filmvisningen er en subjektiv erfaring, 

som kan videreføres til en fenomenologisk analyse idet et slikt perspektiv tar utgangspunkt i 

subjektets livsverden. Fenomenologisk filmanalyse, representert her ved Jennifer M. Barker, 

undersøker ”the fleshy, muscular, and visceral engagement that occurs between films’ and 

viewers’ bodies” (2009, s. 4). Denne kroppslige tilnærmingen til filmopplevelsen kan ikke 

psykoanalyse og kognitivisme tilby.  

 

Kognitivistene foreslår ulike metoder å bli følelsesmessig engasjert med filmen. Disse 

metodene kan være stilistiske eller sentrert rundt tilskuerens engasjement til filmen. For 

eksempel, Smith (1995) skiller mellom ulike nivåer av innlevelse til fiksjonsfilm: Empati og 

sympati. Mye av empatien starter i hjernen. Sympatien kan være sentral (central) og asentral 

(acentral) (Smith, 1995, s. 96).  
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Sentral sympati inneholder både en innlevelse i jeg-et og karakteren (empati), mens i den 

asentrale sympatien står tilskuer utenfor og observerer karakterenes følelsesmessige tilstand 

(Smith, 1995, s. 76-81). 

 

Begrepet troskap betyr publikums gjenkjennelse av karakterenes kognitive aktivitet og evne 

til å skape et sympatiserende troskapsforhold til karakteren (Smith, 1995, s. 75). Ved 

gjenkjennelse og oppstilling opplever tilskuer derimot ikke karakterenes tanker eller 

emosjoner (Smith, 1995, s. 75). 

 

Jeg mener ikke at vi skal forkaste psykoanalysen og kognitiv teori, men foreslår at 

fenomenologien er en fruktbar metode å anvende i en filmanalyse. Filmtilskueren kan forstås 

som aktiv og tenkende i møtet med en film, og jeg opplever at en helhetlig forståelse av 

mediet, filmens kropp og karakterer gir nye erfaringer.  

 

Julian Hanich posisjonerer seg også i den fenomenologiske tradisjonen i sine analyser, men 

poengterer at fenomenologi og kognitiv teori kan fungere parallelt i en analyse ved at de har 

muligheten til å tilføye analysen ulike spørsmål (Hanich, 2010, s. 48).  

 

Laura Marks’ The Skin of Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses (2000) 

fokuserer på det Marks kaller intercultural cinema og skriver: ”Intercultural cinema seeks to 

represent sensory experience that encode cultural memory” (Marks, 2000, s. 229). Boken 

består av et rammeverk av filmer laget av intercultural filmskapere, undersøkt med et 

kulturelt, politisk og estetisk øye, og argumenterer for at disse filmskaperne bruker filmen for 

å utforske individuelle, kulturelle og kroppslige minner - gjennom ”an appeal to nonvisual 

knowledge, embodied knowledge, and experiences of the senses” (Marks, 2000, s. 2). Marks 

forsøker å forene teoriene til Deleuze og fenomenologi i sine analyser ved å fokusere på de 

fysiske/kroppslige reaksjonene til filmopplevelsen. De sanselige opplevelsene er 

”nonaudiovisual sense experiences” (Marks, 2000, s. 2). 

 

Jennifer Barker bygger sin studie på Vivian Sobchack og Maurice Merleau-Ponty. Disse 

teoretikerne mener at vi lever som kroppslige subjekter i verden og at filmen både er et 

”subjekt av opplevelse og et objekt av opplevelse” (Sobchack, 2009, sitert i Barker, 2009, s. 

8). Barker lar seg også inspirere av det Paul Stoller kaller ”sensous scholarship” (Barker, 

2009, s. 3): 
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              Sensous Scholarship is an attempt to reawaken profoundly the scholar’s body by demonstrating how 

the fusion of the intelligible and the sensible can be applied to scholary practices and representations. 

In anthropology, for example, it is especially important to incorporate into ethnographic works the 

sensous body – its smells, tastes, textures, and sensations (Stoller, 1997, s. xv).  

 

Jeg valgte bort Deleuze og Massumi tidligere i oppgaven. Årsaken er den at disse 

teoretikerne ser affekt som selvstendig og ikke knyttet til subjektet, men som relasjonelle 

fenomener hvor affekt er en energi i relasjonene. Dette skiller seg fra fenomenologien som 

fokuserer på den subjektive erfaring. 

 
              Hvis alle bevegelsesbilder, sansinger, handlinger og affekter gjennomgikk en omveltning, ville ikke 

årsaken først og fremst ligge i at et nytt element bryter frem, et element som reduserer sansingen i å gå 

over i handling, men heller sette den i kontakt med tanken, og, gradvis, underlegge bildet kravene om 

nye tegn som ville ta det bak bevegelsen? (Deleuze, 1989, s. 1, min overs.). 

 

Deleuze hevder film verken er vitenskap eller kunst, og forsøker å skape relasjoner mellom 

det å sanse og det å bevege i fortellingen ved å forene bevegelsesbildene. Affekt er selve 

energien mellom disse relasjonene (Deleuze, 1986; Deleuze, 1989). Affektteori går med 

andre ord bort fra den antropologiske posisjonen. En Deleuziansk (og Massumiansk) kropp 

neglisjerer en kroppsliggjort film og tilskuer (Sobchack, 1992, s. 31). På denne måten viskes 

skillet mellom subjekt og objekt ut (Deleuze, 1989, s. 126). 

 

Barker derimot følger Stoller i sitt filmanalytiske arbeid ved å innta en antropologisk 

posisjon. Allikevel benytter hun seg av Deleuze i sin analyse av Speil (Andrei Tarkovsky, 

1975). Deleuziansk terminologi– krysstallbilde (crystal-image)– anvendes for å beskrive et 

”gjensidig spill mellom filmen og tilskueren og mellom ulike dimensjoner av kroppen, både 

filmatisk og menneskelig” (Barker, 2009, s. 7, min overs.).  

 
              The crystal-image is, then, the point of indiscernibility of the two distinct images, the actual and the 

virtual, while what we see in the crystal is time itself, a bit of time in the pure state, the very distinction 

between the two images which keeps on reconstituting itself (Deleuze, 2013, s. 85). 
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Selv kan jeg benytte meg av Deleuzes beskrivelse av krystallbildet i Louder. Siden vi ikke 

har en bestemt forståelse av hva som er virkelighet og hva som er drøm, eller hva som 

fortelles som nåtid eller hva som fortelles i fortid, skapes en forvirring av hva som er 

objektivt og hva som er subjektivt fortalt.  

 

Det jeg ønsker å gjøre klart med de siste avsnittene er at ved å kombinere ulike 

teoritradisjoner vil vi få god innsikt i den filmatiske opplevelsen. En teori behøver ikke å 

erstatte en annen. 

 

Berøringen og stillheten er høyere enn bomber 

Jeg vil nå oppsummere funn fra egen analyse. Gjennom min analyse av Louder har jeg brukt 

fenomenologisk filmteori- og fototeori. Jeg har også anvendt affektteori og medieestetikk, to 

fenomenologiske perspektiver som fokuserer på opplevelse. Jeg har sett på affekt som 

erfaring, iboende i subjektet og subjektets relasjon til verden (Merleau-Ponty, 1986; Del Rio, 

2008; Han-Pile, 2009). Ulike scener, sekvenser og bilder har blitt analysert gjennom et 

fenomenologisk perspektiv og pekt seg ut som erfaringsnære. Eksempelvis et psykoanalytisk 

perspektiv eller et kognitivt perspektiv på Louder ville ikke i samme grad kunne fasilitert de 

funnene eller opplevelsene jeg fikk. Jeg vil nok en gang forsøke å redegjøre for hva mitt 

fenomenologiske perspektiv har gjort mulig å undersøke i Louder, noe psykoanalyse og 

kognitivisme ikke i samme grad ville kunne fremmet. 

 

Jeg starter på toppen av analysen og beveger meg nedover. I figur 1, 2 og 3 fikk jeg en 

subjektiv erfaring av tid. De analoge fotografiene vitner om en tid som ikke lenger er slik de 

fremstår i remediert versjon i filmen. Taktiliteten til disse fotografiene mener jeg ligger i en 

tidligere erfaring av å berøre det analoge fotografiet og i kvaliteten til bildene. Fra å være 

bilder vi konkret kan lære å kjenne gjennom sansene, forsvinner de inn i mengden av bilder i 

filmen. Stopper vi opp og ser de i forhold til de remedierte bildene forsterker det analoge 

fotografiet vårt minne om tiden – dette har vært – øyeblikket kommer ikke tilbake – 

personene vil aldri mer fremstå slik som i fotografiet, og på denne måten minner de gamle, 

analoge fotografiene våre oss på døden. Det som er fotografert er dødt. Barthes (2001, s. 99) 

mener at etter fotografen har knipset et bilde av en ting, refererer tingen til at ”dette-har-

vært” den tingen. Det analoge fotografiet er indeksikalt – det peker på den personen som 

befant seg foran kameraet i avtrekksøyeblikket.  
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Det analoge fotografiet er med andre ord et nærværbevis. De remedierte, analoge 

fotografiene i Louder er derimot ikke et indeksikalt spor da de er remedierte og peker i stedet 

for på noe som har vært, på noe som er. En semiotisk analyse av disse fotografiene ville ikke 

undersøkt den subjektive opplevelsen av disse bildene. Det er årsaken til at den semiotiske 

analysen ikke er diskutert videre i min analyse. Essensen ligger i min subjektive erfaring av 

tiden og dets sårbarhet. 

 

Jeg eksemplifiserte relasjonen mellom Barthes’ erfaring av Fotografiet fra Vinterhaven, et 

bilde av hans mor som ung, med to bilder jeg hadde sett i et fotoalbum min egen bestemor 

eide. Bildene var små og i svart/hvitt. De hadde bleknet med tiden og var skadet på grunn av 

gjentatte forsøk på digitalisering. Bildene har i dag en nostalgisk sjarme over seg ved dets 

kornethet, som minner om hvordan bildene så ut for lenge siden. Bildene har en aura over 

seg (Benjamin, 1991a; Benjamin, 1991b) – noe fjernt som gjennom erfaringen av tid kommer 

til syne som ”et stikk”, noe som berører – et punctum (Barthes, 2011). Det samme kan vi si 

med amatørfilmen i filmen. I utgangspunktet er de erfaringsnære, men som remedierte 

digitale filmer berører de på en annen måte vårt sanseapparat. Filmene fremstår som optiske 

og skaper et distansert forhold til vår kropp (Marks, 2000). 

 

Jeg erfarte en tidligere medietid i de gamle, analoge fotografiene og amatørfilmen og ble 

affektivt berørt. I filmen utvides vår forståelse av medieteknologier og erfaring av tid. 

Formidlingen av de analoge fotografiene i filmen forandrer fotografiets haptiske kvalitet – 

bildenes stofflige kvaliteter går fra å være haptiske og denoterer et nærvær ved delingen av 

hud (Marks, 2000) – til en ny oppfattelse av tid og teknologier.  

 

Laura Marks (2000) bruker betegnelsen haptisk visualitet på bildenes stofflighet og tenker 

seg at øynene fungerer som berøringsorganer. Interessant er det at Merleau-Ponty skriver det 

samme. Han skriver at vi ser med synet det som kan berøres (Merleau-Ponty, 1994, s. 9). 

Barker (2009, s. 39) mener synets mulighet til å berøre andre gjenstander er erotisk, ved at vi 

”pirres” til å berøre bildets overflate. I Louder blir vi, for eksempel, pirret til å berøre den 

stikkende genseren til Isabelle idet Conrad klemmer hånden over den. Filmbildets haptiske 

kvalitet inviterer oss til gjensidig berøring og et følelsesmessig engasjement med filmens 

bevegelser. 
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Det er flere taktile scener i Louder, men det er en spesiell scene jeg bet meg merke i. Scenen 

som gjorde ekstra inntrykk på meg, var den hvor Melanie har stoppet opp for å tisse, og 

urinen sildrer nedover asfalten og treffer skoen til Conrad. Conrad beveger seg ikke, så han  

lar urinen renne rundt og under føttene hans. Idet urinen treffer skoen hans responderer han 

på urinen til Melanie og begynner å gråte. Denne kommunikasjonen mellom filmen og 

tilskueren er ikke verbal, men taktil. Urinen og tårene snakker til oss gjennom berøring. 

Kroppene går sammen om å uttrykke det ekspressive. Ikke-verbal kommunikasjon er det i 

flere scener. Ved beskrivelsen av filmens taktile måte å berøre oss helt inn til våre organer 

sammenligner Barker kameramannen som en kirurg, som trenger dypt inn i menneskets vev 

(Benjamin, 1991b, s. 54). Scener med slow motion (som omtalte cheerlader-scenen) viser oss 

det ”optisk-ubevisste” (Benjamin, 1991b) ved å portrettere filmens muligheter til manipulere 

våre egne sanseorgan. Sanseopplevelsen endres på grunn av en ny erfaring av tid, stillhet og 

bildeutsnitt, som et svar på at vi er i et gjensidig forhold til filmens kropp. Det gapet den 

ikke-verbale kommunikasjonen og scener uten lyd skaper, fylles av filmens taktile evne til å 

kommunisere med oss.  

 

”The film and viewer are in a relation of muscular empathy that is an oscillation between 

difference and similarity, proximity and distance” (Barker, 2009, s. 75). Jeg finner denne 

redegjørelsen for bruken av mimesis som svært fruktbar i min analyse. Dette på grunn av at 

Barker vektlegger tilskuerens og filmens evne til å stå i et gjensidig (reciprocity) forhold til 

hverandre (også i et muskulært empatisk forhold) i stedet for i et forhold av direkte kopiering. 

Det er i nærbildet av Isabelle dette kommer til syne, gjennom hennes flesh med kameraet. 

Isabelle og kameraet selv er tilstede i scenen. Kameraet fungerer som et subjekt og vi følger 

synsvinkelen til kameraet. Kameraet forsterker tilstedeværelsen og den dokumentariske 

effekten av å forstå Isabelles livsverden ved at kameraet beveger seg i et gjensidig muskulært 

og emosjonelt forhold til tilskueren. Filmen og tilskueren reflekterer over tiden og blir berørt. 

Kameraet er skjermen som vi er i et gjensidig forhold til. Vi føler ikke empati med Isabelle, 

men med filmens muskulatur. Filmen forstår hvordan jeg opplever scenen ved å fungere som 

et subjekt i verden. Filmen reflekterer over seg selv som et mekanisk apparat ved å gjøre seg 

selv synlig og taktil gjennom små bevegelser. I Persona (Ingmar Bergman, 1966), en annen 

film jeg har diskutert, gjøres filmens muskulatur ekstra synlig ved at filmenrullen i midten av 

filmen brenner opp. Dette symboliserer, i likhet med de analoge fotografiene i filmen, et 

medium som lett kan skades og er et medium fra en tidligere medietid. 
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Om Louder er en metafilm på grunn av at den reflekterer over seg selv som film kan 

diskuteres. Det er tydelig at det gjensidige forholdet mellom film og tilskuer får oss til å tenke 

over oss selv i likhet med filmens forståelse av seg selv. Hva det vil si å bli berørt av en film 

reflekteres over og har ved mitt fenomenologiske perspektiv gjort det mulig å pendle mellom 

filmens taktile kvaliteter, som vi deler med vår egen kropp og en ny tidserfaring, noe som 

andre perspektiver ikke i samme grad kunne gjort rede for. Vi deler ulike kvaliteter med 

filmen, som eksempelvis tidsforståelse, stofflighet, medieerfaring, minne, rytme og bevegelse 

fordi filmen og vi er i et gjensidig forhold med hverandre. Vi deler taktile strukturer av 

kroppslig filmatisk persepsjon og bevegelsesmønstre fra filmen og dets karakterer gjennom et 

intimt, muskulært bånd som oppstår mellom oss (Barker, 2009, s. 2-4).   

 

Scener med tomme lydspor, muskulær resonans og der hvor vi retter oppmerksomheten mot 

våre indre organ, samt vårt møte med andre kropper, er affektive møter. Vi møter scenene og 

bildene og blir oppmerksomme på musikkens effekt til å bevege emosjonelt og vår mulighet 

til å samhandle med filmens kropp. Stillheten og berøringen er høyere enn bomber. 
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5 Avslutning 
 

 

 

Jeg har gjennom denne analysen brukt spillefilmen Louder Than Bombs (Louder), en film av 

Joachim Trier fra 2015, som et konkret fenomen for analyse. Undersøkelsen har gått ut på 

hvordan møtet med film skaper affekter hos tilskueren. Tilnærmingen jeg har brukt er 

fenomenologi, med henholdsvis et fokus på Jennifer Marilynn Barkers (2009) filmteori og 

Roland Barthes’ ([1980] 2001) fototeori. Appliseringen av disse teoretikerne har vært 

fruktbart, siden de har tilføyd min analyse en forståelse av nøkkelspørsmålet: ”Hva vil det si 

å bli berørt av en film?” samt underspørsmålet: ”Hvordan erfares tid i Louder Than Bombs?” 

Mitt formål i siste kapittel er å oppsummere og utdype hva jeg har oppnådd med 

fenomenologi i min analyse av Louder. 

 

Analysemetoden som er blitt brukt er blant flere Jennifer M. Barkers filmteori, som hevder at 

å se film betyr at vi beveger seg og føler med filmens kropp (2009, s. 12). Den kroppslige 

responsen til filmen har altså stått i sentrum for analysen. Erfaringen kommer i førsterekke, 

og erfaringen av en levd kropp legger grunnlaget for min subjektive erfaring av Louder, som 

jeg har analysert og diskutert meg frem til gjennom et fenomenologisk blikk på fotografiene i 

filmen (Barthes, 2001) og filmens tre opplevelsesdimensjoner/kroppsnivå: Hud, Muskulatur 

og Indre organ (Barker, 2009).  

 

Det å bli berørt av en film er en subjektiv opplevelse og er erfaringsbasert, som en måte å 

være til i verden på (Merleau-Ponty, 1994, s. 20), og vi deler likhetstrekk med filmen 

gjennom et gjensidig taktilt og intimt forhold (Barker, 2009).  

 

Begrunnelsen for mitt valg av fenomenologi som primært rammeverk i min analyse av 

Louder, er først og fremst studiets måte å være til i verden på og en subjektiv levd kropp 

(Merleau-Ponty, [1945] 2003, 1994). Møtet med Louder skjer gjennom persepsjon, og 

virkeligheten blir tolket av vårt sanseapparat. Louder ses som fortolket der opplevelsen tolkes 

ut fra hvilke kulturell bakgrunn vi har, behov, ønsker, etc. Vi møter Louder som allerede er i 

en verden, med meninger, siden vi befinner oss og forholder oss til en verden både som 

objekt og subjekt. 
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Hanich (2010, s. 39) påpeker som forklart i forrige kapittel at filmopplevelsen ikke er statisk. 

Et annet eksempel på dette er om vi mottar følelsesmessige reaksjoner og retter 

oppmerksomheten mot disse, fremfor filmen i seg selv. Erfaringen vil avgrense seg til den 

kroppslige opplevelsen, noe jeg selv erfarte med Louder. Tilskuer inviteres inn i filmen og 

gjenkjenner en rytme, tekstur og romlig orientering, på grunn av at filmen er kroppsliggjort 

(Barker, 2009, s. 2). Det at filmen og tilskuer deler opplevelser og taktile egenskaper gjør at 

vi blir berørt av en film. Nå er det likevel ikke slik at min tilnærming er det absolutte svaret 

på dette spørsmålet. I et fenomenologisk perspektiv vil vi spørre oss selv hvordan vi 

opplevde det å bli påvirket følelsesmessig. Vi vil alle ha ulike typer av opplevelser til filmen, 

så fenomenologien søker ikke å sette to streker under svaret på hvorfor man blir berørt av en 

film (Hanich, 2010, s. 40). Merleau-Ponty poengterer (2003, s. xv): ”The most important 

lession which the [phenomenological] reduction teaches us is the impossibility of a complete 

reduction”. Vi kan aldri forstå det å bli berørt av en film fullt og helt. Mitt håp er at min 

beskrivelse av den følelsesmessige opplevelsen jeg hadde til Louder kan være delt med flere, 

og at fenomenologi som metode tilbyr en kollektiv opplevelse. Jeg har forsøkt å inkludere 

dere som leser ved å fokusere på det intersubjektive ved filmopplevelsen, men tatt 

utgangspunkt i mine egne erfaringer til filmen.  

 

Louder reiser spørsmål om erfaringer med medieteknologier og blikket rettes mot de ulike 

medieuttrykkenes formidling. Ved å gjøre seg bevisst på medieerfaringene filmen synes å gå 

ut fra, påminnes vi tiden. Den levde kropps medieerfaringer har en betydning for hvordan vi 

blir klar over og blir berørt av Louder. Følgende har jeg undersøkt i lys av Roland Barthes’ 

fenomenologiske blikk på Fotografiet, siden Louder tematiserer fotografiet og har flere 

haptiske bilder i seg. Med haptiske bilder, en term jeg låner fra Laura Marks (2000), har jeg 

foreslått det analoge fotografiet i Louder, fordi det skaper en intimitet på grunn av en auratisk 

erfaring og bildets tekstur, og samtidig et taktilt bånd mellom tilskueren og filmen. De gamle 

analoge fotografiene og den tidlige filmen (her referert til Annabelle Serpentine Dance og 

Toget ankommer stasjonen) skaper en auratisk erfaring hos tilskuer, der filmene tematiserer i 

tillegg til det analoge fotografiet, mobil digitalteknologi samt remediert materiale, og på den 

måten erfarer statiske og dynamiske bilder fra fortiden på en ny måte. Slik skaper 

teknologiske framskritt innenfor filmmediet en ny forståelse av tid. Tiden er flyktig og vår 

måte å være til i verden farges av om vi er tilstede og aktive eller passive til det som framtrer 

i den filmatiske opplevelsen. Kroppen er aktivt tilstede i verden og derfor også aktiv 

medskapende i undersøkelsen av hvordan vi opplever og blir berørt av en film. Bevisstheten 
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er avhengig av kroppens erfaringer og sinnet er uadskillelig fra kroppen. Med Louder har jeg 

erkjent at ved å være bevisst på hvordan verden fremtrer og hvordan ny teknologi skaper 

forutsatte meninger, gir filmopplevelsen en ny sanselig tidserfaring. 
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”I closed the book, and felt a strange mixture of wistfulness and hope. And I wondered if a 

memory is something you have or something you’ve lost.” 

 

                                                                                        Another Woman (Woody Allen, 1988) 


