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BILDEN FÅNGAR RÖRELSEN MEN MANIFESTERAR FÖRSVINNANDET

Med tre av konstnären Martin Arnolds filmer; Deanimated - The Invisible Ghost (2002), Shadow Cuts (2010) och Soft
Palate (2010) ansluter jag mig i följande essä till Gustav Deutschs grepp; Film Ist. (1998-2002) Vad är film? Arnolds
installationsfilmer fungerar som portal till ett samtal om filmens tillstånd och som utgångspunkt för en diskussion om
delaktighet, tid och rum utifrån rörlig bild. Film är; försvinnandets estetik, ett skuggspel, repetitionens besatthet och
found footage.

Passage IV (2014), Found footage montage, llustration av författaren

 

ATT SKRIVA IN SIG I ETT MATERIAL – FOUND FOOTAGE
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Animation och handmålade bildrutor har varit marginaliserade fram till den digitala tidsåldern, då dessa pionjärtekniker
åter står i centrum för den kommersiella filmen. Found footage är idag att betrakta som en undergenre till avantgarde-
och experimentfilm. Det estetiska valet att arbeta med found footage ger filmarna och konstnärerna en möjlighet att
skriva in sig i materialet vare sig det är på filmbas eller digitalt. Detta sätt att skriva in- eller över ett material liknar det
Freud beskriver i en essä gällande vår minnesbearbetning och de apparater för informationslagring som han kallar för
wunderblock, the mystic writing-pad. Freud jämför minnets förmåga med en särskild barnleksak; en apparat bestående
av en vaxplatta vars yta var täckt med cellofan, som man kunde skriva, rita eller rista på. Genom att lyfta bort cellofanen
från vaxunderlaget raderades det som ristats in. Efter radering kunde man enkelt fortsätta att arbeta med plattan. Det
Freud upptäckte var att det som raderats fortfarande fanns kvar, inte synligt men taktilt. Med skrivplattan som metafor
för hur vår minnesbearbetning fungerar beskrev Freud vårt undermedvetna; hur ett original raderas för att skrivas om
och om igen. Detta för tankarna till termen palimpsest – ett pergament där tidigare skrift blivit borttagen för att ge plats
för ny text. Filmforskaren Vivian Sobchack använder begreppet palimpsestisk för att förklara hur förhållandet mellan
historia och myt bör betraktas; att de inte ska ses som motpoler utan att de alltid har en viss dialogisk koppling till
varandra. Konstnärer som arbetar med approprierat material skriver in sig i detta genom att byta visningskontext.
Förförståelsen finns inte alltid med, det vill säga kontexten som materialet är hämtat från är inte längre given. Att
materialet även bearbetas med hjälp av montage- och kollageteknik är ett led i en estetisk process. I den processen är
även element som loop, repetition, hastighet, reduktion, projektion eller bildskärm estetiska val när konstnären arbetar
med rörlig bild. Found footage kan spegla en (ny) historieskrivning genom en kontextförskjutning av rörliga bilder.

 

ILLUMINATÖRENS GREPP

pièce touchée (1989), passage à l’acte (1993) och Alone, Life Wastes Andy Hardy (1998)

Martin Arnold, född i Wien 1959, uppmärksammades internationellt med sin found footage-trilogi pièce touchée (1989),
passage à l’acte (1993) och Alone, Life Wastes Andy Hardy (1998), gjorda på filmbas med en optisk printer. Undantaget
är Alone, Life... som även bearbetats digital och sedan överförts till 35 mm film. Dessa filmer har först visats på
filmfestivaler och platsen för mötet mellan verk och betraktare har alltså varit biografsalongen, the black box. Sedan
2002, då Arnold på Kunsthalle Wien visade videoverket Deanimated: The Invisible Ghost (2002), har Arnolds
filmarbeten oftast i första hand exponerats i konstgallerier eller i annan museal kontext. Från 2010-2013 har Arnold
uteslutande arbetat med att dekonstruera Disney och annan tecknad familjeunderhållning. Med utställningen Elsewhere
(2013, Galleri Martin Janda, Wien) visade han bland annat fyra nya verk; Charon (2013), Hydra (2013), Nix (2013),
Tooth Eruption (2013), med samma problematik men med en omfattande dekonstruerad och reducerad visualisering av
ursprungsmaterialet. Charon, Hydra och Nix är stumfilm i loopar som sträcker sig från fem- till tjugoen sekunder. Tooth
Eruption är en längre loop på lite över fem minuter och har synkront ljud. De nya filmerna ger intrycket av en mer stram
estetik, en formalistisk återhållsamhet. Arnold repeterar inte bara sina lånade bildrutor utan även vår omvärlds kulturella
yttringar och i viss mån vår syn på oss själva.
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Tooth Eruption (2013)

Charon (2013), Hydra (2013) och Nix (2013)

Det estetiska grepp som Arnold behärskar och repeterar i en tid då det råder bildinflation är reduktion. Att Arnold skriver
in sig i befintliga tecknade filmer är inte en slump men kanske kan förklaras genom vad Walter Benjamin en gång sagt;
att tecknade serier, cartoons, avslöjar det faktum att vår civilisation är barbari; utarmad, våldsam och sadistisk! Arnolds
citat från filmerna, tecknade eller indexikaliskt fotograferade (live action), bär med sig spår av dess ursprungliga
värdegrund och omvärldssyn. Arnolds projektioner frambringar vålnader ur ett digitalt mörker och stroboskopeffekten
pantograferar bilderna in i vårt medvetande.
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Pantograf (CCL)

I Arnolds film utsätts både betraktaren och figuren som approprierats från sitt sammanhang för Arnolds
”influensmaskin”, genom de verktyg han använder sig av för att skriva in sig i materialet; hårdvara och mjukvara samt
estetiska val som projektion (eventuellt en stor bildskärm), stroboskopkeffekt, repetition (loop), dekonstruktion, re-
animation och montage. Här blir Arnolds re-animerade figurer en slags marionetter och det vi vid första anblick ser är
något som är bekant. Att det bekanta sedan uppför sig annorlunda, rent av onaturligt eller som Freud skulle säga,
Unheimlich, är en del av spelet med bilder i Arnolds värld. Han förklarar i en intervju med filmhistorikern Scott
MacDonald sitt val av filmtitel till kortfilmen passage à l’acte utifrån ett uppslagsverk gällande psykoanalys och psykiatri;
begreppet har flera nivåer av mening, den vanligaste är transition into action (övergång till handling) och i vardagslag,
just do it (gör vad du känner för). Inom psykoanalysen är det däremot ett expressivt utryck för impulsiva handlingar som
inte går att förklara inom det vanliga systemet för mänsklig beteende, ett impulsivt agerande av våldsam karaktär. Den
engelska termen acting-out är bara delvis kongruent med konceptet. Arnolds filmer kan upplevas som hysteriskt
komiska, men skrattet fastnar i halsgropen och efter ett tag då repetitionen tagit tag i oss anar vi att Arnold utövar en
oförklarlig suggestion på sin omvärld. Att bli kontrollerad av någon eller något verkar vara ett återkommande tema.

 

FÖRSVINNANDETS ESTETIK
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Deanimated - The Invisible Ghost (2002)

Deanimated - The Invisible Ghost (2002) är en installation som visades i Kunsthalle Wien hösten 2002. Verket är en loop
som pågår i cirka 60 minuter och berättar om människans och filmens fragila tillstånd. Filmens förgänglighet är
synonymt med människans symptom: från det att den och vi föds påbörjas nedbrytningsprocessen. Arnold har i den här
installationen använt sig av ett slags sekulariserat filmarkiv som inte tillhör de institutionella artefakter som vanligtvis
värderas som en del av vårt kulturella världsarv: Filmen som Arnold approprierat har cirkulerat i filmuthyrningsaffärer,
inläst från sitt indexikala original (35 mm film, filmremsa) och överfört till ett nytt analogt medium, magnetband (VHS,
BETA osv). Kanske har filmen visats i TV-etern och då fångats av en apparat som förvandlat den analoga signalen till en
digital fil, arkiverad i en hårddisk (dator eller inspelningsbar hårddisk för rörliga bilder sända genom etern eller ett
digitalt kabelnät). Enligt Arnold är det själva filmhistorien som är arkivet ur vilket materialet approprierats och på så vis
antyder han att filmhistoriens artefakter finns att hämta, låna, hitta från olika mediebanker.

Arnold har använt sig av The Invisible Ghost (1941) med Bela Lugosi i huvudrollen, en film producerad i Hollywood av
regissören Joseph H. Lewis. The Invisible Ghost är en enkel mordhistoria där Lugosi blir hypnotiserad av sin försvunna
hustru (som traumatiserad efter en bilolycka där hennes älskare dött tror att hon också är död) och börjar mörda folk i
sin omgivning. Arnold tar sig an materialet genom att digitalisera filmen, ta bort dialog och manipulera skådespelarnas
munnar så att de blir stumma och i vissa fall även retuschera bort skådespelare helt och hållet. Han gör det dock med en
sådan finess att indexikaliteten i materialet förblir intakt och kvar blir en film som lyser med sin frånvaro: tomheten blir
huvudaktör. Arnold bearbetar den digitala kopian av filmen genom att han stänger munnar och plockar bort dialog; kvar
blir scener med tystnad. Karaktärerna får finna sig i att svälja sina ord och det blir istället kropparna som för en nervös
dialog med varandra och betraktarna. Genom att skådespelare tas ur filmen (filen) får vi uppleva långa tagningar med en
panorerande kamera som visar interiörer tömda på människor. Filmens avsaknad av människor och dialog ger Arnolds
verk en dokumentär prägel, känslan av att någon dokumenterat ett ingenmansland. Vart tog alla vägen? Med
Deanimated ifrågasätter Arnold filmens indexikalitet genom digital estetik, där manipulering av källkoden avslöjar
filmens tillstånd i dess arkiverade status. Filmremsan som index av verkligheten är från början dömd att sakta men säkert
försvinna, då dess materialitet begränsar dess levnadstid. Giovanna Fossati diskuterar i sin bok From Grain to Pixel, The
Archival Life of Film in Transition (2009) hur man teoretiserar och rent praktiskt förhåller sig till övergången från
analogt till digitalt. Slår vi upp det engelska ordet transition i en ordbok får vi förklaringar som 1) övergång, förflyttning,
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2) förändring, omvandling. Det finns betydelser som 3) brytningstid, t.ex. en punkt, ett skiljetecken som i filmtiteln av
Arnolds landsfrände Gustav Deutschs arkivfilmepos, Film ist. (Film Är.) och 4) crossing, bro. Bron från det fysiska till det
virtuella, fakta till fiktion, fakta och fiktion. I arkivet lever filmremsan och dess digitala avbildning tillsammans i en slags
övergång och förflyttning av innehåll till annan materialitet. Den digitala kopian kan inte leva utan sin indexikala
förebild. De två olika materialen lever ett slags dubbelexponerat liv. Den digitala kopian blir filmremsans skugga. I The
Invisible Ghost hittar betjänten Evans de flesta mördade personerna, men i Arnolds skuggvärld upptäcker han endast
tomheten. Handlingen i Deanimated drivs alltså framåt genom Evans icke-fynd av döda kroppar. The Invisible Ghosts
offer är index på att brott har begåtts och betjäntens reaktioner är självklart starka och fullt begripliga, men i Deanimated
upplevs hans agerande mest som plötsliga hysteriska anfall. Alla filmens huvudrollsinnehavare befinner sig på gränsen
till nervsammanbrott och som betraktare blir man indragen i Arnolds värld av neurotiska människor där kropp och
verbalspråk omkodats till ett dysfunktionellt kommunikationsspel (kammarspektakel). Arnold deltar i det här spelet
eftersom hans verk väcker funderingar kring vad som är film eller konst, filmremsa eller digitalt och indirekt ställer
frågan om indexikalitet är lika med spår av verklighet eller bara en illusion. Hans lek med mediet och dess omdebatterade
natur från produktion till distribution, innehåll och form, liksom hans estetik och arbetsmetod, blir en av rösterna i
diskurser gällande filmens tillstånd i arkivet och den teknologiska utvecklingen. De gestalter Arnold stängt inne i sin
loopmaskin gör försök att agera ut (acting-out) sin berättelse, men manipuleras genom reduktion och försvinner.
Installationen Deanimated är starkt beroende av sin värd (jämför engelskans host med det snarlika ordet ghost), The
Invisible Ghost (1941) som Arnold citerat eller samplat för att sakta dekonstruera och transformera. Den fysiska påverkan
av det approprierade materialet gör detta beroende av en apparat för att visa upp sig och att försvinna, men
försvinnandets estetik innebär här att filmen är programmerad att vid sista andetaget återuppstå igen: som loop, i digital
form och som re-animation. Istället för att nå the End, lösas upp eller förintas blir filmen Deanimated, re-animerad.

 

SKUGGSPELETS AVSLÖJANDE

Shadow Cuts (2010) är ett citat ur slutscenen i Disneys animerade kortfilm Pluto’s Dreamhouse (1940) med Mickey
Mouse och Pluto i huvudrollerna. Shadow Cuts börjar där originalet slutar och är en digital loop som sträcker sig över
cirka fyra minuter. Filmen visades i samband med en grupputställning där Arnold både var kurator och utställare.
Utställningen ingick i sin tur i en serie utställningar i regi av Curated by Vienna, ett projekt som startade 2009 och
fokuserade på samarbetet mellan gallerier och kuratorer i Wien. Utställningarna hade olika teman och olika kuratorer.
2010 var temat konst och film. Loopen startar med en svart skärm som tonas in med synkront ljud där två gestalter
framträder genom svartflimrande, repetitiva fram- och tillbakarörelser. Bilderna är bearbetade genom att de
huvudsakliga motiven är utmaskade, övertäckta med en svart filmslöja. Slöja är det som avgör exponeringstiden vid
analoga stillbildskameror, men tankarna går ju även till det klädesplagg som har orsakat många debatter i media under
ett antal år, burkan. Avslöjning, exponering, voyeurism samt ideologi, vad döljs bakom masken? Mellan det
stroboskopiska svartflimret och den hackande repetitionen av gestalternas rörelser fram och tillbaka kan jag uppfatta att
Arnold illuminerar vissa delar av bildrutorna. Vid första anblick antar jag att jag skymtar Mickey Mouse och hunden
Pluto, då dessa tecknade figurer är så starkt ikonografiska symboler att det bara behövs ett par sekunder innan tecknen av
gestalterna blir manifesta. Arnold gör oss påminda om vår voyeuristiska ådra (attraktionen) då den animerade musen och
dennes hund verkar vara på gränsen till ett hysteriskt anfall, flämtar och skrattar åt åskådaren med sina utklippta ögon.
Vi vill se och det vi ser, tolkar vi. Om vad vi ser mellan filmrutorna och de tillskurna titthålen bildar vi oss en egen
uppfattning om vad som gestaltas, ibland kulturellt betingad och ibland personligt privat. Arnolds citat är efterbelyst (en
term jag lånat från svartvit fotoframställning); i sitt filmarbete citerar Arnold inte bara Disney och Hollywood utan gör
även ett hommage till de pionjärer som gjorde animationer av fotografiska element, så som Eadweard Muybridge (1830–
1904), Étienne-Jules Marey (1830–1904) och Jean-Martin Charcot (1825–93). Arnolds sätt att arbeta med approprierat
material liknar dessa pionjärers sätt att sammanfoga stillbilder seriellt och på så vis lura ögat att uppfatta en progression
av en rörelse. Kanske är pionjärernas utgångspunkt, det vill säga att registrera hur en rörelse uppkommer, det analytiska
moment som Arnold begagnar i sin metod att göra film själv.
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Shadow Cuts (2010)

De tecknade figurerna i Shadow Cuts flimrar fram och Mickeys och Plutos ögon verkar frigöra sig från sina karaktärer.
Efter ett tag är det både ögon och kropp som släcks ut i flimret. Flimret retar betraktarens ögon till att vilja blinka mer än
vanligt. Filmen av Arnold visar upp en skuggvärld som inte lämnar några skuggor. Blinda karaktärer på skärmen möter
temporärt blinda betraktare vars perception splittras mellan de mörka faserna. Vid en snabb jämförelse mellan
installationsfilmerna Deanimated och Shadow Cuts är de väldigt olika, men Arnolds arbetsmetod och metodik är
densamma vare sig hans material är tecknad- eller spelfilm; hans estetiska grepp är reduktion och upprepning. Arnolds
film är re-animerad (digitalt manipulerad) och mimicerar film som projiceras genom diverse ljusomvandlare. Båda
filmerna säger något om filmens död- och återuppståndelse då själva repetitionen skapar reflexivitet. Båda filmerna
vinkar till pre-film och filmpionjärerna genom att göra det synligt att film är uppbyggt av förgängligt material samt att
film är bildrutor, vilket gäller både filmremsan eller binärkodat material som visar sig som bildrutor i en digital
applikation. Materialet är i båda fallen beroende av en apparat för att få liv. De filmer Arnold approprierat material från
behövde såväl filmprojektor- som filmduk (och en filmmaskinist) medan Deanimated och Shadow Cuts behöver en
hårddisk eller annan hårdvara kopplad till bildskärm för att existera annat än som bara idé. Filmerna visar även på en
konvergensprocess genom att de i förhållandet till varandra ställer frågor om filmens väsen och om (hur) de rörliga
bilderna skall överleva sig själva i arkivet eller som digitala skuggor av filmremsan. För betraktaren betyder de olika
sätten att se filmerna på en hel del. Här vill jag ansluta mig till Nicolas Dulac och André Gaudreaults text ”Circularity and
Repetition at the heart of the Attraction: Optical Toys and the Emergence of a new Cultural Series” (2006). Dulac och
Gaudreaults text gör en beskrivning och distinktion av de optiska leksakerna där de använder sig av olika termer för
användare och observatörer. Kort kan man säga att Dulac och Gaudreaults studie undersöker interaktion och passivitet
för att se hur attraktionen tar form. De börjar med Phenakisticopet, Zoetropen, Reynauds Praxinoscope och slutar med
Edisons Kinetoscope. Det handlar om huruvida subjekten i leksaken (d.v.s. de handgjorda bilderna eller de fotografiska
bilderna i Edisons Kinetoscope) har en möjlighet att frigöra sig från det begränsade narrativ som leksakens bilddisk utgör
eller om den apparat som roterar disken för att ge liv åt de separata bilderna går att manipulera. Deras begrepp är player-
mode och viewer-mode. Att se en film skulle de kalla för viewer-mode då betraktaren inte behöver agera med själva
apparaten för att kunna se bilderna eller höra ljudet. Det handlar med andra ord om animation av bilder. Men här är
kontexten en viktig del av mottagandet. Att gå på bio eller på en konstutställning innebär olika grader av attraktion.
Thomas Elsaesser resonerar i sin artikel ”Ingmar Bergman in the museum?” kring det filmen delar med konsten, särskilt
måleriet, nämligen en gemensam uppfattning av seendet som är ärvt (eller traderat) från renässansens perspektiv där
t.ex. en rektangel fylld med färg och ljus, inramad och placerad mot en vägg, kan konnotera ett fönster mot världen.
Denna idé är fast förankrad i vår visuella kultur, där en av skillnaderna mellan filmen och museet är den rörliga
betraktaren/fast bild kontra fast betraktare/rörlig bild. Digital media håller på att förändra filmens och museets
förutsättningar att behålla illusionen av renässansens fönster mot världen. Enligt Dulac och Gaudreault frigörs de
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animerade bilderna från betraktarens hand i och med Zoetropen, då apparat och bildmaterial är separerade men
beroende av varandra plus en maskinist (betraktaren) för att kunna se spektaklet (skådespelet). Maskinisten kunde
fortfarande påverka hastighet och innehåll genom att veva trumman fortare eller långsammare samt genom att byta eller
mixa sin egen bildremsa i Zoetropen. Detta ingick som en del i själva attraktionen. Betraktaren faller först in i viewer-
mode genom Émile Reynauds Praxinoscope (1876) som sedermera utvecklas till Théâtre Optique (1892). Attraktionen
blir nu helt styrd av apparaten, där maskinisten ingår, och betraktaren hamnar utanför för att titta in/ på utan att kunna
påverka varken tid, rum eller narrativ. Det blir till en utsikt konstruerad under renässansen, ett fönster som speglar en
värld med dess historia. Arnold som bytt kontext från biografens statiska rum till museets - har nu försatt betraktaren i en
hybridsituation. Loopad media projekteras på vägg, filmduk eller visas genom olika bildskärmar, ibland TV-apparater.
Betraktaren passerar eller stannar upp för att filmen presenteras i en kontext där artefakten har en tillskriven status.
Arnolds estetik grundar sig på attraktionen, där loopen gör att betraktaren kan komma och gå samtidigt som betraktaren
inte kan påverka apparaten utan förblir passiv. Att Arnold arbetar med en kort sekvens ligger i attraktionens temporalitet.
Repetitionen av de animerade bilderna skapar ett slutet narrativt system där subjektet om än begränsat kan agera,
acting-out. Shadow Cuts är en kort cirkulär evighetsmaskin, the Endless Loop. Det finns en tydlig motsägelse i
formuleringen. Enligt Dulac och Gaudreault är attraktionen baserad på korthet vilket blir svårt att få ihop med
ändlösheten. Men det ger en indikation om hur loopapparaten används och hur användare och betraktare interagerar
med attraktionen. Arnold blir som filmskapare en spelare som kan göra valet att stänga sin loop eller låta den agera ut till
betraktarna. Mot detta står den grekiske filosofen Herakleitos tankar kring repetition: ”Man kan inte stiga ner två gånger
i samma flod.”, ”I samma floder stiger vi ner och stiger vi inte ner, vi är och vi är inte.”, ”För dem som stiger ner i samma
floder flyter annat och åter annat vatten till. Men själen dustar ur vatten.” Vattnet är i ständig rörelse och därför är det
inte samma vatten vi stiger ner i; men även om vattnet skulle vara stilla så är vi själva i ständig förändring. Herakleitos
tankar om floden skulle med andra ord kunna appliceras på oss och vårt identitetskapande. Loopen ger oss möjligheter
att betrakta ett enskilt tillstånd av tid där found footage-filmskapare genom sin rekontextualisering av citerat material
kan påvisa explicita meningar eller ge betraktaren en ny upplevelse genom att repetera en scen via en loop. Men det finns
alltid ett val som filmaren gjort där valet bär på spår från olika kontexter. Arnold har bildruta för bildruta, likt de tidiga
animerade bildremsorna i trolltrumman och de handmålade glasplåtarna till lanterna magica-projektorn, övermålat och
därmed samtidigt reducerat innehållet i bilden genom att digitalt ersätta ögonen med svarta hål. De svarta ögonen
konnoterar en livlös figur och de utklippta ögonen, svartflimret, väcker tankar kring filmens reflexivitet; ögats roll i
skapandet av rörelse.

 

REPETITIONENS BESATTHET

Soft Palate (2010) är en neurotisk re-animation där Disneyfiguren Mickeys sovande kropp framträder rytmiskt ur
mörkret, en kroppsdel i taget. Varje grafiskt element som denoterar mun, tunga, gomsegel och huvud repeteras med ett
konstant oljud tills hela kroppen har presenterats. Arnold bygger sakta, med hjälp av infogade svartrutor (stroboskop,
flicker-effekt) och tack vare vår syndefekt, det vill säga ögats tröghet, upp illusionen av en helhetsfigur, Mickey. Vid en
närläsning av filmen, genom att frysa en bildruta och stega fram och tillbaka, upptäcker man de separata grafiska
symbolerna som konnoterar en tecknad figur. I originalscenen från Mickey's Delayed Date (1947) kan vi se en tecknad
mus som ligger och sover i sin fåtölj. I Arnolds omarbetning händer det något med den re-animerade musen. Man kan
här återigen komma att tänka på Freuds tankar om das Unheimlich, det som väcker en känsla av obehag, oftast händelser
man har upplevt i sin barndom som man som vuxen tror har bearbetas. Dessa obehag är många gånger kopplade till
övernaturliga destruktiva krafter, som att de döda uppstår eller att man har någon kontakt med andeväsen (något som
tillhör läran om animism). Enligt Freud är det besynnerliga, otäcka eller kusliga ett resultat av motsägelsen mellan vad vi
tänker att vi vet och vad vi fruktar att vi ser vid en kort förnimmelse. Vi känner igen Mickey, men det är något som inte
stämmer... Snarkningarna låter som en visslande tekanna och blir hypnotiskt. Mellan svartflimret ser Mickey ut att ha
tappat sin livsgnista och kvar finns ett tomt skal av vad som en gång var en tecknad mus. Mickeys kropp har blivit utbytt
till något Unheimlich i stil med somnambulisten i Caligaris kabinett, en marionett som sover en dvallik sömn. Arnolds
cut-out-teknik har lämnat åskådaren med en dödsmask av det som en gång var Mickey Mouse. Charles Marville
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fotograferade 1887 målaren Jean-Auguste-Dominique Ingres liggandes på sin dödsbädd; ett slags memento mori-motiv
där fotografiet har ersatt dödsmasken av vax. Men döden är inte slutet, i alla falla om vi ska tro alla filmer om levande
döda som gjorts under filmens historia. Arnold har likt doktor Frankenstein lappat ihop och lappat över sitt material och
gett det artificiellt liv genom en maskin. Shellys doktor Frankenstein försöker agera tämjare av naturens krafter och blir
själv en slags gudomlig Skapare av redan använt material genom att fånga blixtens energi och leda den till sitt livsverk.
Frankensteins varelse liknar ett lapptäcke med alla sina sömmar. Monstret är ett modernistiskt assemblage. Arnold
tråcklar och ger liv åt sitt material i en poststrukturalistisk väv av hårdvara, mjukvara och gränssnitt, en estetik med
hälsningar till 1920-tals avantgardekonst. I likhet med doktor Frankenstein ger Arnold ny mening åt det tidigare skapade
materialet. Båda re-animerar sina objekt och blir Skapare av rörelse. ”It’s Alive!” vrålar doktor Frankenstein när varelsen
efter en blixtstorm börjar vakna till liv. Arnolds Soft Palate börjar med en vit hand som ur mörkret rör sig fram och
tillbaka, sökande, efterkännande, gnuggandes. Repetitionerna av handrörelsen ökar i intensitet och snart är det två
händer som gnuggar fram och tillbaka. Ljudet från snarkningar och visselljud följer rytmiskt händerna som byts ut mot
en öppen mun där tungan och gomseglet lyser som en fyr i natten. Om Arnold arbetat med att stänga munnar i
Deanimated öppnas de här och betraktarna som bjuds in att se somnabulisten Mickey får gång på gång en god portion av
Arnolds svarta humor. Attraktionen ligger förstås i att Arnold använt sig av en ikon som Mickey Mouse, men jag kan även
här härleda hans film till Eadweard Muybridge, Étienne-Jules Marey och Jean-Martin Charcot. Alla var besatta av att
fånga rörelse. Disneyfiguren Mickey är fångad i en hypnotisk loop, fast i sin dröm, likt Snövit i sömn väntandes på att
befrias. Det vilar en sorgsenhet över den ensamme musens melankoliska repetitiva mönster i mörkret, han agerar, men
tillåts inte agera ut.

Somnambulisten i Das Cabinet das Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920)

http://www.magasinetwalden.se/.a/6a0162fbc42fdc970d01a3fcf6041e970b-pi
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Somnambulisten i Soft Palate (Martin Arnold, 2011)

Jean-Auguste-Dominique Ingres liggandes på sin dödsbädd, 1887
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Ovan ses Mareys ”Mechanics of the body”, kronofotografiska studier av kroppen i rörelse, där en man är klädd i svarta
trikåer för att smälta samman med den svarta bakgrunden. På dräkten finns påsydda vita linjer och vita punkter som ska
fastna på negativen då mannen passerar kameralinsen. Resultatet liknar ett grafiskt geometriskt mönster. Marey tecknar
med ljus. Arnolds sätt att re-animera sina objekts kroppar är en mekanisk maskinestetik baserad på ettor och nollor.
Charcot påbörjade 1872 sitt studium av de hysteriska sjukdomarna han nu är så starkt förknippad med. Teorin rörde
hypnos, där han särskilde tre utvecklingsfaser: letargi, katalepsi och somnambulism.

Soft Palate (2010) och Charcot studie av hysteri (omkring 1878)

Asti Hustvedt menar i sin bok Medical Muses: Hysteria in the Nineteenth-Century Paris (2011) att hypnos och hysteri
var attraktion under 1800-talet och att Charcot och hans läkarteam övervakade patienterna då de fick sina anfall som
demonstrationer för sina studenter samtidigt som man med hjälp av fotografering dokumenterade både anfall- och
hypnostillfällena inför ett fullsatt auditorium. Arnold som de-animerat och re-animerat Mickey visar upp sin
dokumentation i fullsatta gallerier och museum. I båda fallen sker en slags exploatering: ”In the name of Science!” och
”In the name of Art ”. Både Charcot och Arnold har använt sig av akademierna för sina appropriationer av såväl möss som
människor. Peter Handberg skriver om och citerar Paul Virilio i förordet till Virilios Försvinnandets Estetik, ”Sökande
efter form är bara ett sökande efter tid, men om det inte finns beständiga former, så finns det över huvud taget inga
former alls”. Handberg tolkar vidare; ”Bakom de nya teknikernas skenbart livfulla yta finns således döden. Den
hyperaktiva överstimulerade, lidande, orörliga ”människan” kan bara passivt motta ”sin information” och slutgiltigt
smälta samman med sitt tomma öde.” Medan de re-animerade karaktärerna är kvarhållna av loopens beskaffenhet och
inte kan agera ut ur sin cykel, kan man som betraktare fritt välja var i loopen man vill stiga på. Arnold ger genom sina
filmer ett palimpsestisk komplext dokument där betraktaren tar in verken via ett audiovisuellt bildspråk. Oavsett tid- och
rumsaspekten av found footage-materialet är Arnolds installationers punctum att bilden fångar rörelsen men
manifesterar försvinnandet i ett repetitivt skuggspel av ettor och nollor.

Mikael Blomqvist
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Marey: chronography-studie
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