SUSAN SONTAG

OPMÆRKSOMHEDENS AFSPÆNDING

I forlængelse af modernisterne betoner hun en
form for kultivering (hun bruger aldrig ordet «opdragelse») af synssansen. På den ene side understreger
hun en udvikling hvor fotografiet lægger vægt på
det almindelige menneskes liv, den demokratiske
omgang med billeder (Robert Frank), på den anden
side betoner hun med den berømte franske modernist Henri Cartier-Bresson fotografens etos som en
«opmærksomhed overfor verdens uorden», som den
der skaber blikket for en ny orden, der hverken er
forskønnende eller nostalgisk, men som nok har
sporene af en mere fortættet og sentimental erfaringsrus. Det hun kalder en «mental revolution» for
kameraet er en del af denne etos:
I den grad fotografiet skreller bort de visne lagene
rundt vår tilvante måte å se på, skaper det en annen
vanemessig synsmåte: Den er både intens og kjølig,
både ivrig og uengasjert; fascinert av den ubetydelige
detaljen og samtidig intenst opptatt av det usammenhengende. Men det å se fotografisk må uopphørlig
fornyes med nye sjokk, i form af motiv eller teknikk,
for at det skal oppstå et inntrykk av at man overgår
den vanlige måte å se på.8
Fotografiets etos er en del af denne opmærksomhedskunst, en kunst som er bevidst om at fotografiet
på een gang dokumenterer virkeligheden samtidig
med at det indskriver blikkets afmagt – fotoet fastfryser en kinetisk bevægelse der altid forråder begivenheden. Fotografiet rummer altid sporet af noget
andet. Dens etos stiller den i en spænding mellem
at være på een gang insisterende og afventende, en
tankegang der videreføre Weils idé om opmærksomhedens afspænding. Dette problem bliver så meget
desto mere påtrængende i en tid hvor «fotografene
gjør verden tilgjengelig som objekt, som noe man
kan evaluere.»9
Den berømte magnum-fotograf Robert Capas
sort-hvide fotos fra D-dagen i 1944, tilvejebringer
en på een gang dokumentarisk værdi og en haptisk
(affektiv) spejling af hvordan vi omgås denne krigs
afslutning. Billederne balancerer mellem det samvittighedsfulde øje og det sentimentale, som på een
gang rummer noget kynisk og noget humant. Det er
dette omstridte spændingsfelt som Sontag forsøger
at indfange: «Den fotografiske forståelsen av verden
er begrenset fordi den, selv om den kan røre ved
samvittigheten, aldri kan være etisk eller politisk
kunnskap. Kunnskapen vi får gjennom stillfotografier vil alltid være en slags sentimentalisme, enten
den er kynisk eller humanistisk.»10

OPMÆRKSOMHEDENS DISCIPLINERING

I essayet «Spiritual Style in the Films of Robert
Bresson» om den franske filmskaberen, vender Sontag tilbage til opmærksomhedens kunst og Simone
Weil. Bresson kalder hun «den reflekterende sensibilitets mester.»11 Hendes gennemgang af Bressons
film kan læses som et lille katalog for opmærksomhedens kunst. Formbevidstheden udfører to ting på
samme tid: En sanselig nydelse uafhængig af «indholdet» samtidig med at den stimulere til eftertanke.
Det kan være den mest banale hverdagsbegivenhed
som vækker tanken, som får tingene til at skifte spor
eller ramle sammen.
Personerne i Bressons film kan midt i en hverdagssituation opleve at de står ansigt til ansigt med
livet, at det de gør ligeså godt kunne være helt
anderledes og ikke kan begrundes med henvisning
til en højere moral eller tilværelsesforståelse. Hvad

det handler om er at disciplinere følelserne og samtidig vække dem, at indgyde en form for distanceret
ro hos tilskueren, en form for åndelig balance der
også er filmens genstand.12 Det handler ikke om at
skabe «ydre» affektive spændingskurver men om at
fordoble handlingen ved opmærksomhedens formmæssige disciplinering.
Sontag betoner både her at åndsoplevelse og
opmærksomhedskraft ikke skabes ved hjælp af
psykologisk identifikation men ved studier i sjælens
fysik. Det indre drama har en bemærkelsesværdig
yderside og hvad der optager Bresson er enhver ydre
handlings sjælelige fysik. Præsten i En landsbypræsts
dagbog (1951) etablerer ikke sin åndelige autoritet
fordi vi ser ham bede en bøn, men fordi han i alle
sine praktiske handlinger er opmærksom på livet.
Det samme gør sig gældende i det andet mesterværk
Lommetyven (1959).
«Sjælens fysik» er et begreb Sontag låner fra
Simone Weils hovedværk Tyngden og nåden. «Alle
sjælens naturlige bevægelser kontrolleres af love
analoge med de fysiske love,» skriver Weil. «Nåden
er den eneste undtagelse. Nåden fylder alle tomrum
men den kan kun komme ind der hvor der findes en
tomhed som kan tage imod den. Fantasien arbejder
stadig med at tætne de sprækker gennem hvilken
nåden skulle kunne komme ind.»13 Sontag omtaler dette som Bressons antropologi. Visse sjæle er
tunge, andre lette. Det eneste man kan gøre er at
være tålmodig og så tom så muligt og dernæst finde
den rette udtryksmåde. Virkelig kontakt mellem
mennesker er ikke betinget af viljen, men etableres
gennem opmærksomhedens kunst og lethed, en
afventenhed der etablerer en særlig synsvinkel, i
visse situationer som nådegave.
Hvad der her er vigtigt er at Susan Sontags
optagethed af form gennem 60-erne og frem ikke
er formalisme, men et studie i opmærksomhedens
kunst, i at skabe lethed ud af tyngde, at pege på
det frisættende i det indespærrede. Den krise personerne er ramt af i Bressons film udspringer ikke
af indre neurotiske, misantropiske eller paranoide
forhold, men har sin rod i ydre kilder, i lidenskaber der på een gang er overvældende og komiske.
Landsbypræstens lidenskab skildres som en kraft
han enten kan bære eller bukke under for. Hvad vi
føres ind i er et slags studie i bæredygtighedens etik.
Når Sontag siger at «Bressons form er det han ønsker
at sige»,14 er det ikke formalisme, men en insisteren
på at virkeligheden er bestemt af måden vi kan være
opmærksomme på. Sontag var så åbenbart optaget
af at sikre kunstens tvetydige greb og etablere et
modsprog til varekulturens utålmodige svækkelse
af sanserne.
Ved opsætningen af Becketts drama Venter på
Godot i Sarajevo 1993 vender hun tilbage til det
spektrale i fotografiet, det, som hjemsøger os i
et billede. Med spartanske indramninger af de to
skuespillere og et lag af sminke henover ansigterne fortsætter hun sin mimekunst af sjælens
fysik. Roland Barthes betragtning om at fotoet
forekommer ham at stå teatret nærmest, at dette
sker gennem et relæ: nemlig Døden, er ikke gået
Sontag forbi.15 Hendes politiske aktivisme, håbet
om en FN-intervention, og opsætningen af et
absurd teater ligner en genopvækkelse af teatrets
oprindelige forhold til dødekulten hvor skuespillerne på een gang er levende og døde. Bag de
sminkede ansigter ser vi de døde.
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