
A ngsten  og v isio n ern e
-  om David Cronenberg og horrorgenren

Den canadiske David Cronenberg 
tilhører den relativt snævre kreds 

af horror-instruktører, der idag aner
kendes som sande auteurer indenfor de
res felt, og selvom hans film tit udsættes 
for indædte angreb, er hans tematiske 
konsistens indiskutabel. Der er da som 
regel også udelukkende tale om en kon
ceptuel afstandtagen, snarere end en 
egentlig kvalitetskritik (den toneangi
vende teoretiker Robin Wood indrøm
mer et åbenlyst had overfor Cronen- 
bergs film, baseret på rent tematiske for
hold!).

Denne artikel er et forsøg på at genre
placere Cronenbergs film. For selvom 
de ofte hensættes i subgenren af splat
terfilm, er filmene aldrig 100% horror: 
tematisk ligger de tæt op ad science 
fiction-genren, men deres udprægede 
anvendelse af make-up-effekter dømmer 
dem på forhånd som horrorfilm.

Denne forveksling er meget alminde
lig; de to genrer dyrker begge det fanta
stiske, og har siden 50’ernes amerikan
ske paranoiafilm visuelt nærmet sig hin
anden -  mest udtalt i Alien (en traditio
nel, lineær gyserhistorie placeres i et 
genkendeligt sci-fi univers) og i John 
Carpenters 1982-udgave af The Thing 
(en ældre sci-fi thriller dænges til med 
80’ernes mest udpenslede splattereffek
ter). Forskellene mellem sci-fi og horror 
skal findes på et mere strukturelt plan. 
I store træk beskriver horror-fiktionen 
et lukket forløb: en kraft forstyrrer nor
maliteten, kraften bekæmpes, normali
teten genoprettes. Science fiction rum
mer altid videre perspektiver -  narrativt 
kan forløbet sagtens være afsluttet, men 
normaliteten, dvs samfundsordenen, er 
forskellig fra virkelighedens. Her er det 
værd at bemærke den nye gruppe hor
rorfilm hvor monsteret aldrig kan slås 
ihjel, men bliver ved med at eksistere. 
Dette skyldes hovedsageligt kommerci
elle hensyn, men får en interessant te
matisk pointe.

Med deres kropsfiksering og seksuelle 
overtoner hører Cronenbergs film klart 
til i horrorgenren. Hans tidlige film, fra 
Skivers (1975) til Videodrome (1983), har
imidlertid alle meget ambivalente slut
ninger, de stopper ikke bare, men peger 
fremad mod en eventuel ny orden, og 
erkender herigennem et nært slægtskab 
med sci-fi-genren.

Cronenbergs to første spillefilm, Shiv-
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ers og Rabid (1977), har en del ligheds
punkter, og de indeholder mange af de 
visuelle og tematiske træk der har ken
detegnet hans produktion.

Det grundlæggende tema i filmene -  
et tema Cronenberg konstant vender 
tilbage til -  er den oprørske menneske
krop. Det er kroppen der er kilden til 
rædslen, eller rettere den splittelse mel
lem krop og intellekt der tillader krop
pen at overtage den totale kontrol.

I de to tidlige film er det en rabiat sek
sualitet der overtager, og i sidste ende fø
rer til sammenbruddet af den herskende

orden. Der er ikke sparet på de fysiske 
effekter, når en kunstigt fremstillet para
sit i Shivers forvandler folk til voldsom
me sex-galninge, eller i beskrivelsen af 
den kvindelige sex-vampyr og hendes 
smittede ofre i Rabid. Effekterne har al
tid været det der har indbragt Cronen
berg de fleste kritiske knubs (eller slet og 
ret ignorering), men at kritisere hans 
anvendelse af disse effekter er at skyde 
forbi målet. Cronenberg har valgt at ar
bejde i genren netop fordi dens konven
tioner tillader en mere løbsk, fysisk, me
taforik, en metaforik der angriber til
skuerens sanser og skaber konfrontati
on fremfor intellektuel distancering.

Af de to film er Rabid tættest på hor- 
rorgenren, med sit ret sluttede forløb -  
fra startens normalitet over den ned
brudte sociale orden til myndigheder
nes tilsyneladende kontrol med epide
mien. I Skivers, hvor truslen er identisk, 
giver slutbilledet ingen forsikringer; 
tværtimod bringes truslen fra handlin
gens isolerede univers til verden uden
for, vores verden. Umiddelbart synes 
slutningen rent negativ, nærmest apo
kalyptisk, men man kan vælge at læse 
den progressivt: de personer der først er 
smittet viser en tydelig lystfølelse ved 
deres nye situation, en komplet løsrivel
se fra kønsmæssige og socialt bestemte 
bånd. Det er her at man med fordel kan 
sætte Shivers i forhold til sci fi-genren. 
På den måde er det muligt at se bort fra 
horror-konventionen om at enhver æn
dring af status quo er at betragte som 
monstrøs. Det der gør filmen problema
tisk, er Cronenbergs anvendelse af et 
udtryk der normalt forbindes med hor
rorgenren, og dermed rummer angstens 
negative konnotationer.

M od en ny orden?
David Cronenbergs næste tre film -  The 
Brood (1979), Scanners (1981) og Video
drome -  danner til en vis grad en afgræn
set gruppe. Fokuseringen er stadig på 
krop/sind-splittelsen, men seksualiteten 
er nedtonet og anvendes som ren meta
for. Det tematiske fundament kan bedst 
udtrykkes med Videodrome’s nøglebe
greb: ’The Word Made Flesh’ -  Det Le- 
vendegjorte Ord. Kropsmutationerne 
er langt kraftigere end tidligere, og de af
spejler ikke blot den undertrykte seksu
alitet, men er en generel legemliggørelse 
af personernes indre.
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Tydeligst ses dette i The Brood. Her er 
filmens monstre den direkte kødelige 
manifestation af den kvindelige hoved
persons aggressioner -  hun føder små, 
morderiske mutant-børn ved hjælp af 
en ydre livmoder! Sekvenserne hvor 
disse børn myrder på 'moderens’ ordre, 
er det tætteste Cronenberg er kommet 
på den traditionelle horrorfilms suspen- 
sevirkninger. Det er også karakteristisk 
for The Brood at den som den eneste af 
Cronenbergs film gør brug af et utvety
digt monster. Mutantbørnene er rene 
dræbere, renset for personlighed, og 
derfor uden formildende træk. I sine 
ydre virkemidler ligger filmen således 
tæt op ad de mange HaHoiceen-inspire- 
rede gysere, men dens tematiske slag
kraft rækker langt videre. At den af 
mange regnes for Cronenbergs mest æk
le film skyldes nemlig ikke effekterne, 
som ikke er specielt udpenslede, men 
den kontekst de indgår i. Cronenberg 
kalder selv filmen for sin Kramer mod 
Kramer; den handler om en familie i en 
skilsmissesituation, men i stedet for at 
søge melodramaet, udnytter Cronen
berg horror-genrens meget direkte, eks
tremt manipulerende udtryk, og gør 
angsten til den dominerende følelse. 
Den er en film født af instruktørens 
egen smerte, men bringer ingen forlø
sende tårer. Dens dystre slutbillede la
der historien starte forfra igen med en 
subtil brug af make up-effekterne; man 
efterlades med en følelse af at enhver 
anden genre ville være utilstrækkelig!

Også Scanners og Videodrome leger 
med tanken om så at sige at vende men
nesket på vrangen og give sindet et 
håndgribeligt udtryk, en fysisk eksi
stens. Scanners berører kun emnet let -

den fungerer hovedsagligt som en spæn- 
dingsfilm på grænsen mellem sci-fi og 
horror, omend med et interessant ud
gangspunkt (gravide kvinder gives et 
medicin-præparat som skaber telepati
ske børn, 'scanners'). Den er blandt 
Cronenbergs mest mainstream film, og 
karakteristisk nok en af hans største 
succeser.

Videodrome driver derimod krop/ 
sind-tematikken til dens yderste konse
kvens. Filmen følger en hovedperson 
som på et tidligt tidspunkt begynder at 
hallucinere. Fra den første hallucinati
on er tilskueren (og hovedpersonen) ik
ke i stand til at skelne mellem virkelig
hed og håndgribelige syner. Et element 
der har luret under overfladen i de tidli
gere film kommer her frem i lyset: det er 
ikke længere bare en splittelse mellem 
krop og sind, men nærmere et spil mel
lem de to og teknologien. Hidtil har 
denne teknologi stået i baggrunden som 
en mere eller mindre anonym katalysa
tor; i Videodrome er det pointen, at for
skellen mellem teknologi og menneske 
er akademisk, at massemedierne har 
umuliggjort en skelnen. Den visuelle 
metaforik er mere løbsk end i andre af 
Cronenbergs værker: tv-apparater ån
der, krop og maskine smelter sammen, 
teknologien opløser folk i bogstavelig 
forstand og blodige detaljer. En vigtig 
følge af dette bombardement er en iden
tifikation med protagonisten, som er 
yderst sjælden indenfor det fantastiskes 
genre. Normalt ligger horrorfilmens at
traktion i voyeurismens lystgevinst. 
Identifikationen er ofte nedtonet, per
sonerne på lærredet i høj grad objekt- 
gjort. I Videodrome har voyeurismen og
så en fremtrædende rolle, men det er

Tv. Scanners. 0 :  O liver Reed i The Brood. 
N: G enevieve Bujold og Jeremy Irons i 
Dead Ringers. T.h. James Woods i Video- 
drome.

hovedpersonens voyeurisme vi deler -  
vi ser kun hvad han ser, eller tror at han 
ser. Det er ved at sætte tilskuerens øjne 
lig med hovedpersonens øjne at Cro
nenberg opnår den kraftigere identifika
tion.

Hvor filmen visuelt dyrker horrorgen
rens gysende fascination af kroppens 
metamorfoser, er den tematisk tættere 
på sci-fi-genren. Slutningen rummer vi
dere perspektiver end nogen anden 
Cronenberg-film. Hvis de tidligere film 
har beskrevet den oprørske krop som 
monstrøs, en ubehagelig ballast, så sy
nes Videodrome at pege på en løsning: 
udsættelsen for et tv-transmitteret elek
tronisk signal ændrer hovedpersonen 
fysisk og psykisk, og fører til hans udstø
delse fra samfundet; i slutscenen får han 
(måske i en hallucination) at vide at han 
er på vej mod en helt ny form for eksi
stens -  The New Flesh -  og at han blot 
skal dræbe sin krop, sit Gamle Kød, for 
at nå videre. På grund af filmens spil 
mellem virkelighed og illusion er slut
ningen meget tvetydig, men løfterne om 
en ny orden er til stede, en orden som 
måske kun kan opnås gennem blodig re
volution? Hvor Videodrome ender, kan 
fremtiden begynde!

Fælles for ovennævnte fem film er de
res brug af ofte frastødende special ef- 
fects. Disse effekter har stemplet Cro
nenbergs film som ’splatterfilm’, en af 
horrorgenrens laveste kaster.
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Splatter-subgenren er karakteriseret 
ved sine voldsomme make-up-effekter, 
med en udpræget interesse for den søn- 
derdelte menneskekrop. Det er dog for 
nemt -  og ukorrekt -  at give Cronen- 
bergs film denne betegnelse. Splatter- 
genren henter ikke så meget sit særpræg 
i effekterne, som i effekternes narrative 
funktion. Den narrative fremdrift styres 
udelukkende af de tableauagtige drab, 
hvor et mord blot peger frem mod det 
næste, altid detaljeret, altid tidsmæssigt 
udtrukket. Dødsscenernes vigtighed 
fremhæves af den store handlingsmæs
sige lighed mellem de enkelte film -  
bedst eksemplificeret ved Fredag d.13- 
serien, der har reduceret handlingen til 
det tyndest mulige skelet, næsten uden 
variation fra film til film. (Splatter
filmen er, sammen med pornofilmen, 
den genre der mest udtalt pirrer tilskue
rens voyeuristiske tendenser, og konse
kvent holder det narrative på et mini
mum).

Hos Cronenberg er effekterne i langt 
højere grad tematisk motiveret, de er en 
konsekvens af handlingen, ikke dens 
berettigelse. Navnlig går de ikke efter 
splatterfilmens realisme i kropsdestruk
tionen, men forvandler kroppen til en 
scene, hvor personernes indre konflik
ter kan udspilles i kød. At de alligevel 
kan støde, skyldes at de rammer en ba

sal angst for kroppens forandring, for 
sygdom, aldersom og død.

Cronenbergs remake af Fluen (1986) er 
den af hans film der mest eksplicit spil
ler på denne angst, og netop opnår sin 
virkning gennem sine udpenslede, sur
realistiske make-up-effekter. Hvadenten 
man tolker filmen som en AIDS-allegori 
eller som en generel tematisering af 
kroppens forfald, formår den at skabe 
en metafor som er mere direkte ved
kommende end nogen verbal omskriv
ning, den udnytter at horrorgenren ta
ler til den umiddelbare oplevelse før den 
når rationaliteten og distancen.

Weltschmerz
Hvor velovervejet og kunstnerisk gen
nemtænkt Cronenberg end har benyt
tet special effects-teknikken, så er det en 
kendsgerning at mange automatisk ta
ger afstand fra hans film, fordi de ser ud 
som de gør.

Efterhånden kan man dog ane en ny 
retning for instruktøren: i The Dead Zo
ne (1983) og Dead Ringers (1988) er effek
terne praktisk talt elimineret, til fordel 
for en fokusering på det visuelt stem
ningsskabende. Begge film cirkler om de 
motiver som kendetegner Cronenberg, 
men i udtrykket passer de bedre i den 
amerikanske mainstream-tradition -

uden på noget tidspunkt at gå på kom
promis, hverken æstetisk eller ideolo
gisk. Det er nu i vid udstrækning land
skaber og miljøer der afspejler personer
ne, ligesom valget af skuespillere er af 
stor vigtighed. Både Christopher Wal- 
ken i The Dead Zone og Jeremy Irons i 
Dead Ringers har stærke ansigter, som 
nøje udforskes af kameraet og tilføjer fil
mene en dunkel, melankolsk glød. Også 
manuskripterne rendyrker den tragik 
der ligger i de fleste af Cronenbergs tid
ligere udspil. Der er ikke tale om den 
modebevidste nihilisme der findes i 
mange moderne horror- og sci-fi-film; 
snarere har Cronenberg bevæget sig 
mod en næsten litterær ’Weltschmerz’, 
en romantisk dyrkelse af forfaldets 
skønhed. Tematisk er de to film stadig 
forankret i horror-genren. De demon
strerer blot at genren kan fornys, para
doksalt nok gennem en afvisning af de 
virkemidler der engang sås som dens 
fremtid.

Efter 20 år som frontfigur i en ud
skældt genre, ser det nu ud til at David 
Cronenberg har fundet den balance 
mellem det excentriske, det kommerci
elle og det kunstnerisk gangbare, som 
kan gøre ham til en alment anerkendt 
auteur, fremfor blot en banebrydende 
kultfigur. Hans filmatisering af ’Naked 
Lunch’ kan ventes med spænding.
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