
M E R E N Y T F R A Ø S T F R O N T E N

Behovet for 
trans form a tion er
Shinya Tsukamoto v ar i K øbenhavn i an ledning a f  
forpremieren p å  Tetsuo II: B ody  H am m er ' under 
Copenhagen Film Festival 1993. Videokunstneren Steen 
Schapiro h ar set filmen og talt med instruktøren.

a f  Steen Schapiro
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n af Jean Cocteaus udødelige be
mærkninger er, at man som poet 

er nødt til at være 'absolut mo
derne'. Det er sjældent, man ser 
filmkunst der lever op til dette, men 
de japanske Tetsuo (1989) og Tetsuo 
II: Body Hammer er sådanne oplevel
ser. De er ultramoderne i både form 
og indhold, rystende smukke og pro
vokerende.

Tetsuo dukkede i Danmark op 
gennem videomarkedet som en un- 
dergrunds/eksperimentalfilm, og 
blev hurtigt noget så sjældent som 
en ægte kult-film, dyrket udenom 
reklamemænd og institutioner. Den 
er lavet på et minimalt budget af en 
lille gruppe uprofessionelle, med ge
niet Shinya Tsukamoto som både in
struktør, skuespiller, effektdesigner 
og meget mere. Idag er den udkom
met som salgsvideo i England, be
mærkelsesværdigt ucensureret. Det 
var en forunderlig, voldsom film, fil
met på sort/hvid 16 mm i et forry
gende tempo, der vistnok handlede 
om mennesker, der langsomt blev til 
metal, efter et skamfuldt biluheld... 
hovedpersonen følges, som han pi
nefuldt og nådesløst omdannes til et 
nyt slags væsen... stærkest står sce
nen, hvor han dyrker sex med sin 
kæreste, som rider på ham, mens 
hans pik omdannes til et gigantisk 
elektrisk bor... til slut kører to me- 
talvæsener udi verden, som en stolt 
parade, parat til at gøre verden så 
maskinel som de selv...

Og nu er Tetsuo II: Body Hammer 
så kommet i dansk biograf-import, 
med et tidobbelt budget, skudt på 
35 mm, i farver og med meget hø
jere produktionsværdier. Om det er 
en bedre film er nok svært at be
dømme, men større, bredere og lige 
så vigtig er den helt sikkert!

Det menneskelige våben
Mens temaet, stilen og udviklingen 
er den samme, er udgangspunktet 
noget mere tilgængeligt. Taniguchi 
Tomoo er tilsyneladende en almin
delig familiefar i Tokyo, men han 
plages af sære drømme. Og uden 
grund eller varsel, bliver hans dreng 
forsøgt kidnappet, han selv beskudt 
med et besynderligt stof, og han 
modtager terroriserende, provoke
rende telefon-opkald... en mystisk 
gruppe muskelmænd er igang med 
et videnskabeligt forsøg, der hænger 
sam m en m ed hans glemte fortid ...
som en hæsblæsende, besynderlig
jagt går ind, og han selv drives sta
digt længere ud i forsvaret a f sin fa
milie, begynder hans krop at mutere,

transformere sig til et levende vå
ben ... alt dette i filmens første kvar
ter, herefter bliver tingene blot mær
keligere !

Filmen koncentrerer sig på ingen 
måde om en klart fortalt historie; in
gen tid »spildes« på konventionel 
narrativ logik; historien kommer 
mere frem gennem stil og stemning. 
Der er hurtige sceneskift inde i en 
scene; locations og situationer ryger 
rundt mellem hinanden for at un
derstrege det følelsesmæssige istedet 
for det fornuftige. Der bruges genre
skift i den visuelle stil, som en slags 
post-post-moderne collage, styret 
med en mesterlig maskulin intui
tion. Dette er filmkunst.

Ødelæggelse er smukt
For formen er ligeså moderne: der 
bruges meget håndholdt kamera, 
bølgende, ekspressivt og alt for tæt 
på, også i de etablerende scener; far
verne er der tydeligt manipuleret 
med; klipningen er hidsig, uforudsi
gelig og intuitiv; lydsiden er over
rumplende og aggressiv; musikken 
er høj techno-rock; og der er masser 
af biiled-manipulationer med stro- 
bes, wipes, dissolves, animation, pi- 
xillation... musik- og eksperimental
videoens fornyende billedsprog tages 
adskillige, personlige skridt videre!

Der bruges tit hidsige, hurtige 
indklip af levende ledninger, skæve 
storbyer og indre organer; filmen har 
sit helt eget symbol-brug. Temaet er 
helt klart menneske i forhold til ma
skine, og det kommer frem både 
subtil og eksplicit. Til det subtile 
hører en frenetisk jagt mellem en 
cyklist og en bil, en beskudt/såret 
minicomputer og de evige, fangne 
guldfisk, men mere tydeligt fokuse
res der på det transformerende, gen
nemhullede kød -  og på skrot, sky
skrabere, video-monitorer, smeltet 
lava, blændende lamper, forkromede 
maskiner og skrigende stålwirer. Fil
men kan betegnes som metalfetis- 
chistisk.

Disse symboler og billedmanipu
lationer bruges både til at skabe 
stemning og fortælle historie. Splat
ter-elementerne bliver her anvendt 
på bedste måde: både som en inte
greret del af etikken, og som mo
derne surrealisme. Vi befinder os i 
nye, udefinerede subgenrer som 
’Body Florror’, 'New Industrialism1 
og ikke mindst: CYBERPUNK.

Rust og dø
Cyberpunk er svært at definere, 
men man kender det som regel, når

man ser det. Ifølge titlen har det vel 
at gøre med kybernetik der 'punkes', 
altså fusioner mellem mennesker og 
maskiner, sind og teknologi. Og 
Tetsuo II: Body Hammer er tydeligt en 
frontløber for en ny generation; en 
generation der er vokset op med for
fattere som Gibson, Ballard og Bur- 
roughs; med nøglefilm som Vide- 
odrome, Robocop og Akira; med in
struktører som Cronenberg. Scott og 
Argento. Body Hammers plot har ele
menter taget direkte fra Videodrome, 
Scanners og The Fly, såvel som rela
tion til Peeping Tom og Alien. Derud
over har instruktøren japanske for- 
fædre som Kurosawa (med nostal
gien), Oshima (med sex/vold-proble
matikken), og Godzilla-filmene eller 
de supervoldelige Mtmgtf-tegnefilm.

Instruktørens avant-garde-teater- 
erfaring taget i betragtning, må man 
også medregne 80’ernes perfor- 
mance-tradition, med gruppen 'Sur- 
vival research laboratories’ som 
frontbillede. Sidst, men ikke mindst, 
er den moderne superhelte-tegnese- 
ries udvikling tydelig: Flovedperso- 
nen tvinges ud i et møde med kata
strofale indre kræfter, som er de
struktive og dystopiske.

Tetsuo-^lmene er altså absolut 
moderne og højaktuelle, ligesom det 
univers de beskriver, fyldt med tids
billeder som det stressede gadeliv i 
Tokyo; undergrundstog, stormagasi
ner og skyskrabere; indsprøjtninger 
af syntetiske stimulanser; eller body
building -  i udtrykkets bogstavelig
ste forstand!

Viljen at dræbe
Etikken i al denne moderne tragedie 
er dog ikke uden optimisme. De 
muskuløse, veltrænede mænd, som 
med forskerens hjælp skaber en ny 
livsform, leder nærmest tanken hen 
på drømmen om Homo Superior. 
Det synes nødvendigt, ja, uundgåe
ligt, at vi må transformere/udvikle 
os, for at kunne overleve i denne 
fagre nye højteknologi. Som i andre 
gode splatterfilm (især Cronenberg's) 
må kroppen ændre sig i takt med 
sindet/kulturen, med den evige trus
sel fra den løbske videnskab. Body 
Hammer synes at argumentere, at vi 
må tilbage til det primitive, natur
lige, instinktive -  og så et kæmpe
skridt fremad!

Japansk tradition tro, er det dog 
kun mænd, der søger denne trans
formation, og filmen er da også gen
nemsyret a f en samurai-agtig macho- 
stemning. På trods afalle  disse vold
somme og intense særheder, er fil-
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men alligevel rimelig lettilgængelig, 
underholdende og smuk. Den er en 
unik oplevelse, der, sine strukturelle 
ujævnheder til trods, ikke kan anbe
fales nok -  både som filmkunst og 
som noget meget, meget moderne.

Det danske publikum må for en 
gangs skyld prøve at begrave sit hel
lige jantelo vs-agtige realisme-krav. 
Her er poesi.

Interview med Shinya Tsukamoto

Hvordan vil du selv beskrive Tetsuo- 
filmene og deres genre?
Tsu: Filmene handler kort sagt om 
en mand, der forvandles til metal, 
l ’eren er en temmelig erotisk film, 
en slags horror-kult-film, mens 
Z’eren mere handler om den verden, 
hovedpersonen befinder sig i, og er 
en science fiktion/action-film.

Præcist hvad betyder navnet Tetsuo? 
Tsu: Det er et helt almindeligt dren
genavn i japan, men hvis man deler 
ordet op i Tetsu-tegnet, som betyder 
jern, og begyndelsen på ordet 
Otoko, som betyder dreng, får man 
et metal-menneske.

Hvilke filmiske forfædre har du?
Tsu: Mine fædre kan være David 
Cronenberg og David Lynch, og 
Radley Scott med Alien og Blade 
Runner. Men min bedstefar er Kuro- 
sawa. Cronenbergs Videodrome er 
især et forbillede. Designeren Ginger 
har også betydet meget.

Hvad andet arbejde har du lavet, 
udover dine film?
Tsu: Jeg har tidligere lavet reklame
film, og tjent mange penge på at 
lægge stemmer til film. Jeg har også 
lavet en del undergrundsteater.

Hvordan er dine film typiskt japan
ske, til forskel fra f.eks. Hollywood
film?
Tsu: Jeg har taget lidt fra både den 
eropæiske og amerikanske under- 
holdninsfilm, men essentielt ender 
Hollywood-film jo altid lykkeligt.
Mine film udtrykker livets og men
neskets negative sider, og jeg håber, 
at publikum  får noget positivt ud af 
konfrontationen med det negative.

Jeg selv er en positiv indstillet 
person, men det er ikke særligt in- 
tressant, når en positiv person blot

laver positive film. Jeg vover at lave 
negative film.

Hvordan afspejler dine film Japan 
idag?
Tsu: Mine film afspejler ikke Japan 
som helhed, men er meget henvendt 
til min egen unge generation. Al
mindelige stressede lønarbejdere 
tror jeg ikke forstår mine film, især 
ikke den ældre generation.

Nutildags kører alting så hurtigt, 
og folk bliver mere og mere stres
sede så filmene har sådan en hurtig 
fart, fordi de afspejler vor tids stres
sede følsomhed.

Hvad synes du selv om den nye tek
nologi, og hvordan må vi tilpasse os 
den?
Tsu: Teknologien er både god og be- 
kvemmelig, men jeg længes lidt efter 
den gamle tid før maskinerne. Men
neskets eksistensfølelse bliver stadig 
mindre, som maskinerne overtager 
kontrollen. Det ideelle ville være, 
hvis der også var plads til træer og 
natur og gamle huse, så derfor håber 
jeg, at menneskekroppen og maski
nerne kan integreres.

Tetsuo-figuren kan både lide og 
ikke lide den nye teknologi, men 
han bliver tvunget til at blive eet 
med den. Det er nødvendigt at 
kroppen forandrer sig! Byen vokser 
og vokser, og menneskets krop bliver 
svagere og svagere, til sidst er der 
kun hjernen tilbage. Når storbyen 
har vokset sig til en jungle, må men
neskets krop samtidigt blive stær
kere, hård! Kroppen må blive lige så
stor og strunk, som de høje mægtige
bygninger!

I din nyeste film siges der, at ødelæg
gelse er smukt. Synes du også det? 
Tsu: Man bør ikke ødelægge det 
smukke...men hvis man forestiller

sig synet af en by som Tokyo, der er 
fyldt med høje glasbygninger, blive 
ødelagt og splintres, ville det allige
vel være smukt.

Har 7efstto-filmene lykkelige slutnin
ger? Er de nye livsformer og foran
dringer, undergangen og nyskabel
serne er altid positiv. Det er natur
ligt at noget nedbrydes og nyt op
står.

Hvad er dit forhold til at vise så me
gen vold i dine film?
Tsu: Folk kan ikke lide vold, og rigtig 
vold er forfærdelig, men vi nyder at 
betragte og forestille os voldsomhe
der.

Filmene er vores fantasiverden, og 
samtid vores drømme, fra et hem
meligt sted. Hvis vi ikke fik lov til at 
forestille os disse følelser, og dermed 
få dem ud, tror jeg mange menne
sker ville blive voldelige til daglig!

Hvad er dine fremtidige projekter? 
Tsu: Hollywood er ude medforhand
linger om at lave en amerikansk ver
sion af Tetsuo. Selv kunne jeg godt 
tænke mig at lave en dokumentar
film om boksning.

Tetsuo II: The Body Hammer, Japan 1991 
I: Shinya Tsukamoto. P: Fuminori Shishido, 
Fumio Kurokawa, Hiroshi Koizumi. Screen- 
play: Shinya Tsukamoto. C inem atography:
Shinya Tsukamoto, Fumikazu Oda, Katsunori 
Yokoyama. Musik: Chu Ishikawa. Medv.: Ta- 
niguchi: Tom oroh Taguchi. Kana: N obu Ka- 
naoka. Yatsu (The Guy): Shinya Tsukamoto. 
Minori: Keinosuke Tomioka. Taniguchi’s 
father: Sujin Kim. Taniguchi’s mother: Min 
Tanaka. Big Skinhead: Hideaki Tezuka. 
Young Skinkead: Tomoo Asada. Mad Scien- 
tist: Toraemon Utazawa.

40


