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Erotikkens materialitet
Haptisk blottelse 

I dialog med teori af Georges Bataille, Laura U. Marks og Michel Serres 
undersøges erotikkens materialitet i værker af Hans Bellmer, Anish Kapoor, 
Frederik Petersen og Stephan Sinding.

Camilla Skovbjerg Paldam

I efteråret 2012 blev jeg bedt om at holde et foredrag om erotik på Æstetisk 
Seminar, Aarhus Universitet. Foredraget skulle være et dobbeltforedrag 
sammen med den for mig ukendte danske arkitekt og kunstner Frederik 
Petersen. For at få et indblik i Petersens produktion fik jeg først et link til et 
Flickr galleri med over 200 billeder, siden til et med 1400. Petersens værker 
består af en række organiske gipsskulpturer, og billederne i Flickr galleriet 
var hans egen fotografiske dokumentation af værkerne samt deres tilbli-
velsesproces, herunder billeder af Petersens fingre mellem silikoneform og 
gipsskulptur, krængende formen af eller penetrerende hulrum i skulpturen. 
Billederne var serielle og overvældende i mængde, hvilket snarere gav dem 
karakter af en undersøgelse af intimitet og seksualitet end af færdigt værk, 
hvilket min overbliksskabende, rytmiske klikken mig igennem det enorme 
billedkorpus var med til at understrege.

Undersøgelse af erotikken gennem det serielle er en velkendt strategi. 
Begæret er altid i bevægelse, finder stadig og ustandseligt nye objekter, nye 
former. Det næres ved overskridelsen (Bataille, 2001), dør ved gentagelsen 
(andreas-salome, 2012: p. 57). Erotikkens materiale kan således være hvad 
som helst, hvorfor en artikel om erotikkens materialitet er en umulig opgave, 
hvis målet er en udtømmende katalogisering over erotiske repræsentationer. 
En seriel ophobning af eksempler kan derfor være en måde at omgås og ud-
forske erotikkens ubegrænsede og ubeskrivelige flod af begærspræferencer. 
Det kan, foruden Petersens billedserier fx ses i Boccacios Dekameron (ca. 
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ill 1-6
Frederik Petersen, uden titel, 2008/2009.
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1350) med sine 100 historier fortalt af ti unge over ti dage, Marquis de Sades 
120 dage i Sodoma (1785), der nærmest kan betegnes som en katalogisering 
over de voldsomste perversioner, udført på et afsidesliggende slot af en 
gruppe libertinere og deres ofre, surrealisten Hans Bellmers rækker af duk-
kefotos, hvor en leddelt dukke sættes sammen på et utal af forskellige måder 
i forskellige scenarier, eller internettets pornosiders alenlange kataloger over 
visuelt materiale med forskelligt fokus. Fælles er afsøgningen af det erotiske 
gennem den forskudte gentagelse; det næsten samme, der udspiller sig igen 
og igen. I 120 dage i Sodoma synes det at have mindre betydning, om det er 
jomfruer eller små drenge, der pules, så længe det næste gang er noget lidt 
andet. Det er et spørgsmål om kombinatorik, hvorfor læsningen af Sade 
kan blive distanceret maskinel. Det samme kan indvendes mod de øvrige 
eksempler, når de læses eller ses ud i en køre. Samtidig kan det serielle dog 
også afsløre et overordnet mønster, et generelt niveau, som ikke ville kunne 
erkendes uden den overvældende ophobning. 

Jeg har dog ikke valgt den serielle strategi i det følgende, men ønsker i 
stedet at gøre ophold ved det materielle i det partikulære i en undersøgelse 
af det erotiske i en række eksempler: Det sanselige i Frederik Petersens 
dokumenterende undersøgelse af sine hvide, organiske skulpturer kon-
trasteret med glatte marmorkroppe af Stephan Sinding. Det sadistiske og 
overskridende i Hans Bellmers foto Tenir au frais, 1958, af kunstneren og 
kæresten Unica Zürn. Og endelig kombinationen af såret krop og cool 
abstraktion i Anish Kapoors store, dybrøde voksinstallation Past, Present, 
Future, 2013. Påstanden er, at disse værkers materialitet – deres form, tekstur, 
farve osv. – berører centrale og eksistentielle aspekter af erotik, som vil blive 
diskuteret i dialog med teorier af Georges Bataille, Laura U. Marks og Michel 
Serres. Artiklen undersøger således haptiske billeders erotik med Marks, 
betydningen af  den nøgne hud med Serres, og grundlæggende begreber 
som singularitet og kontinuitet med Bataille. Håbet er, at denne dialog kan 
bidrage til en forståelse af erotikken.

Når jeg gennembladrer Petersens mange billeder, er det ikke billederne 
af gabende huller og eksplicit penislignende genstande, jeg finder mest 
interessante, men de mere uforklarlige, tvetydige, enigmatiske, som ikke 
i samme grad lader sig forstå og beherske. Det er haptiske billeder, hvor 
materialet er afgørende, snarere end det klart afkodelige symbolske. Her 
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lægger jeg mig i forlængelse af Laura U. Marks, der i Touch, 2002, skriver, 
at hun ønsker at insistere på billedets materialitet, fremfor på det symbol-
ske, for herigennem at få en større forståelse for det, vi ikke kender til og 
ikke har nogen kategorier for (marks, 2002: p. xi-xii). Det vil også være 
målet for denne artikel, uden at den hermed undslipper det symbolske. 
Vi er i den grad indlejrede i det symbolske, at vi ikke bare kan se bort 
fra og igennem det til en mere ‘oprindelig’ eller ‘transparent’ sansning og 
sanselighed. Selv det erotiske møde mellem to nøgne kroppe vil altid til 
en vis grad være kulturelt medieret. Spørgsmålet er, om der overhovedet 
findes noget, vi kan kalde ‘naked perception’? (VerBeek, 2005: p. 125)1. 
Når disse forbehold er taget, så mener jeg, i lighed med Marks, at man 
ved at give opmærksomhed og plads til at lade materialet tale, alligevel 
kan nå en anden forståelse, end hvis man udelukkende vender blikket 
mod det symbolske. 

Det haptiske billede
Petersens skulpturer kan ligne kroppe, men samtidig også et landskab el-
ler en arkitekturmodel: en bo-maskine, en krops-maskine, en cyborg, men 
også en organisk katedral, et operahus. Nogle af skulpturerne er eksplicit 
seksuelle (falloslignende objekter penetrerer runde huller eller skulpturerne 
har påtegnet kønsbehåring). Andre er som sagt næsten arkitekturmodel-
ler, men lige meget hvad, synes der at være et gennemgående fokus på 
overflade, ja hud, men også at komme under huden, at undersøge og være 
så tæt på som muligt. I den form vi møder billederne, er det ikke kødelige 
kroppe, det er end ikke skulpturer, det er digitale billeder af skulpturer. Der 
er således tale om en form for fravær, men alligevel har billederne også et 
erotisk nærvær, og de synes at henvende sig til mig i deres oprindelige tak-
tile materialitet. På nogle af Petersens fotos ser vi hele skulpturer, på andre 
skarpe close-ups af detaljer. Close-uppet har her en særlig haptisk kvalitet, 
idet detaljerigdommen trækker os tættere på billedet, hvilket er med til at 
give os den kropslige fornemmelse (Paldam, 2012: p. 105).

I Touch beskriver Laura U. Marks det haptiske billede som erotisk, ja 
hun skriver faktisk, at alle haptiske billeder er erotiske: 
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Haptiske billeder er erotiske uanset deres indhold, fordi de konstruerer et særligt 
intersubjektivt forhold mellem betragter og billede. Erotikken opstår i den måde 
beskueren engagerer sig med overfladen og i en dialektisk bevægelse mellem 
overfladen og billedets dybde. (marks, 2002: p. 13)

Men er det nødvendigvis erotisk at indgå i en dialektisk bevægelse mellem et 
billedes overflade og dybde som beskuer. Er det ikke muligt at sætte sig selv 
på spil i forhold til et billede på andre måder? Jeg er helt enig med Marks i, at 
mange situationer kan betegnes som erotiske uden at være direkte seksuelle. 
Men er det virkelig erotisk at se på et mønstret gulvtæppe (Marks refererer 
selv til Alois Riegls haptiske blik på tæpper)? Jeg har længe arbejdet med 
det haptiskes betydning i forhold til det ækle, og selvom der er et interessant 
sammenfald mellem ting, der i nogle sammenhænge kan vække seksuel 
ophidselse, i andre væmmelse (fx kropsvæsker som sæd, spyt, sved og skede-
sekret), så er der endnu flere eksempler på ting, der perciperes haptisk, med 
den dertilhørende dialektiske beskuerinvestering, men hvor væmmelsen og 
rædslen er så overvældende, at jeg mener, det falder uden for den erotiske til-
lidskontrakt, som Marks skitserer, når hun som definition af erotikken skriver:

Erotik er at være i stand til at blive et objekt med og for verden, og at vende 
tilbage til at være et subjekt i verden; at være i stand til at stole på at nogen eller 
noget vil tage en gennem denne proces; og at blive tiltroet at gøre det samme for 
andre. I vil således se, at mange af de værker, jeg skriver om, er erotiske, selvom 
de ikke har noget at gøre med sex. (marks, 2002: p. xvi)

Man kan argumentere for, at mødet med det ækle i film, kunst, tivolis spø-
gelseshuse og lignende giver mulighed for en erotisk overenskomst, fordi 
man som beskuer qua den veletablerede kontekst grundlæggende føler sig 
sikker. I denne type situationer kan man følge sit afskyblandede synsbegær 
og sætte sin subjektivitet på spil, vel vidende at det er ‘et spil’ og man nok 
skal vende tilbage til sig selv igen. Men hvad med det direkte møde med fx 
et maddikebefængt råddent lig? Som Georges Bataille også påpeger i Erotik-
ken (L’Erotisme), 1957, virker synet af det rådne lig så stærkt på os, fordi det 
er billede på vores egen skæbne. Vi får kvalme i mødet med det intet, den 
tomhed, der følger efter det levende menneske. Synet af liget konfronterer 
os med vores angst for vores egen tilintetgørelse (Bataille, 2001: p. 68-
69). Også erotikken udspringer af vores eksistensbetingelse som dødelige, 
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og erotikken kan på mange måder ses som en afsøgning af døden, »hvor 
mennesket«, med Batailles ord »bevidst sætter spørgsmålstegn ved sig selv« 
(Bataille, 2001: p. 37). Selvom både rædslen og erotikken således forholder 
sig til døden, er de også modsætninger, der så at sige møder døden fra hver 
deres side. Denne forskel er for mig at se central, og derfor mener jeg heller 
ikke, at ethvert haptisk billede er erotisk.

Når Marks siger, at alle haptiske billeder er erotiske, så bunder det i hen-
des meget brede forståelse af erotik som ethvert forhold, hvor subjektiviteten 
bliver sat på spil. Dette mener jeg, er med til at udvande erotik-begrebet (er 
det også erotik at være ved at blive spist af en løve?), og jeg mener desuden, 
at Marks her gør sig skyldig i en logisk fejlslutning. At alle erotiske forhold 
indebærer en forhandling af subjekt-objektrelationen, og at alle haptiske 
billeder (muligvis?) gør det samme, betyder ikke, at alle haptiske billeder er 
erotiske, eller at alle erotiske billeder er haptiske, for den sags skyld.

Den multisensoriske erotik 
Hvor et ækelt billede altid også er et haptisk billede (Paldam, 2012), er et 
erotisk billede det ikke nødvendigvis, hvilket den store udbredelse af visuel 
pornografi vidner om. Visuel pornografi kan være haptisk, og fx benytte 
sig af ekstreme close-ups, men ofte er den primært optisk i sin skildring 
af hele kroppe eller fetisherede enkeltdele, der kan beundres og beherskes 
med blikket. Marks stiller sig ikke til dommer over den primært kom-
mercielle, optiske pornografi, men hendes præferencer synes klare. Der er 
ingen tvivl om, at det haptiske billedes engagerende udveksling appellerer 
mere til hende end det optiske billedes kontrol. Dette ligger også i hendes 
gentagne, sympatiske, understregning af det erotiskes tillid og gensidighed: 

Hvad er erotik? Evnen til at oscillere mellem nært og fjernt er erotisk. I sex er 
det erotiske evnen til at bevæge sig mellem at have kontrol og give slip på den, 
mellem at være giver og modtager. Det er evnen til at lade sin selvfølelse, sin 
selvkontrol blive fjernet og genetableret – og at gøre det samme for et andet 
menneske. (marks, 2002: p. xvi) 

Marks ser ikke det haptiske billede som bundet til det feminine, men som en 
feministisk strategi; en måde at undersøge alternative måder at repræsentere 



PASSEPARTOUT 37 71

begær (marks, 2002: p. 7, 16). Denne strategi er ikke ukendt. I 1975 skriver 
Laura Mulvey eksempelvis også om vigtigheden af alternative måder at re-
præsentere kønnet i film for at frigøre sig fra den internaliserede opfattelse 
af det aktivt maskuline og det passivt feminine (mulVey, 1991). Dette vil 
jeg gerne tilslutte mig, både som feministisk strategi og som modstykke til 
vores kulturs sanselige forarmelse. I tråd med kulturens velbeskrevne visuelle 
vending, mener jeg, at det erotiske nu i så høj grad bliver forbundet med det 
optiske (ikke mindst påvirket af vores mediebrug), at andre sensoriske ind-
tryk trænges i baggrunden. Og selvom parfumeindustrien vidner om, at vi 
stadig er opmærksomme på vores duft (og feromoner nu også kan købes på 
flaske), så fylder visuelle komplimenter givetvis langt mere end olfaktoriske 
i nutidens kærlighedsdiskurs. Vores sprog organiserer sig primært i forhold 
til det visuelle. Når en kvindes bryster metaforisk bliver kaldt meloner, så 
støtter det sproglige billede sig til den visuelle lighed mellem den runde frugt 
og det runde bryst. Det synes ligefor og banalt, men når jeg påpeger det, er 
det fordi, det ikke nødvendigvis er sådan, det erotiske sprog organiseres. I 
Højsangen i Bibelen, hvor både mandens og kvindens begær efter hinanden 
bliver beskrevet i et rigt, højstemt og inderligt billedsprog, er det sanselige 
register således langt bredere, end vi er vant til i dag. Rigtig meget handler 
her om den elskedes duft og safter. Ikke mindst spyttet flyder poetisk i store 
mængder – »din gane som den dejligste vin,/der flyder rigeligt til mig/og 
drypper ned over læber og tænder.« (Højsangen: 7,9-10) – og lovprisningen 
af diverse legemsdele følger ikke altid en visuel logik, som når det siges om 
den elskede: »Dine bryster er som hjortekalve, / gazelletvillinger, / der græsser 
blandt liljerne.« (Højsangen: 4,5). Her synes det snarere at være en sitrende 
spændstighed i berøringen end brysternes egentlige udseende, der prises, 
selvom der i billedet af tvillingehjortekalve selvfølgelig også impliceres, at 
brysterne har ca. samme størrelse og ikke alt for store. 

Erotikken – singularitetens udfordring 
Højsangen beskriver de forelskedes længsel og lovprisning af hinanden, 
men sætter også mere overordnet ord på kærlighedens og lidenskabens 
natur, bl.a. med ordene: »kærligheden er stærk som døden, / lidenskaben er 
grum som dødsriget, /dens flammer er flammer af ild, /en voldsom brand.« 
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(Højsangen: 8,6). Den sammenhæng mellem død og erotik, som Højsan-
gen italesætter, finder man også som et centralt element i nyere forståelser 
af det erotiske. Jeg har allerede nævnt Georges Batailles Erotikken fra 1957, 
og vil nu gøre det igen, da jeg mener, at Batailles bog trods sin alder, sine 
idiosynkrasier og noget essentialistiske kønsopfattelse2 giver et af de bedste 
bud på en forståelse af erotikkens væsen.

Bataille ser erotikken som en uligevægt, i hvilken individet bevidst stiller 
spørgsmålstegn ved sin egen eksistens. Mennesket er et diskontinuert væsen, 
og i sig har det en inderlig og nostalgisk længsel efter en tabt kontinuitet 
eller enhed. Erotikken er et ønske om at sætte sig ud over den tilfældige, 
forgængelige individualitet, som vi udgør, og smelte sammen i kontinuiteten 
(Bataille, 2001: pp. 19-20). I erotikken ophæves både én selv og den anden, 
dog kun til en vis grænse:

[I] erotikken […] er det diskontinuerte liv, på trods af Sade, ikke dømt til at 
forsvinde: der sættes blot spørgsmålstegn ved det. Det må foruroliges, forstyrres, 
så meget som muligt. Der er en stræben efter kontinuitet, men i princippet kun 
så længe kontinuiteten, som alene de diskontinuerte væseners død ville kunne 
foranstalte, ikke får overtaget (Bataille, 2001: p. 23). 

Ifølge Bataille, er det er altså ikke meningen med erotikken, at den kon-
kret skal føre til døden. Han ser Sades excesser som syge, men samtidig 
som et udtryk for erotikkens grundlæggende dødsafsøgning i sin yderste 
konsekvens. 

Hud og hudløshed
Bataille konkretiserer den erotiske kontinuitetssøgen med de nøgne krop-
pes møde: 

Hele den erotiske iværksættelses princip er en ødelæggelse af strukturen i det 
lukkede væsen, som en partner i dette spil udgør i sin normale tilstand. Den 
afgørende handling er blottelsen af den nøgne krop [la mise à nu]. Nøgenheden 
står i modsætning til den lukkede tilstand, det vil sige tilstanden af diskontinuert 
eksistens. Den er en tilstand af kommunikation, der afslører væsenets higen efter 
en mulig kontinuitet hinsides dets lukkethed om sig selv (Bataille, 2001: p. 22)
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Den nøgne, udækkede hud er ikke bare en erotisk overflade, men også en 
forsvarsløshed i sin mest elementære form. I kærligheden tillader man sig 
den slags sårbarhed. Roland Barthes går så langt som til at beskrive kærlig-
hed som en tilstand af hudløshed (BeintHien, 2002: pp. 99-100), og huden 
er i det hele taget vigtig i hele denne søgen efter sig selv, den anden og sam-
mensmeltningen. Den franske postmodernist Michel Serres gør i bogen De 
fem sanser, 1985 (Les Cinq Sens) op med Descartes, og giver kroppen snarere 
end tanken den afgørende rolle i selvets jagt på sig selv. I bogen siger Serres, 
at sjælen ikke kan lokaliseres noget bestemt sted i kroppen. Sjælen findes 
der, hvor selvet rører sig selv – og det skal forstås helt konkret. Han skriver: 
»Jeg rører ved en af mine læber med min midterste finger. Bevidstheden 
opholder sig i denne kontakt. Hud på hud bliver bevidst, ligesom hud mod 
slimhinde og slimhinde mod slimhinde« (serres, 2008: p. 22)3. Kroppen 
folder sig over sig selv, huden tager bevidstheden på sig. Bevidstheden oscil-
lerer mellem læben og fingeren. Det er selvets kontakt med sig selv, og uden 
det, ingen bevidsthed om kroppen; uden selvberøringen, der markerer krop-
pens grænser, har vi intet virkeligt billede af kroppen (serres, 2008: p. 22). 
Vi genskriver kontinuerligt kortet over indre og ydre, selv og ikke-selv, på 
overfladen af huden. Stephen Connor refererer Serres for, at det er i huden, 
gennem huden, at verden og kroppen rører hinanden og definerer deres 
fælles grænse. Verden og kroppen mødes og kærtegner hinanden i huden. 
Som Steven Connor siger: »Hud og berøring er for Serres en måde at være 
midt i snarere end at stå foran verden.« (Connor, 2005: p. 322).  Undertitlen 
til Serres’ bog om de fem sanser er »Philosophie des corps mêlés«, altså ‘en 
filosofi af blandede kroppe’, og det er netop i mødet med den andens krop, 
at vi ifølge Serres virkelig har mulighed for at nå til en erkendelse af ver-
den og livet. I favntaget blander vi os med hinanden. To blandede kroppe 
udgør ikke et separat subjekt og objekt (serres, 2008: p. 26). Vi ændres i 
omfavnelsen. Bliver til noget andet, end det vi var, i berøringen med den 
anden. (serres, 2008: p. 28):

Hvis du vil redde dig selv, tag chancer. Hvis du vil redde din sjæl, tøv ikke, her og 
nu, med at overgive den til omskiftelighedens storm. (…) Jeg er, jeg eksisterer i 
denne blandede kontingens, som skifter igen og igen gennem stormens ageren, 
som er den anden, gennem muligheden af hans eller hendes eksistens. Vi skubber 
hinanden ud af balance, vi er udsatte. Ved dette blandingens mættede højdepunkt 
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er eksistensens ekstase en sum, der er gjort mulig af den andens kontingens. (…) 
Uden erfaringen af blandede kroppe (…) ville vi for længst have været ude af 
stand til at skelne liv fra død. (serres, 2008: pp. 28-29)

Serres beskriver, hvordan der sker en bevidstgørelse af egen eksistens gen-
nem det erotiske, kropslige møde med den andens eksistens. Serres udtryk-
ker dette langt mere poetisk, og min udlægning er klart en forsimpling. 
Han forklarer selv, at han har valgt at skrive sin bog i et uddøende, ikke-
videnskabeligt poetisk sprog, fordi sproget har mistet sin trefoldige magt: 
den referentielle (overtaget af videnskaben), den forførende (overtaget af 
medier og reklame), og den performative (overtaget af technovidenskab). 
Derfor vælger han et sprog, der har en æstetisk funktion (serres, 2008: 
p. 343). Hermed bliver Serres’ teori på mange måder kongenial med denne 
artikels kunstværker og må læses suggestivt på tilsvarende vis som et bidrag 
til udforskningen af de sider af erotikken, der inden for normalsproget er 
svære at dokumentere, kategorisere og forstå.

Under huden i kunsten
Huden er central for Serres og er det ligeledes i de valgte værkers erotiske 
materialitet. Skulpturen To Mennesker af Stephan Sinding, 1910, som står på 
Carlsberg Museet i København og har sin egen slående naturalistiske lum-
merhed, viser to velformede, veldefinerede kroppe i et favntag. Marmoren 
er tilvirket så fint, at figurerne synes bløde. Materialet er tillokkende, lægger 
op til berøring, og i overensstemmelse med 1700-tals kunsthistorikeren 
Winckelmanns idealer, er kroppene glatte og faste. Sådan forholder det sig 
ikke med Petersens skulpturer. Her kommer vi tæt på overfladen, som er alt 
andet end en perfekt, ubrudt, hvid flade. Her ser vi, hvad der ligner rynker, 
strækmærker, appelsinhud, skønhedspletter, modermærker, vildtvoksende 
hår og blodårenes tydelige løb under huden. Alt dette har været bandlyst 
i den skønhedsopfattelse som bl.a. Winckelmann plæderer for. Den tyske 
1700-tals digter og filosof Herder beskriver således, frastødt, synlige blodårer 
under huden som »krybende orme« (menningHaus, 2003: p. 53). På den 
måde bliver blodårerne på en gang en livs- og en dødspåmindelse: Dødens 
krybende orme, men også bekræftelsen af livet i kraft af blodet, der pulse-
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rer lige under hudens tynde membran. Denne dobbelthed gør blodårerne 
potentielt fascinerende i den erotiske akt.

Menneskehud set tæt på vil altid være ‘uperfekt’ og hermed ligne Peter-
sens repræsentation mere end Sindings. Vi ser Petersens billeder som ero-
tiske, fordi de korresponderer med vores sanselige erfaringer. Det betyder 
dog ikke nødvendigvis, at de virker mere erotisk ophidsende end Sindings 
skulptur. – Vi tænder ikke mere på virkeligheden end den idealiserede 
fantasi, nok ofte snarere tværtimod. Hvor Sindings skildring af det erotiske 
er et fastlåst uendeligt øjeblik af nydelse, let tilgængeligt, idyllisk, for ikke 
at sige kitschet, giver Petersens abstrakt antropomorfe skulpturer snarere 
en indsigt i det unikkes forgængelighed, som Marks skriver: »Materialitet 
er dødelighed.« (marks, 2002: xi).

På kanten af det menneskelige
Petersen har i sine skulpturer klare visuelle referencer til Hans Bellmer, 
blandt andet til værket Tenir au frais, 1958. Billedet, som har været coverbil-
lede for tidsskriftet le surrealisme, même i foråret 1958, forestiller Bellmers 
kæreste, kunsteren og forfatteren Unica Zürn bundet op med snor som 
en rullesteg. Snoren skærer sig ned i kødet og deformerer kroppen, så den 
bliver næsten ukendelig som krop og snarere fremstår som en afindividua-

ill. 7
Stephan Sinding: »To Mennesker«, 1910.
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liseret død, klump kød. Selvom hele kroppen kan overskues og billedet på 
den måde giver beskueren en vis optisk kontrol, så involveres man også 
haptisk i det, fordi de mutilerende snore gør kroppens kødelighed påtræn-
gende voldsom. Bellmer har også taget andre billeder i samme serie, hvor 
Zürns krop fremstår mere i tråd med den japanske bindetradition Kinbaku, 
hvor kvinder bindes med reb og hænges op på ritualiseret og kunstnerisk 
vis. Tenir au frais er dog langt det mest foruroligende i serien, fordi den 
hovedløse krop knap bevarer en menneskelighed. 

ill 8
Hans Bellmer: »Tenir au frais«, 1958.
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Bataille karakteriserer først og fremmest den erotiske akt ved opløsnin-
gen af den passive kvinde, men denne opløsning har dog for den aktive 
mand kun én betydning: »opløsningen forbereder en sammensmeltning, 
hvorved to væsener blandes for til sidst at nå det samme opløsningspunkt« 
(Bataille, 2001: p. 22). Der er ingen tvivl om, at disse tanker præger billedet 
Tenir au frais, der er taget året efter udgivelsen af Erotikken. Bellmer var 
stærkt inspireret af Bataille, illustrerede flere af hans tekster, og giver flere 
gange ideen om en sammensmeltning konkret, hermafroditisk udtryk i 
såvel tegninger som på skrift (Paldam, 2011: pp. 223-226). Således kan den 
bundne kvindekrop i Tenir au frais også formmæssigt ligne en (deformeret) 
penis. Billedet udtrykker hermed en nedbrydning af såvel kønnenes som 
individets grænser, hvilket givetvis har været Bellmers Bataille-inspirerede 
mål og sikkert også har været medvirkende til, at billedet blev placeret på 
forsiden af det surrealistiske tidsskrift, da dette mål deltes af surrealisterne 
generelt.

Når billedet alligevel kan virke mere ubehageligt end forløsende i sin 
kontinuitetssøgning, skyldes det ikke mindst titlens morbide, distancerede 
sarkasme, der bidrager til, at man ikke rigtig tror på en sammensmeltning, 
men snarere ser en ensidig nedgørelse af kvinden. Marks skriver om erotik-
ken: »En elskers løfte er at tage den elskede til det punkt hvor han eller hun 
ikke har nogen distance til kroppen – og så at lade den elskede vende tilbage 
til en beherskelse af sproget og sig selv« (marks, 2002: p. xvi). Når man ser 
Tenir au frais kan man være i tvivl om dette løfte bliver holdt. Titlen Tenir 
au frais (Opbevares på køl) signalerer en længere opbevaring. Erotikkens 
desubjektivering er udstrakt på ubestemt tid, og billedet synes at fremvise 
noget, som enten er et ufrivilligt overgreb eller en frivillig underkastelse 
som i givet fald virker usund eller ildevarslende.

Det er desuden svært ikke at medtænke de biografiske omstændigheder 
omkring billedet, der er dybt personligt. Det er ikke bare en model bundet 
op til foto, men Bellmers kæreste, der kort forinden havde forladt ham i en 
periode og på dette tidspunkt kæmpede med psykisk sygdom (Conley, 1996: 
pp. 80-85). Dette giver en ekstra dimension til billedets legende grusomhed, 
som også kendes fra Bellmers dukkefotos fra 1930’erne. Katharine Conley 
beskriver, hvordan Bellmer fra sit første møde med Zürn så en slående 
lighed mellem hende og sine dukker og oplevede hende som en animation 
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af dem – et forhold som fotoets voldsomme, manipulerende objektgørelse 
synes at underbygge. I 1970 begik Zürn selvmord med et spring fra et vindue 
i Bellmers lejlighed (Conley, 1996: p. 85). 

Blodigt kød og cool abstraktion
I lighed med Bellmer og dog med et helt andet materielt udtryk giver Ka-
poors store røde voksinstallation, Past, Present, Future, som man kunne 
se på kunstmuseet ARoS i Aarhus foråret 2013, også plads for dødsdriften. 
Past, Present, Future består af en stor, kvart kugle i massiv, rød, voks og 
en metalklinge, der langsomt bevæger sig hen over overfladen og skraber 
det yderste lag voks af. Vokset er på en gang fast og eftergivende blødt, og 
kombineret med dens dybrøde farve giver materialet en stærk association 
til kød og krop.

Der er lavet flere empiriske farvestudier, der har forsøgt at afdække, om 
bestemte farver fremkalder bestemte følelser. Og selvom resultaterne viser, 
at nogle farver opfattes som mere behagelige eller opløftende end andre, 
er den overordnede konklusion på disse studier, at det er meget svært at 
sige noget generelt, da opfattelsen af farver dels har et stærkt kulturelt 
element, dels er knyttet til den personlige erfaring (simmons, 2011). Når 
vi som beskuere konfronteres med Kapoors røde voks, er det således ikke 
muligt at konkludere, om den vækker ‘rødt raseri’ eller ‘varm glæde’. Farver 
er kulturelt betingede symbolikker. Sorgen er hvid i nogle kulturer, sort i 
andre. Men på tværs af denne relativisme er rød altid blodets og kødets 
farve. Den erfaring vil alle mennesker have, om de så i øvrigt konnoterer 
rød med roser, raseri eller postkasser. Det blodfyldte, ophidsede kønsorgans 
rødmen er den samme på tværs af alle kulturer, og det er næppe tilfældigt, 
at kærlighedens symbol i en stor del af verden er blevet det røde hjerte: Det 
mest livsvigtige, blodfyldte, centralt placerede organ, samtidig med at den 
stiliserede hjerteform også mimer formen på bryster eller baller4.

Kapoors installation benytter sig dog ikke af plat symbolik. Formen er 
som sagt et geometrisk udsnit af en kugle og forsøger ikke mimetisk at 
ligne andet. Den er cool og abstrakt i sin enkelhed, men animeres samti-
dig for os som kød, blottet kød. Den tårner sig op foran os. Opsluger hele 
vores synsfelt. Insisterer med sin størrelse og kraftige farve på at blive set, 
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mens den store klinge langsomt, uendelig langsomt glider hen over den 
røde overflade og efterlader sår og mærker. Det tynde lag, der skrælles af 
på vejen, glider langsomt ned og samler sig langs kanten ved gulvet som 
levret, halvt koaguleret blod. Hvem fører kniven? Er det den store røde selv, 
der demonstrativt viser os sin kompromisløse, destruktive blottelse – uden 
hud, uden filter. Eller er det en anden, der sadistisk torterer den for øjnene 
af os?  Roligt, ja nærmest stoisk viser den sig frem, på én gang en enkel og 
harmonisk kvart kugle, og en arret og såret krop. Værkets stramme forma-
lisme holder det på afstand af sentimentaliteten, i modsætning til Tenir 
au frais, der rammer beskueren med sin brutale realisme og uafrystelige 
biografiske paratekst. 

Hos Kapoor er det i høj grad den røde farve, der giver værket sin kropsli-
ge, erotiske virkning. Jacob Wamberg, der åbnede udstillingen på ARoS, hvor 
Kapoors værker blev vist sammen med hvide værker af James Lee Byars og 

ill 9
Anish Kapoor: »Past, Present, future«, 2013.
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blå af Yves Klein, sagde i sin åbningstale om farven hos de tre kunstnere, 
at farven på den ene side »fortættes til skulpturelle masser«, men på den 
anden side også »henter omgivelserne ind i et mere æterisk og ulegemligt 
rum« (WamBerg, 2013). Jeg er meget enig med Wamberg i, at farven netop 
har denne dobbelte virkning. Ifølge Wamberg gør de tre kunstnere hermed 
»farven til et gennemgangssted, hvor det klassiske modsætningsforhold 
mellem håndgribeligt og abstrakt, materie og rum, objektivt og subjektivt, 
stof og ånd, synes midlertidigt ophævet« (WamBerg, 2013). Jeg tænker, at 
netop disse nedbrydninger er med til at give Past, Present, Future en del 
af sin erotiske præsens; på en gang i og uden for tid, kropslig og kosmisk, 
subjekt og objekt. Ligesom Sindings To Mennesker udtrykker Past, Present, 
Future også en uendelighed, men her uendelighed forstået cyklisk, snarere 
end som et fastfrosset øjeblik. Past, Present, Future konfronterer livets vilkår 
af nedbrydning. Den røde voks forsvinder ikke, når den skrælles af, men 
ændrer karakter og samler sig langsomt til en ny form.

Afslutning
Denne artikels eksempler på erotikkens materialitet har hovedsageligt 
kredset om erotikkens mørkere sider: forgængeligheden, volden, jegtabet, 
dødsdriften, som jeg mener, er helt uomgængelige i en forståelse af erotik-
kens væsen. Hermed lægger jeg mig i forlængelse af Bataille, som skriver: 
»Kroppenes erotik har under alle omstændigheder noget tungt og dystert 
over sig« (Bataille, 2001: p. 24). Trods emnet har der heller ikke været 
meget for husarerne. Sindings lummerhed er nok det, der kommer nærmest, 
mens Petersens hvide, organiske gips, Bellmers foto af sin deformerede 
kæreste og Kapoors blodrøde voks, næppe har givet mange varmen, trods 
den haptiske udforskning af hud og nærvær samt sidstnævntes farvelighed 
med et ophidset kønsorgan. – Den materialitet, der rummer erotikkens 
væsen, er ikke nødvendigvis ophidsende i sig selv.

Når hvert knald fremstilles som et livtag med ikke blot partneren, men 
også med eksistensen, kan det synes noget knugende og alvorligt det hele. 
Men det betyder ikke, at erotikken generelt opleves som tung og dyster. 
Kroppenes erotiske møder kan være både lykkelige og morsomme (og ret 
ligegyldige). Denne lette, legende, muntre side af erotikken, som heldigvis 
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findes i rigt mål, finder desværre ikke plads i denne artikel, og udfolder sig 
givetvis også bedre i livet selv: Mærk den, sans den, nyd den, og giv slip på 
dig selv, for en stund.

Camilla Skovbjerg Paldam, lektor, ph.d. i kunsthistorie, Aarhus Universitet. 
Cand.mag. i litteraturhistorie og sociologi. Studier ved Aarhus Universitet, 
University College London, Freie Universität (Berlin) og École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (Paris). Forskning og publikationer inden for bl.a. 
multisensorium, samtidskunst og avantgarde, herunder bogen: Surrealistiske 
collager. Underfulde billeder i kunst og litteratur, 2011. Desuden leder af 
forskningsenheden Seksualitetsstudier (http://sexualitystudies.au.dk).

summary

The materiality of eroticism
Haptic exposure 

This paper investigates the materiality of eroticism in art works by Hans 
Bellmer, Anish Kapoor, Frederik Petersen and Stephan Sinding. The claim is 
that the materiality of the works – their form, texture, colour etc. – touches 
upon central and existential aspects of eroticism, which is discussed in 
dialogue with theories by Georges Bataille, Laura U. Marks and Michel Ser-
res. The paper thus investigates the eroticism of haptic images with Marks, 
the significance of naked skin with Serres, and fundamental concepts as 
singularity and continuity with Bataille.

noter
1 I What Things Do diskuterer Peter-Poul Verbeek kort begrebet »naked percep-

tion« i forhold til Don Ihdes teori. Med »naked perception« mener Ihde en per-
ception, der finder sted umedieret.

2 Inspireret af bl.a. Freud ser Bataille kvindens seksualitet som passiv og mandens 
som aktiv og understreger, hvordan der primært finder en nedbrydning af kvin-
den sted i det erotiske. Dette ligger dog langt fra hans egne skildringer af kvinde-
lig seksualitet i bl.a. Historien om Øjet, hvor den kvindelige hovedperson også er 
den mest erotisk udfarende.
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3 Oversættelser af citater, der ikke foreligger på dansk, er alle ved CSP.
4 Libresse har på den nyeste serie hygiejnebind lavet et lilla hjerte i bindets front, 

dvs. under klitoris, som markering af bindets retning. Hermed peges der med 
en vis sødmefuldhed på kvindens krop som ikke blot menstruerende, men også 
seksuel. En kombination, der ellers har været stærkt tabubelagt i mange kulturer, 
og ofte nævnes af Bataille. 
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