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SUSANNE REGENER 

ANSIGTSTEATER I FOTOKABINEN 
ARNULF RAINERS AUTOMATPORTRJfTTER FRA ARENE 1968-1970 

En ung mand med langt kr0llet här skrerer ansigter: Han skyder hagen frem, sprer

rer 0jnene op eller holder dem lukket, fordrejer munden, puster kinderne op og 

rrekker endda tunge. Oet ligner billeder af en skuespiller, som varmer op, men i vir

keligheden er det et kunstprojekt af den 0strigske maler Arnulf Rainer fra slut

ningen af 1960'erne, som indtil for nylig lä upäagtet hen i et arkiv.' 

IU. 16. ARIUlf RAINER. UOfM lll'E� 1•mo. 

Det er for mig at se intet tilfrelde, at de smä fotografier i dag vrekker opmrerk

somhed pä udstillinger og her inden for rammerne af en diskussion af passet. For 

udforskningen af ansigtet, det egne sävel som det fremmede, er ikke biet et 

vedholdende tema i den vestlige kultur. Aktuelt kan man konstatere en stigende 
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usikkerhed i bed0mmelsen af "gode" og "onde" ansigter. som er blevet endnu 

mere udtalt efter begivenhederne 11. september 2001. Granskningen af selvmords

terroristernes ansigter har f0rt til en frapperende konklusion: Deres ansigter og 

adfrerdsformer var absolut gennemsnitlige, hvorved der etableres en semantisk 

forbindelse mellem klandestinitet og normalitetens ansigt. Mediernes fors0g pä at 

patologisere fjenderne (selvmordsterroristerne). dvs. erklrere dem for sindssyge 

og anormale, synes kun at fungere til en vis grrense. Interessant nok blev bin 

Laden de! af en omfattende mytologisering og folklorisering. Jeg vil foreslä at 

kalde dette perceptionsproblem. som oscillerer mellem disse to strategier (patolo

gisering og mytologisering) og til sidst f0rer til en resignation foran ansigtet, for 

billedusikkerhed.2 Fysiognomik - den traditionelle lrere om ydre tegn, der tydes 

som en sjrelelig og karaktermressig tilstand - synes ikke laengere anvendelig; 

masker og grimasser fordrejer og sl0rer identifikationen.3 

PHOTOMATON 

Pasfotoautomatens historie begyndte for mere end hundrede är siden.4 Omkring 

1900 fandtes der en fotoautomat pä sä godt som enhver markedsplads, og i slut

ningen af 1920'erne indledtes pä globalt plan en fomget kommerciel udnyttelse 

under navnet Photomaton. 1 New York i 1927 blev Photomaton-selskabet grund

lagt, som fra da af havde kommercielt monopol.5 Opfindelsen af fotoautomaten re

ducerede if0lge Gisele Freund portrretfotografiet til ren teknik og var en faktor i 

"portrretfotografiets kunstneriske forfald".6 En anden synsmäde fremhrever her

overfor. at automaten fremskyndede accepten af portraetfotografiet. altsä den 

samfundsmressige anerkendelse af fotografiet i kommunikations- og legitimations

sammenhaenge - og i sidste ende ogsä i passet.7 F0rst efter 2. Verdenskrig bliver 

mälene (i kraft af paslovgivningen) tilnaermelsesvist standardiseret pä globalt 

plan. Oet, som ikke blot if0Ige dagligsproget fär automatbilledet til at ligne politi

billeder og billeder af efterlyste, er netop dets standardiserede form. Portrrettets 

aestetik bliver pä afg0rende vis formet og ensrettet: 1 den lille kabine er ansigtets 

afstand til kameraet altid den samme, der kan ikke rendres ved udsnittet. og ogsä 

lysindfaldet er altid det samme. En sädan standardisering f0rte 1kke til repraesenta

tive og smukke fotografier. sädan som de blev frembragt i atelieret i en omhyggelig 

udveksling mellem fotograf og kunde. Automatfotografiet er i sidste ende en popu

lariseret udgave af identifikationsbilledet, som ikke blot fandt anvendelse i det per

sonlige pas, men ogsä pä efterlysningsplakater. i avisen eller i forbryderkartoteker. 

Ved siden af denne besternte. rettede form. äbnede fotoautomaten imidlertid 

ogsä mulighed for kreativitet, netop fordi der ikke var en iagttagende fotograf til 
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stede. lgen og igen tvang man automaten til at dokumentere sine vittige ansigts

grimasser, men kun fä af disse billeder fra den f0rste tid er overleveret.8 1 en kabi

ne, alene med apparatet, kunne kunden indtage ukonventionelle positurer foran 

spejlet. Pä yderst offentlige steder (som f.eks. pä markedspladser, bevrertninger 

og banegärde) blev der altsä indrettet et helle, en ca. 1,80 x 0,80 x 2,00 meter stor 

kabine, som man kunne krybe ind i.9 

lll 1t mulf RAJNEJI. UOEI ll1fl. 1988-1910. 
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MIMIK, FYSIOGNOMIK, FARCER 

Det var fotokabinen midt i det offentlige rum. som fascinerede kunstneren Arnulf 

Rainer, da han i 1968 begyndte at ops0ge fotoautomaten pä Wiens Westbahnhof. 

0strigeren Rainer (f. 1929) er en internationalt anerkendt mal er og tegner. Han er 

srerlig kendt for overmalinger af sine egne og af andres billeder. 1° Fra og med 

1950'erne har han igen og igen arbejdet med mimik og fysiognomiske studier, og i 

1960'erne producerede han "stregprofiler, grimasser, vrrengbilleder, ansigter og 

lignende". 11 Etter 1970 har hans kunstneriske projekt vreret at lade sig portrrettere 

i sort-hvid af en fotograf og delv,st overmale disse "Face Farces", som han kalder 

dem. 

Selvportrretterne fra fotoautomaten i Wien blev til umiddelbart forinden. Til at 

begynde med havde kunstneren häbet pä at opnä et acceptabelt resultat uaf

hrengigt af en person, som fotograferede ham. 1 kabinen kunne man agere alene 

og afskrermet. Men pä Wiens Westbahnhof oplevede Rainer, at han ofte blev 

forstyrret i sit arbejde af nysgerrige forb1passerende. Derfor besluttede han sig for 

f0rst at ops0ge stedet, kort f0r det lukkede, altsä när menneskevrimlen var stilnet 

af 11 

Som kunstneriske medieobjekter er Arnulf Rainers automatportrretter pä den 

ene s1de historisk interessante: 1 de seneste är er der hievet indf0rt digital teknik i 

automaterne, hvilket betyder, at man kan korrigere billedet fiere gange, inden man 

vrelger at printe det ud. Pä den anden side er portrretterne en kunstners fors0g pä 

fotografisk at indfange affekter. Dermed indskriver vrerkerne sig i den fysiogno

miske tradition for affektdokumentation. som daterer sig til det sene 18. ärhun

drede. Men lad os f0rst se pä kunstnerens egen refleksion over hrendelserne pä 

Wiens Westbahnhof, som blev offentliggJort nresten 20 är etter vrerkernes til

blivelse: "När jeg tegner, bliver Jeg agiteret. Jeg taler med mig selv, jeg laver gri

masser, jeg bander ad folk, jeg bevreger m,g omkring uden oph0r. idet jeg for

andrer mig sävel kropsligt som karakter- og personlighedsmressigt." 1 1 fotoauto

matens isolation vil Rainer gentage de grimasser, som opstär under malearbejdets 

emfase, og som if0lge hans egen opfattelse projicerer naget indre (karakter, per

sonlighed) ud i det ydre. lf0lge Rainer mä eksperimentet imidlertid forberedes med 

omhu: "Normalt ville jeg begynde al arbejde efter et hurtigt glas vin ved buffet

disken, udsat for politibetjentenes mistamksomme blikke. En vis grad af agitation 

var n0dvendig; en overflod af udtryk i ansigtets muskler og nerver. Jeg ville tale 

mig ind i en sädan tilstand hele dagen, srerligt mens jeg k0rte i bil gennem byen. 

Jeg bruger stadig denne metode i kombination med mere eller mindre harml0se 

stoffer."� Let stimulerende substanser skulle altsä fremkalde det niveau af agita

tion, der producerede de rigtige grimasser. For Arnulf Rainer kommer det nemlig 
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an pä at indfange et besternt ansigtsudtryk i dets mest intensive 0jeblik, pä at 

overf0re en stemning eller en tilstand til et tegn. 

Hermed gentager Rainer et eksperiment, som fysiologen og neurologen G .-8. 

Duchenne de Boulogne havde päbegyndt hundrede är forinden, og som bestod i 

fotografisk klassificering af affektbilleder. Ouchenne havde i 1868 udgivet Mecha

nisme de la Physionomie Humaine, som var rigt illustreret med fotografier, og som 

ogsä forsynede Charles Darwin med billedmateriale til sin bog The Expression of 

the Emotions in Man and Animals (1872). Ouchennes hjrelpemiddel var et apparat 

forsynet med elektroder, som pirrede de enkelte ansigtsmuskler pä en sädan 

mäde, at de syntes at fryse. Disse 0jeblikke Iod han fotografere. 
Mimik blev pä denne mäde frembragt kunstigt hos Arnulf Rainer mätte der til

svarende udf0res et mimisk rollespil foran fotoapparatet. 1 begge tilfrelde kommer 

billedproduktionens performancekarakter tydeligt til udtryk. 

Ligesom en skuespiller indstuderer roller, forberedte ogsä Rainer sig pä fore

stillingen i fotokabinen. Ligesom Ouchenne havde kunstneren Rainer en forestil

ling om, hvilket udtryk der skulle fremmanes. 

Grimassen er ganske vist ikke bestemmelig og dermed efterlignelig pä samme 

mäde som f.eks. affekter som gräd og latter. Tvrertimod skabes grimassen af et 

(monstrnst) ubevidste. Grimassen opstär, fordi kroppen ikke har kontrol over sig 

selv. Og det var netop det. der I srerlig grad interesserede Arnulf Rainer: 1 hvilken 

form kommer tilstandene af agitation til udtryk i mit ansigt? Og omvendt: Kan en 

afbildning af min agitation have noget at sige om mig og mine ubevidste tilstande? 

Grelder det ikke stadig, som i det 18. og 19. ärhundrede, at det fordrejede ansigt 

henviser til ekstreme og dunkle indre verdener, som Jigger hinsides de fysiogno
miske tegn? 

Ligesom de historiske fors09 pä fotografisk fiksering af sindsbevregelser'6 kan 

ogsä eksperimenterne pä Wiens Westbahnhof betragtes som teatralske posering

er, der kun i utilstrrekkelig grad er i stand til at gengive indre bevregelser. 

1 sin fors0gsanordning havde Arnulf Rainer nemlig for det meste f0Ielsen af at 

have forpasset det rigtige 0jeblik: "Men problemet var at grette det prrecise eks

ponerings0jeblik. Enten var jeg selv for sent pä den. eller ogsä var maskinen det; 
det var derfor vanskeligt at indfange ansigtsudtrykkets mest intense 0jeblik." 11 

Mange af disse fotografier i pasbillede- eller postkortst0rrelse rev han straks i 

stykker. fordi de ikke levede op til hans forventninger. Heraf kunne man imidlertid 

ogsä drage den konklusion, at emfasen hverken kan rekonstrueres eller dokumen

teres. Pä grund af disse overvejelser vendte Rainer sig mod fotoatelieret, hvor han 

i stedet for at lade sig diktere eksponeringstidspunktet af et apparat kunne give 

fotografen tegn, när det rette cjeblik indfandt sig. En anden strategi for hans ar-
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bejde med ansigtet var efterf0lgende bearbejdelse af billederne. 1 sit vrerk benyt

ter Rainer overmaling som middel til sävel at tilintetgme som at fuldende et ud

tryk. Samtidig er denne male- eller tegneaktivitet i sig selv emfatisk. Om be

arbejdningerne af fotografierne af skuespilleren Bernhard Minetti skriver Rainer: 

"Alle 31 vrerker opstod i en slags traumatisk. euforisk-hallucinatorisk tilstand."18 

PERFORMANCE, HAPPENING, ANSIGTSBESTEMMELSE 

Pä udstillingen i Bochum blev Arnulf Rainers automatportramer ordnet i rrekker. 

hvilket endnu en gang iscenesatte efters0gningen af det intensive udtryks0jeblik. 

Pä den mäde fremhrevede man samtidig fotoautomatens sekvensagtige produk

tion af portrretter. Gentagelsen af grimassen vrekker mindelser om teater. 1 det 19. 

ärhundrede blev hysteriske og somnambule kvinder stimuleret for at iscenesrette 

grimassernes teater for fotografen. Jean-Martin Charcots eksperimenter med 

kvindelige hysterikere pä Salpetriere i Paris er det mest bernmte eksempel pä en 

sädan iscenesrettelse.19 lndskrivningerne af det ubevidste (galskab, erotik) vandt 

popularitet langt ud over den medicinske og antropologiske kontekst og inspirere

de senere en rrekke surrealistiske kunstnere som f.eks. Salvador Dali. 

Men ogsä en anden form for teater vrekkes til live og fremmanes i erindringen 

af Arnulf Rainers automatfotografier: det politiske teater og happeningen, som de 

praktiseredes af studenterbevregelsen fra 1968, og srerligt de säkaldte Wiener

aktionisters kropsteater. Da automatfotografierne opstod. havde kunstretningen 

omkring kunstnerne Hermann Nitsch, Otto Mühl, Peter Weibel, Rudolf Schwarz

kogler, Valie Export og andre näet et h0jdepunkt.20 Et happeningmilj0 havde frem

bragt en ny aktionsform, som med teatralske iscenesrettelser satte sig op imod 

enhver form for statslig og samfundsmressig autoritet. Arnulf Rainer var ikke di

rekte medlem af dette milj0 - han betegnede sig ved en enkelt lejlighed som en 

slags faderskikkelse for wieneraktionisterne21 
- men hans selvbemalinger og selv

reprresentationer er del af et st0rre fors0g i tiden pä at genvinde kroppen. Kunst

nere bevreger sig ind i en erfaringsverden af krop/sjrel/seksualiteVstoffer og giver 

udtryk for deres obsessioner i offentlige performances. Rainers grimassearbejde 

kan ses som en del af denne body performance. 

Som en symbolsk generobring af ansigtet som identifikationsmiddel dukker fra 

og med 1974 forbundskriminalpolitiets efterlysningsplakater op i Vesttyskland -

de säkaldte terroristplakater. Pas-/automatbillederne af RAF-medlemmerne, som 

ofte blev fremstillet af politiet under tvang, sretter tilsyneladende punktum for 

happeningen. Pasfotografiet bliver her symbol pä genoprettelsen af en (billed

mressig) orden. 
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Arnulf Rainer sretter sig (ubevidst?) op imod denne billedtype. Han fremmedg0r 

fotoautomaten til sine egne formäl. Fotoautomater er egentlig strengt funktionel

le: De skal fremstille et standardiseret, officielt og af myndighederne anerkendt 

portrretfotografi. Allerede i fotoautomatens ungdom havde man en klar forestilling 

om, hvordan et pasfotografi skulle se ud. Kunderne var for lrengst blevet konditio

neret i ateliererne, säledes at de vidste, hvordan de skulle holde hovedet og ind

stille smilet for at fä et anerkendt billede med hjem. Nu overtager apparatet an

visningen, kunden har internaliseret den normative forventning. Hvor meget er 

egentlig stadig selvbestemt i et portrret, der er opstäet pä den mäde? 

Ved hjrelp af grimassen kan man unddrage sig den identifikatoriske fysiogno

mik. 1 fotoautomaten er man alene med sit spejlbillede; her kan man - selvforel

sket - udleve sig selv mimisk. Disse eksperimenter f0rte Arnulf Rainer videre til 

forskellige kunstneriske former for ansigtsteater; han er den intensive affekts 

kunstner. Jeg formoder, at det for ham i virkeligheden ikke sä meget drejede sig 

om produktet i sig selv. Mäske tjente fotokabinen snarere til at iscenesrette den 

mimiske effekt, sä han (endnu en gang) kunne opleve affekten. 

Den webcam-mani, der for tiden grasserer pä internettet/2 fär Rainers auto

matportrretter til at fremstä i et nyt lys. Ved hjrelp af billig teknik prresenteres vi 

pä private hjemmesider for mrengder af ansigter - som ganske vist for det meste 

stirrer pä computeren med et udtryk af kedsomhed. 1 den populrere fotoautomat 

bliver grimassen nu animeret: Postkortst1melsen kaldes i dag vittighedsbillede og 

man mä, ja, man skal, unde sig selv at lave lidt sjov med fordrejet ansigt. Det er en 

slags forordnet protest mod det normerede pasbillede. 

OVERSAT AF JESPER GULOOAL 
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